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Kirke&Sogn
Brorstrup-Ravnkilde Pastorat



BRORSTRUP-RAVNKILDE
PASTORAT:

Menighedsrådets officielle mail:
8279@sogn.dk

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

Formand:
Peter Møller Wormslev

Brorstrupvej 14, Brorstrup
tlf. 72 58 12 40

horssiggaard@post.tele.dk

Næstformand:
Hanne Vester Rasmussen

Gl. Roldvej 1, Nysum, tlf. 98 56 95 05
hanne.vester@mail.dk

Kirkeværge:
Kirsten Mortensen

Skårupvej 16, Ravnkilde
tlf. 30 70 92 15

kirstenmdm@gmail.com

Kasserer:
Vagn Wiborg

Fyrkildevej 31, Fyrkilde
tlf. 98 56 91 96

wiborg-juul@mail.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:
Søren Kjærgaard

Skørping, tlf. 98 33 85 50

Sognepræst:
Holger Lyngberg

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

Siden SidSt

RAVNKILDE SOGN:

DØBT:
Jens Søndergaard Kudsk
   Født 17.11.2012 i Ravnkilde sogn
   Døbt 24.03.2013 i Ravnkilde Kirke

Emma Larsen
   Født 15.11.2012 i Ravnkilde sogn
   Døbt 24.03.2013 i Ravnkilde kirke

Dicte Tomra Romanius
   Født 21.12.2012 i Ravnkilde sogn
   Døbt 14.04.2013 i Ravnkilde kirke

Josephine Matilde Thisted Madsen
   Født 21.03.2013 i Mariendals sogn
   Døbt 20.05.2013 i Ravnkilde kirke

Victor Spanggaard Leth
   Født 10.03.2013 i Durup sogn
   Døbt 26.052013 i Ravnkilde kirke

VIET:
Grethe Bro Møller Nielsen  
og Henrik Egholm
        Viet i Ravnkilde kirke 02.03.2013

BEGRAVET: 
Aksel Andersen
   Født 08.02.1923 i Hobro
    Begravet 08.03.2013  

på Ravnkilde kirkegård

Ester Marie Nielsen
   Født 21.05.1929 i Ravnkilde sogn
    Begravet 19.03.2013 

på Ravnkilde kirkegård 

Valborg Nielsen
   Født 23.08.1916 i Veggerby sogn
   Bisat 23.03.2013 fra Ravnkilde kirke
   

BRORSTRUP SOGN:

DØBT:
Annika Agate Kristensen
   Født 09.11.2012 i Brorstrup sogn
   Døbt 03.03.2013 i Brorstrup kirke

Josephine Nygaard Sørensen
   Født 03.02.2013 i Durup sogn
   Døbt 31.03.2013 i Brorstrup kirke

Izabella Westergaard Skov
   Født 14.02.2013 i Grynderup sogn
   Døbt 14.04.2013 i Brorstrup kirke

Alma Møller Rask
   Født 29.01.2013 i Brorstrup sogn
   Døbt 26.04.2013 i Brorstrup kirke

BEGRAVET:
Jørgen Helge Brøsch Rasmussen
   Født 24.01.1954 i Hørsholm sogn
   Bisat fra Brorstrup kirke 16.03.2013

Søren Bødker Poulsen
    Født 30.06.1929  

i Vindblæs sogn, Mariager
    Begravet 28.05.2013 

på Brorstrup kirkegård

Grethe Bro Møller Nielsen  
og Henrik Egholm
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FotoS Fra en dejlig dag

Jens Søndergaard Kudsk

Josephine Matilde Thisted Madsen

Josephine Nygaard Sørensen

Emma Larsen

Victor Spanggaard Leth

Izabella Westergaard Skov

Dicte Tomra Romanius

Annika Agate Kristensen

Alma Møller Rask
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ØjebliKSbilleder

Fra de 2
KonFirmationS-

SØndage
Foto: w

w
w

.elfoto.nl

Hjertelig
tillyKKe!
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brorStrup KirKe 28. april 2013

ravnKilde KirKe 5. maj 2013

Tobias Bach Jensen, Mejlby
Robert Geerlings, Mejlby 
Daniel Christen Østergaard, Nørager
Kristian Gjelstrup Hagen, Stensager

Bagets fra venstre: 
Jesper Rosenkrantz de Neergaard, 

Mejlby
Mads Emil Knudsen Sørensen,

Smorup
Mathias Kjær Nymark, Mejlby  
Mads Pedersen, Mejlby

Forrest fra venstre: Mette Johanne Asmussen, Nysum, Anna Rusbjerg-Pedersen, Nysum, Freja Regina Putzer, Ladelund, 
Laura Sjælland Søgaard Nielsen, Ravnkilde, Simone Josefine Andersen, Ravnkilde, Emilie Bargmann Hildestad, Nysum.
Bageste række fra venstre: Amanda Kold-Hansen, Ravnkilde, Alberte Hededal Hansen, Nysum, Løkke Gyldenløve Holm, 
Fyrkilde, Jens Machon Poulsen, Lille Rørbæk, Anika Sloth Jensen Ravnkilde, Mathilde Degn Nielsen, Ladelund.

Hjertelig
tillyKKe!
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det gamle træ det Faldt,  
og detS Fald var Stort
Lørdag den 2. marts var tiden inde, 
og det gamle træ skulle lægges 
ned. Skovarbejder Thomas Stag-
sted, Fyrkilde havde påtaget sig 
den ikke helt enkle opgave at læg-
ge det store træ ned. Diameteren 
i savehøjde viste sig siden at være 
170 cm. dvs. ca. 5.3 m i omkreds.
Thomas fik med stor præcision 

træet til at lægge sig nøjagtig der, 
hvor han først havde markeret fald-
stedet.

Godt stykke arbejde!!

1½ time tog det, så stod træet 
ikke mere, og opsavningen gik i 
gang. Mindre end en uge efter 
var alt fjernet, og kun stubben står 

tilbage. Nu her snarest vil vi få talt 
årringene, men mon ikke træet er 
fra ca. 1875, da præstegården flyt-
tedes fra Smorup til Ravnkilde, hvor 
den nu ligger.
Tankevækkende er det, at det tog 
træet næsten 140 år at nå den stør-
relse, det havde, men det tog os ca. 
140 minutter at lægge det ned!!

Kirke&SognSide 6



SangaFtner
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”Det er egentlig så dejligt at sidde 
og synge sammen med andre!” 
Denne udtalelse høres jævnligt 
rundt omkring, og nu har vi gjort 
alvor af det. En tidligere tradition 
med at mødes nogle aftener om 
året er genoptaget, nu på Ravn-
kilde Skole, og de første to er al-
lerede blevet afholdt her i marts 
og april.

Hvem er så ”vi”? Jo, det er Me-
nighedsrådet og nogle lokale 
foreninger: Borgerforeningen, 
Pensionistforeningen og Lokalhi-
storisk Forening, som på skift står 

for at udvælge en række danske 
sange og viser, passende til årsti-
den eller inden for et eller andet 
tema. Men der afsættes også tid 
til de fremmødtes egne ønsker.

Karl Alfred Petersen ledsager på 
klaveret, og derudover kan han 
også finde på at levere et ekstra 
lille musikalsk indslag af høj kva-
litet.

Hidtil har der været god tilslut-
ning, omkring 30, herunder en-
kelte fra andre sogne. Og alle har 
nydt både at synge de kendte (og 

enkelte nye) tekster plus i pausen 
den medbragte kaffe og en god 
snak.

Det er indtil videre aftalt at fort-
sætte med to aftener i efterårs-
månederne oktober og novem-
ber. Der er rigelig plads i lokalet, 
så mød endelig op, hvis du har 
lyst til at synge  -  eller måske bare 
lytte. Hold øje med annoncer i 
Nørager Avis eller hjemmesiden 
ravnkildearkivet.dk eller brorstru-
pravnkilde.dk

Af Helge Gårn

Side 7Kirke&Sogn
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SØren KierKegaard

in memoriam
1813 den 5. maj 2013

I år er det 200 år siden den lille Sø-
ren Aabye Kierkegaard så verdens 
lys i et hus i København. Søn var 
han af den velhavende, religiøst 
grublende grænsende til det tung-
sindige uldkræmmer Michael Kier-
kegaard Pedersen og hustru Ane 
Sørensdatter Lund. Han var den 
yngste af syv søskende.
17 år gammel blev Søren student 
ligesom sin storebroder Peder Chri-
stian, og de valgte begge at stu-
dere teologi. Mens Peder Christian 
gik i kirkens tjeneste og endte som 
biskop i Aalborg, gik Søren ganske 
andre veje. 
Da Kierkegaard var 15 år mistede 
han sin fader, og den begivenhed 
kaldte han selv den ”store Jordry-
stelse” i sit liv.
Hans lyst kom til at stå til filosofi og 
tænkning, og med den arvede rig-
dom i ryggen behøvede han ikke 
at tænke på det daglige brød i den 
forstand, men han kunne ernære 
sig med at skrive og udgive bøger.
Det blev til ganske mange, og det 
var som forfatter af dybsindige, og 
for mange for uforståelige værker, 
at han fik så afgørende indflydelse, 
også på den måde mange af os 
tænker den dag i dag.
Jeg har hverken plads eller evner 
til at gennemgå og forklare hans 

filosofi og tænkning eller hans teo-
logiske overvejelser. 
Af hans mest kendte værker kan 
dog nævnes kort.

Enten-Eller 1843
Dette værk handler kort fortalt om 
menneskets mulighed for at væl-
ge… og at de valg man træffer, kan 
træffes ud fra forskellige motiver, 
men vælge det skal vi mennesker, 
og vi ved først, når valget er truffet, 
om det var det rigtige valg. Vi har 
ikke en facitliste at vælge efter. Og 
bogen slutter med påstanden om, 
at over for Gud har vi mennesker al-
tid uret, og derfor er vi altid henvist 
til Hans godhed.

Frygt og Bæven 1843
Her beskæftiger Kierkegaard sig 
med Abraham, som han betegner 
som troen fader. Og tro er her troen 
på, at for Gud er alt muligt, når alt 
håb er slukket, står Gud der stadig-
væk med ordene om, at for Ham er 
alt muligt.

Begrebet Angst 1844.
Kierkegaard er en af de første, der 
for alvor beskriver, hvad angst er, 
og at angst og frygt ikke er et og 
det samme. For Kierkegaard har 
angsten ikke i den forstand en gen-

stand, f.eks. at man er angst for at 
falde ned fra et træ.
Den gode angst er angsten for det 
onde, og den onde angst er ang-
sten for det gode, så angst er for 
ham flere ting på en gang.
I denne bog skriver han bl.a., at et-
hvert menneske er et jeg, og rigtig 
menneskelige bliver vi først, når vi 
tager den opgave på os, at blive os 
selv.

Kjærlighedens Gerninger 1847
Denne bog er for mig en af de 
stærkeste fra Kierkegaards hånd, 
idet han her forsøger på mange 
måder at beskrive næstekærlighe-
den, og den kærlighed, som Kristus 
åbenbarede, hvordan den kan fin-
de udtryk i de enkelte handlinger, 
vi gør.

RedeliGhed
Det sidste år af hans liv var præget 
af det, som man har kaldt KIRKE-
STORMEN.
Den store danske biskop over Sjæl-
land døde i januar 1854 og hans ef-
terfølger, biskop Martensen, kaldte 
i sin begravelsestale biskop Myn-
ster for et sandhedsvidne.

I december 1854 skrev Kierkegaard 
en artikel med overskriften:

Kirke&SognSide 8
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Var Biskop Mynster et Sandhedsvid-
ne, et af de rette Sandhedsvidner – er 
dette Sandhed?“
Mynster var ikke et sandhedsvidne, 
men han var ”svag og nydelsessyg“. 
Senere skriver han, at „der skal gø-
res en ende på den usandhed... at 
det er Christendom, man forkyn-
der“ (i folkekirken). Fra april 1855 
fokuserer han på „den kongelige 
bestalling“ ( at være embedsmand 
i kirken, udnævnt af kongen ) som 
værende latterlig i forbindelse med 
troen. Det er så langt man kan 
komme fra at gå i Kristi fodspor, og 
han blev ved: De danske præster 
leger kristendom, de lever ikke i 
den. Præsterne kalder han først for 
de ”1000 Meenedere” (altså nogen, 
der sværger falsk) Senere kalder 
han præsterne for ”Menneske-
ædere, og det på den afskyeligste 
Maade.“ for de udbreder ikke det 
kristne budskab, tværtimod, mod-
arbejder de kristendommen. Vielse 
og konfirmation fandt han på at 
kalde ”Comediespil eller det, som 
værre er ”
Det, som Kierkegaard ville høre fra 
præster og biskopper, var en ind-
rømmelse, at man ikke var fulgt i 
Kristi fodspor og at erkende det, 
var for Kierkegaard redelighed, og 
redelighed var, hvad han ville have.
Midt under denne kamp for rede-
lighed og ordentlighed, faldt han 
en bevidstløs om på en af sine 
spadsereture, og han kunne ikke 
kæmpe mere. 
Jeg har valgt at lade trykke nogle 
citater, hvoraf nogle er blevet til 
mundheld eller talemåder i dag, 
men inden de kommer, først lidt 
om hans:

PRivatliv
24 år gammel mødte han den kun 

15-årige Regine Olsen. De forelske-
de sig i hinanden og blev officielt 
forlovet først på sommeren1840. 
Efter kort tid begyndte han at grub-
le over forholdet: Kunne han gøre 
hende lykkelig? Var det forsvarligt 
at indvi hende i hans og slægtens 
dybe hemmeligheder? Kunne hun 
forstå dem? Han besluttede derfor 
til sidst at opløse forholdet, men 
det lykkedes ikke at få hende til at 
bryde det, selv om han prøvede at 
undgå, at hun stod som den vra-
gede. Forlovelsen blev opløst godt 
et år senere. Det tog hårdt på Re-
gine, så hårdt, at hun overvejede at 
tage sit eget liv, hvis ikke Søren tog 
hende tilbage. Det gjorde han ikke.
Men han glemte dog aldrig Regine.
I øvrigt blev Regine 1847 gift, og 
i 1855 rejste hun med sin mand 
til de dansk-vestindiske øer, men 
inden afrejsen mødtes hun med 
Søren, blot for at ønske for ham: 
”Guds velsigne Dig og gid det maa 
gaa Dig godt”

haNS død
Søren døde 11. november 1855, 
og han testamenterede alt til Re-
gine, og en dag modtog hun på 
de fjerne øer bl.a. kærestebrevene 
og hans dagbøger fra deres for-
lovelsestid.
Selv om han havde angrebet kir-
ken og dens præster for at være kir-
ke og præster for pengenes og det 
daglige brøds skyld, blev han dog 
begravet fra Københavns Domkir-
ke, stiftsprovst Tryde forestod den 
højtidelige handling.
Kirken var fyldt med mange hono-
ratiores, men mest af de – til tider 
usle og fattige – mennesker, som 
Kierkegaard havde mødt og talt 
med på sine mange spadsereture 
gennem det indre København.

Det blev vistnok en noget spøjs 
forestilling, men velsagtens helt ef-
ter hans hoved.

et eFteRSPil
Efter jordpåkastelsen på Assistens-
kirkegården trådte Henrik Lund 
frem. Han var Søren Kierkegaards 
nevø (ældste søn af søsteren Nico-
line). Af Henrik Lunds tale fremgik, 
at onkelen havde været kirkens iv-
rigste modstander, og at man med 
den kirkelige begravelse havde ra-
net ham efter døden. Henrik Lund 
følte, at kirken, som Kierkegaard i 
den grad havde taget afstand fra 
og gjort til grin, nu valgte at tage 
ham til sig, og dermed ikke udviste 
respekt. Efter nevøens mening var 
onkelen netop imod den „officielle 
kristendoms“ gudsdyrkelse.
Stiftsprovst Tryde forlangte en und-
skyldning fra H. Lund, hvilket han 
fik. Herudover fik han ham idømt 
en bøde på 100 rigsdaler. 

Side 9Kirke&Sogn
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Som en lille smag på kierkegaards 
pen, kommer nu de lovede citater:

de SaNde citateR:  

AT HAVE TRAVLT
”Af alle latterlige Ting forekommer 
det mig at være det allerlatterlig-
ste at have travlt i Verden ... Hvad 
udrette de vel, disse travle Hast-
værkere? Gaaer det dem ikke som 
det gik hiin Kone, der i Befippelse 
over, at der var Ildløs i Huset, red-
dede Ildtangen? Hvad mere redde 
de vel ud af Livets store Ildebrand?” 

(Enten – Eller, 1843)

ET RENT HJERTE
”Hjertets Reenhed er at ville Eet.” 

(Opbyggelige Taler i forskjellig  
Aand, 1847)

LyKKENS DØR
”Lykkens dør den går ikke indad, så 
at man ved at storme løs på den 
kan trykke den op; men den går 
ud efter, og man har derfor intet at 
gøre.”  (Enten – Eller, 1843)

AT LØBE EFTER NyDELSE
”De fleste mennesker haste så 
stærkt efter nydelsen, at de haste 
den forbi.” (Enten – Eller, 1843)
 
VANEN ER EN FJENDE
”Ak, af alle Fjender er maaskee Va-
nen den lumskeste, og fremfor Alt 
er den lumsk nok til aldrig at lade 
sig blive seet, thi Den, der saae Va-
nen, han er frelst fra Vanen.” 

(Kærlighedens gerninger, 1847)

ALLE KAN VæRE SIG SELV
”Det Store er ikke at være Dette el-
ler Hiint; men at være sig selv - og 
dette kan ethvert Menneske, naar 
han vil det.”  (Enten – Eller, 1843)

 SKAL MAN GIFTE SIG  
ELLER LADE VæRE?
”Gift dig, du vil fortryde det. Gift dig 
ikke, du vil også fortryde det. Gift 
dig eller gift dig ikke, du vil fortryde 
begge dele.” (Enten – Eller, 1843)

BEGyND DER, HVOR Du ER
”At man, naar det i Sandhed skal 
lykkes En at føre et Menneske hen 
til et bestemt Sted, først og frem-
mest maa passe paa at finde ham 
der, hvor han er, og begynde der.” 

(Synspunktet for min Forfatter-
Virksomhed. En ligefrem Meddelelse, 

Rapport til Historien, 1859)

 BØRN ER DE BEDSTE 
SAMTALEPARTNERE
”Jeg taler helst med Børn; thi om 
dem tør man dog haabe, at de kan 
blive Fornuft-Væsener; men de, der 
er blevne det! Herre Jemini!” 

(Enten – Eller, 1843)

 LEDIGGANG  
ER IKKE RODEN TIL ALT ONDT
”Lediggang som saadan er ingen-
lunde en Rod til Ondt, tværtimod 
den er et sandt guddommeligt Liv, 
naar man ikke keder sig.” 

(Enten – Eller, 1843)

JEG GIDER SLET IKKE
Jeg gider slet ikke. Jeg gider ikke 
ride, det er for stærk en Bevægelse; 
jeg gider ikke gaae, det er for an-
strængende; jeg gider ikke lægge 
mig ned; thi enten skulde jeg blive 
liggende, og det gider jeg ikke, el-
ler jeg skulde reise mig op igjen, og 
det gider jeg heller ikke. Summa 
Summarum jeg gider slet ikke.

Af Enten – Eller, 1843

ET AF DE MERE FRIVOLE, BARSKE 
CITATER FRA KIERKEGAARD:

FANDEN I VOLD….
Med Naturvidenskaberne kan det 
slet ikke hjælpe at indlade [sig]. 
Man staaer der værgeløs og kan 
aldeles ikke controlere. Forskeren 
begynder strax at adsprede med 
sine Enkeltheder, nu skal man til 
Australien nu til Maanen, nu ned i 
en Hule under Jorden, nu Fanden 
i Vold i Røven – efter en Indvolds-
orm; nu skal Teleskopet bruges, nu 
Mikroskopet: hvo Satan kan holde 
det ud!

Af Journalen 1846

NæSTEN HELT PROFETISK
ER DETTE CITAT:
(Hvis nogen kommer til at tænke på 
mails, sms’er, facebook og twitter, er 
det nok ikke helt ved siden af. (HL))

„Meddelelses-Midlerne blive for-
træffeligere, men Meddelelserne 
blive mere og mere forvirrende

„Meddel[el]ses-Midlerne blive 
fortræffeligere og fortræffeligere, 
der kan trykkes hurtigere og hurti-
gere, med utrolig Hurtighed – men 
Meddelelserne blive mere og mere 
travle og mere og mere forvirren-
de!“

Citat fra en optegnelse fra „Den 
ethiske og den ethisk-religieuse Med-

delelses Dialektik“, Papir 369 (1847). 

Kilde: Wikipedia og Søren Kierkega-
ard Forskningscenter, hvor man også 
kan læse meget mere om denne helt 
specielle danske mand., Kierkegaards 
København af Peter Tudvad.

Kirke&SognSide 10
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de ”FalSKe” citateR:

FORLæNS ELLER BAGLæNS?
”Livet forstås baglæns, men må le-
ves forlæns.” 

(Dette udsagn er bl.a. titlen på en 
bog af Peter Thielst. Noget citat er 

der ikke tale om, men meningen bag 
ordene kan spores i Kierkegaards 

Journal, 1843)

AT MISTE FODFæSTET,  
MEN IKKE SIG SELV
”At vove er at miste fodfæstet et 
kort øjeblik - ikke at vove er at mi-
ste sig selv.” 

(Benyttet på bogmærke udsendt  
af Folkeuniversitetet i Roskilde. 

Forlægget kan spores i  
Sygdommen til døden, 1849)

Hvert enkelt Menneske har en uen-
delig Realitet, og det er Stolthed og 
Hovmod ikke i ethvert enkelt Men-
neske at ære sin Næste

Citat fra en optegnelse fra 
Journalen NB5:87 (1848)

Det gaaer saa let, at træde i Ly-
stens Dands; men naar det saa er 
længere henne, og det er Lysten, 
der dandser med Mennesket mod 
hans Villie: det er en tung Dands!

Fra en prædiken til Kristi himmel-
fartsdag: »Christus er Veien«, afsnit II i 
Til Selvprøvelse, Samtiden anbefalet, 

af S. Kierkegaard, Kjøbenhavn,  
C. A. Reitzel 1851

AT TRæDE I KARAKTER
Udtryk præget af SK i betydningen 

(at vælge) at være noget fuldt og 
helt, stå ved sin personlige opfattelse 
og handle i overensstemmelse med 

denne. Findes i flere journaloptegnel-
ser fra 1849, bl.a. NB9:74,

Side 11Kirke&Sogn



GUDSTJENESTELISTE: JUNI - JULI - AUGUST - SEPTEMBER 2013
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DATO SØNDAGENS NAVN BRORSTRuP RAVNKILDE

15. Juni Ingen 11.00  - Dåbsgudstjeneste

16. Juni 3. Søndag efter trinitatis 10.15 Ingen - Men se lørdag

23. Juni 4. Søndag efter trinitatis Ingen Ingen

30. Juni 5. Søndag efter trinitatis 10.15 hw 9.00 hw

7. Juli 6. Søndag efter trinitatis Ingen Ingen

14. Juli 7. Søndag efter trinitatis 9.00 10.15

21. Juli 8. Søndag efter trinitatis 10.15 9.00

28. Juli 9. Søndag efter trinitatis 9.00 10.15

4. August 10. Søndag efter trinitatis Ingen Ingen

10. August Gudstjeneste i byfestteltet Ingen 10.30

11. August 11. Søndag efter trinitatis 10.15 Ingen

18. August 12. Søndag efter trinitatis 10.15 9.00

25. August 13. Søndag efter trinitatis 9.00 10.15

1. September 14. Søndag efter trinitatis 10.15 9.00

8. September 15. Søndag efter trinitatis Ingen 10.15
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2014 27. april 4. maj

2015 26. april 3. maj

2016 17. april 1. maj

2017 23. april 7. maj

iNFO:
NB: Dåbsgudstjenesten lørdag den 
15. juni erstatter gudstjenesten den 
16. juni
HW = pastor emeritus Herbert Wil-
son, tidlige sognepræst i Simested-
Testrup, forestår gudstjenesten.

FeRie:
Sognepræsten har sommerferie
17.  juni – 7. juli og igen  
2. august – 9. august 2013.
Telefonsvareren henviser til vikar.

NæSte KiRKeBlad udKOMMeR:
ca. uge 37 - 2013

aNSvaRShaveNde RedaKtøR:
Holger Lyngberg

KONFiRMatiONSdatOeR
i ÅReNe, deR KOMMeR:KirKenS

årS-
regnSKab
Vi har denne gang valgt ikke 
at bringe årsregnskabet i kir-
kebladet, istedet kan du finde 
hele regnskabet på vores 
hjemmeside under:
www.ravnkilde-brorstrupkirke.dk
under fanen: Menighedsrådet

Har du ikke mulighed for at 
komme på internettet, kan du 
rekvirere et årsregnskab hos 
Vagn Wiborg, se side 2.

NB til 2016: Datoen i Brorstrup dette 
år er fastlagt efter forældreønske

En annonce i Nørager Avis vil i august 
fortælle, hvornår konfirmationsforbe-
redelse for 2013-2014 begynder.

Kirke&SognSide 12


