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Kirke&Sogn
Brorstrup-Ravnkilde Pastorat

Kirkebladene i Danmark



BRORSTRUP-RAVNKILDE
PASTORAT:

Menighedsrådets officielle mail:
8279@sogn.dk

Skriver man til den, vil den altid  
blive læst af menighedsrådet.

Menighedsrådet har også en fortrolig  
postkasse, dersom man vil sende  

personfølsomme oplysninger til rådet:
8279fortrolig@sogn.dk

MENIGHEDSRÅD:
Se konstitueringen 
på hjemmesiden:

www.brorstrup-ravnkilde-kirke.dk

Graver ved begge kirker:
Søren Chr. Bentzen

Nørvad 1, Ravnkilde, tlf. 29 43 71 80
soerenbentzen@msn.com

Organist, begge kirker:
Karl Alfred Petersen

Skolegade 2, Ravnkilde, tlf. 98 56 91 28

Kirkesanger Brorstrup:
Jens Erik Jensen

Haverslevvej 66, Årestrup
tlf. 98 37 50 11

Kirkesanger, Ravnkilde:
Camilla Hyttel

Hobrovej 81, Tjele
tlf. 4073 3876

Sognepræst:
Holger Lyngberg

Nørvad 1, Ravnkilde, tlf. 98 56 90 55
e-mail: hly@km.dk

SIDEN SIDST

Foto: Søren Chr. Bentzen

RAVNKILDE SOGN:

DØBT
Lucas Kjær Solis Andersen
Døbt 25. juli 2020   
i Ravnkilde kirke

Laura Danzi Baisgaard
Døbt den 2. august 2020 
i Ravnkilde kirke

Eleanor Kjeldgaard Pedersen
Døbt 8. august 2020 
i Ravnkilde kirke
  
VIET
Ingen vielser i Ravnkilde kirke 
siden sidst

BEGRAVET
Holger Kragbæk
bisat den 3. juni 2020 
fra Ravnkilde kirke 

Folmer Kristensen
begravet den 23. juni 2020 
på Ravnkilde kirkegård

Sørine Kirstine Andersen
begravet den 27. juni 2020  
på Ravnkilde kirkegård

BRORSTRUP SOGN:

DØBT
Anker Bisgaard Holmskov
Døbt 30. maj 2020   
i Brorstrup kirke

Emil Buus Jensen
Døbt 20. juni 2020   

Viktor Dahl Kristensen 
Døbt 8. august 2020   
i Brorstrup kirke

VIET
Ingen vielser i Brorstrup Kirke 
siden sidst 

BEGRAVET
Bente Trads
begravet den 1. juni 2020
på Brorstrup kirkegård

Alfred Stistrup Andersen
begravet den 13. august 2020
på Brorstrup kirkegård  
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HJERTELIG TILLYKKE

Anker Bisgaard Holmskov

Emil Buus Jensen

Viktor Dahl Kristensen

Lucas Kjær Solis Andersen

Laura Danzi Baisgaard

Eleanor Kjeldgaard Pedersen

Foto: Søren Chr. Bentzen

Side 3Kirke&Sogn



VALG AF MENIGHEDSRÅDET 
FOR DE NÆSTE FIRE ÅR

I midten af september afholdes der landet over så-
kaldte valgforsamlinger, som har til opgave at sam-
mensætte menighedsrådet for de kommende fire år 
fra 1. søndag i advent.

Så det gælder om at møde frem og være med til at 
bestemme, hvilke personer det kommende råd skal 
bestå af.

Hvor mange?
Der skal indvælges fire personer fra hvert sogn.

Hvilke opgaver?
Ud over at sørge for drift og vedligeholdelse af kirker-
ne og præstegården samt af kirkegårdene, herunder 
varetagelse af den vigtige opgave som arbejdsgiver 
for de ansatte under menighedsrådet, så har rådet 
jo også den vigtige opgave at være med til sammen 
med præst og ansatte sørge for et godt kirkeligt liv i 
sognene, herunder skabe et godt samarbejde med 
sognenes øvrige foreninger til fælles bedste for folk i 
sognene.

Inden for de næste par år får rådet en vigtig opgave 
med at vælge, hvem der skal være præst for sognene i 
de kommende år.

Man plejer at sige, at medvirken ved præstevalg er 
en af de største og mest spændende opgave for et 
menighedsråd. Her i sognene har intet råd stået i den 
situation siden foråret 1982, så der er ikke mange erfa-
ringer at trække på her, men der er god hjælp at hente 
hos biskoppen og hos andre gode instanser, hvis man 
har behov for vejledning.

Hvornår?Hvornår?
For Brorstrup sogn:

Tirsdag den 15. september 2020 
kl. 19.00

For Ravnkilde:
Onsdag den 16. september 2020 

kl. 19.00
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KONFIRMATION 2020

Et forsinket, men dog 
hjerteligt tillykke til jer 
alle og tak for gode timer 
sammen med jer!

KONFIRMERET 
I RAVNKILDE KIRKE 
DEN 13. JUNI 2020

Bageste række fra 
venstre:
Rune Nilsson Albæk, 
Andersen, Skaarup, 
Mathias Hedegaard 
Jensen, Fyrkilde, 
Sebastian Erik Sørensen, 
Ravnkilde.

Forreste række fra 
venstre:
Dina Nilsson Albæk 
Andersen, Skaarup, 
Sasia Eline Baadsgaard, 
Nysym, 
Freya Trudsøe 
Mortensen, Ravnkilde 
og Lærke Rousing, 
Ravnkilde.

KONFIRMERET
 I BRORSTRUP KIRKE 

DEN 14. JUNI 2020

Emilie Kirstine Nielsen, Haverslev 
og Sille Brusgaard Dahl, Smorup.

Foto: Trine Schack

Foto: Trine Schack
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Ud over søndagenes gudstjenester er det jo tvivl-
somt, hvordan det vil forholde sig med efterårets 
traditionelle arrangementer. Her bringes det, der er 
planlagt, og så må vi tage bestik af situationen når 
tiden nærmer sig. Eventuelle ændringer og måske 
aflysninger bekendtgøres i Nørager Avis, på de so-
ciale medier, ligesom der sørges for, at sognenes 
hjemmeside er ajourført korrekt.

ARRANGEMENTER

HØSTGUDSTJENESTERNE

KONCERT I 
RAVNKILDE KIRKE 

SKUMRINGSTIMERNE I 
PRÆSTEGÅRDEN

Brorstrup 20. september 2020:
Gudstjeneste i kirken kl. 16.30 med den tradi-
tionsrige spisning og auktion i Mejlby Borger- 
og Kulturhus bagefter.
Ravnkilde kirke 27. september 2020:
Gudstjeneste i kirken kl. 10.30 og den ligeså 
traditionsrige høstfrokost i Ravnkilde Forsam-
lingshus bagefter.
Velkommen begge steder!

22. november kl. 16.00
ALL YOU NEED IS LOVE - 
en collage bestående 
af sang og oplæsning 
med musik udelukken-
de af The Beatles.
Musikerne bag denne 
koncert skriver selv:
Du vil helt sikkert blive overra-
sket og overvældet af denne koncert, hvor kirke-
orgel og flygel spiller rockmusik. Samtidig bliver 
der sunget og læst op fra Bibelen på en ny måde. 
Koncerten fremføres af et fremadstormende, 
ungt tenortalent, Simon Mott Madsen, en profes-
sionel skuespiller, Tina Kruse Andersen - samt far, 
Tore Bjørn Larsen, ved orglet og søn Bjørn Krogh 
Thesbjerg, ved klaveret.

4. oktober kl. 14.30 -16.30
Hvad musik kan gøre for mennesker ramt 
af demens.
Søndagens gæst er Hugo Jensen, København.
Hugo Jensen (f. 1975) har rødder i Nordjylland, 
er student fra Viborg Amtsgymnasium, har di-
plomeksamen i kirkemusik og en kandidatgrad 
i musikterapi.
Hugo Jensen har beskæftiget sig med mange 
facetter inden for musikkens 
verden og har i de senere år 
haft fokus på, hvilke mu-
ligheder musikken har at 
tilbyde, når et menne-
ske rammes af demens. 
Bl.a. i tæt samarbejde 
med Ældresagen.

8. november kl. 14.30 – 16.30
Oplev glæden ved fællessang akkompag-
neret af rytmisk klaver i et udvalg af for-
skellige tiders tekster og kompositioner 
fra Højskolesangbogen – kombineret med 
fortællinger om sangene.
Søndagens gæst er pianist, komponist og 
foredragsholder Rasmus Skov Borring, Fre-
deriksberg.
Rasmus Skov Borring (f. 1981) modtog i 
2019 N.F.S. Grundtvigs Pris for sit arbejde 
med at formidle fællessangstraditionen både 
i Danmark og i udlandet. Han er repræsente-
ret med flere sange i den nye 
Højskolesangbog – bl.a. 
med ”Gi’ os lyset tilba-
ge”, som i 2015 lande-
de på en tredjeplads 
på DR’s Top 50 over 
danskernes foretrukne 
sange. 
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GUDSTJENESTELISTE SEPTEMBER · OKTOBER · NOVEMBER · 2020
DATO DAGENS NAVN Brorstrup Ravnkilde

6. september 13. søndag efter trinitatis 10.30 16.00

13. september 14. søndag efter trinitatis  Ingen Ingen

20. september 15. søndag efter trinitatis 16.30 Høst Ingen

27. september 16. søndag efter trinitatis Ingen 10.30 Høst

4. oktober 17. søndag efter trinitatis Skumringstimer. 
Se omtale i bladet

Skumringstimer. 
Se omtale i bladet

11. oktober 18. søndag efter trinitatis 10.30 Ingen

18. oktober 19. søndag efter trinitatis Ingen 10.30

25. oktober 20. søndag efter trinitatis 10.30  Ingen

1. november Allehelgensdag 15.00 HL 16.30 HL

8. november 22. søndag efter trinitatis Skumringstimer. 
Se omtale i bladet

Skumringstimer. 
Se omtale i bladet

15. november 23. søndag efter trinitatis Ingen 10.30

22. november Sidste søndag i kirkeåret 10.30 16.00 Koncert 

29. november 1. søndag i advent 10.00 14.30

HUSK ALLEHELGENSSØNDAG 
DEN 1. NOVEMBER

- Brorstrup kirke kl. 15.00
- Ravnkilde kl. 16.30

Vi mindes dem, vi har mistet siden sidste alle-
helgensdag med lys, navneoplæsning og mu-
sik. Dette er nok årets stærkeste gudstjeneste!

AFSKED MED THERESE STRAND 
KUDAJEWSKI

Fra den 1. september 2020 er Therese ansat 
som sognepræst i Svanninge og Falsled sogne 
på Fyn. Herfra skal lyde en tak for det arbejde, 
Therese har lagt her i sognene, ligesom hun og 
hendes familie får de bedste ønsker for fremti-
den med på vejen til det dejlige Fyn!
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