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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:
Milas Bach Thorup
 Født 12.02.2014 i Brorstrup sogn
 Døbt 29.05.2014 i Ravnkilde kirke

Sigga Krogh Degn
 Født 22.01.2014 i Ravnkilde sogn
 Døbt 01.06.2014 i Ravnkilde Kirke

Magnus Rathlau Bach
 Født 22.02.2014 i Ravnkilde sogn
 Døbt 15.06.2014 i Ravnkilde kirke

Glenn Nilsson Albæk Andersen
 Født 10.05.2014 i Ravnkilde sogn
 Døbt 03.08.2014 i Ravnkilde kirke

VIET:
Lonnie og René Skou Andersen
 Viet i Ravnkilde kirke 15.06.2014

Henriette og 
Kalle Korgaard Korneliussen
 Viet i Ravnkilde kirke 02.08.2014

Malene Kristine og Michael Hald
  Viet i Ravnkilde kirke 16.08.2014

BEGRAVET: 
Rosa Johannesen
  Født 14.11.1926 i Snæbum sogn
  Død 23.07.2014 og begravet 

på Ravnkilde kirkegård 26.07.2014

Frode Petersen
 Født 09.06.1931 i Østerbølle sogn
  Død 12.08.2014 og bisat fra  

Ravnkilde kirke 20.08.2014

Esther Hansen
 Født 22.10.1938 i Farsø sogn
 Død 18.08.2014 og bisat fra  
 Ravnkilde kirke 21.08.2014
 
Tenna Erika Kold-Hansen
 Født 29.11.1930 i Ravnkilde sogn
  Død 20.08.2014 og begravet på  

Ravnkilde kirkegård 27.08.2014

BRORSTRUP SOGN:

DØBT:
Sofie Holleufer Bregendahl
 Født 23.03.2014 i Haverslev sogn
 Døbt 29.06.2014 i Brorstrup kirke

Kristian Søndergaard Hendriksen
 Født 06.04.2014 i Ulstrup sogn
 Døbt 03.08.2014 i Brorstrup kirke

Victor Skov Christensen
 Født 07.05.2014 i Brorstrup sogn
 Døbt 03.08.2104 i Brorstrup kirke

Emma Nyland Bremer
 Født 14.04.2014 i Brorstrup sogn
 Døbt 10.08.2014 i Brorstrup Kirke

Mads Leander Kjærsgaard Sommer
 Født 03.06.2014 i Durup sogn
  Døbt 10.08.2014 i Brorstrup kirke

VIET:
Jeanette Skov Christensen
og Hans Jørgen Skov
 Viet 03.08.2014 i Brorstrup kirke

BEGRAVET:
Frede Sørensen
 Født 12.02.1915 i Vester Tostrup sogn
  Død 20.06.2014 og urnen nedsat  

på Brorstrup kirkegård

Ellen Jespersen
 Født 06.03.2014 i Brorstrup sogn
  Død 05.08.2014 og begravet 

på Brorstrup kirkegård 12.08.2014

Forsidebillede:
Høst

Næste kirkeblad udkommer:
ca. uge 49

Ansvarshavende redaktør:
Holger Lyngberg
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BRORSTUP KIRKE
14. SEPTEMBER KL. 16.30

Igen i år fortsætter det gode samarbejde mellem 
spejderne, borgerforeningen og menighedsrådet 
om at skabe en god festdag i forbindelse med årets 
høstgudstjeneste.
Gudstjeneste kl. 16.30 i Brorstrup kirke, hvor HAME - 
spejderne og andre børn er meget velkomne til at 
bære eksempler på årets avl på marker og i haver ind 
i kirken.
Efter gudstjenesten fællesspisning i Mejlby Kultur- og 
medborgerhus.
Efter spisningen vil frugtkurve m.m. forsøgt solgt til 
fordel for spejderne.

RAVNKILDE KIRKE
28. SEPTEMBER KL. 10.15

Gennem snart mange år har høstgudstjenesten i 
Ravnkilde fundet sted den sidste søndag i septem-
ber, hvor Lokalhistorisk Forening holder sit traditio-
nelle åbent-hus-arrangement.
Således også i år.
Efter gudstjenesten står frokosten klar i Ravnkilde for-
samlingshus.
På et tidspunkt under frokosten vil en bekendt af Kri-
sta Henriksen, Sonja Bogdanof, Farsø, fortælle om sit 
arbejde med at hjælpe nødstedte børn så langt væk 
som i Burma, hvor forholdene jo til tider er ganske 
uudholdelige, især for børn.

ÅRETS HØSTGUDSTJENESTER
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Vel mødt til alle, 
der har lyst til at 
deltage i disse to 

festdage.
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BILLEDER FRA EN DEJLIG DAG..!

Emma Nyland Bremer

Magnus Rathlau Bach

Glenn Nilsson Albæk Andersen

Mads Leander Kjærsgaard Sommer

Sofie Holleufer Bregendahl

Victor Skov Christensen
Jeanette Skov Christensen
og Hans Jørgen Skov
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Lonnie og
René Skou Andersen

Milas Bach Thorup Kristian Søndergaard Hendriksen

Malene Kristine og 
Michael Hald

Henriette og 
Kalle Korgaard Korneliussen

Sigga Krogh Degn



Billedet fra sidste års forsøg med en gospeldag for 
børn under ledelse af Fatima og i samarbejde med 
Ravnkilde Børneteaterforening viser med al tydelig-
hed, at det var noget, mange børn godt kunne li’

Både Børneteaterforeningen og Menighedsrådet var 
helt på det rene med, at en sådan dag ville man gerne 
tilbyde igen, og skulle det nu gå hen og blive en fast 
tradition, ville det jo ikke gøre noget.
I løbet af september vil der komme mere om denne 
dag.

KOM ALLE TIL DEN LILLE
AFSLUTNINGSKONCERT KL. 15.00

Dagens forløb vil slutte med en lille koncert, hvor 
børnene lader os høre, hvad de har lært, og det var 
sidste år en stor oplevelse at lytte til sangene.
Så mød endelig op alle, der har lyst til at opleve lidt 
anderledes toner og stemmer i Ravnkilde kirke.

Her bringes det bidrag, som jeg har leveret til Aal-
borg Stiftsbog. Jeg tænkte, om det måske kunne 

interessere nogle at læse dette også.

 

 

Børnegospel                                   Ravnkilde 2013 

GOSPELDAG FOR BØRN
LØRDAG DEN 27. SEPTEMBER KL.10.00-15.00

SÅ SYNG DA DANMARK, 
LAD HJERTET TALE…

ET SYNGENDE FOLK KAN EJ GÅ TIL GRUNDE…
Derfor fortsætter den gode begyndelse fra foråret her i efteråret 
med to sangaftner på Ravnkilde skole.

7. OKTOBER KL. 19.30
Denne sangaften står Ravnkilde Borgerforening for, 
og hvad den vil indeholde, er endnu ikke helt fastlagt.

11. NOVEMBER KL. 19.30
Ravnkilde Pensionistforening har påtaget sig den
opgave at finde sange og musik til denne aften.

Tag selv kaffe og kage med. Musikken leverer 
Karl Alfred Petersen, og sangen løfter vi i fællesskab.

Velkommen til alle!
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REBILD-MODELLEN
Ovennævnte ord kunne lede 
tankerne hen på en miss-Rebild-
konkurrence, hvor man kunne kåre 
årets Rebild-model.

Det drejer sig imidlertid om noget 
så jordnært som en budgetfor-
delingsmodel for Rebild provsti. I 
snart to år har vi her i provstiet ar-
bejdet på at finde en anden måde 
at fordele ligningsmidlerne på.

Ønsket om dette opstod på et 
budgetsamråd for nogle år siden. 
Provstiudvalget nedsatte så på et 
tidspunkt et lille udvalg efter prin-
cippet: store og små sogne i for-
ening: Budgetfordelingsudvalget.

Udgangspunktet har været den 
model, som man bruger i Varde 
provsti, men der var ikke stemning 
for at blot at overtage denne mo-
del.

Efter adskillige møder og indhent-
ning af data fra menighedsrådene 
kunne udvalget i juni 2014 præ-
sentere en råskitse til, hvordan man 
kunne fordele penge, så man op-
nåede det man ønskede: Gennem-
sigtighed, en høj grad af retfærdig-
hed og rimelighed.

Skal det siges kort, så bygger mo-
dellen på, at det enkelte sogns/pa-
storats virksomhed klart afspejles i 
fordelingstallet.

F.eks. på aktivitetsområdet (ved 
aktivitet forstås alt lige fra gudstje-
nester over konfirmander/mini-
konfirmander til virksomheden på 
kirkegården): En højmesse sættes 
til 1, hvorefter alle øvrige aktiviteter 
vægtes i forhold til en højmesse. 
Altså en konfirmand: Hvad koster 
det at undervise en konfirmand 
i forhold til at afholde en højmes-
se… hvad koster det af plante 
sommerblomster ud i forhold til, 
hvad en højmesse koster. 
Der er naturligvis indregnet en 
form for grundbeløb for de enkelte 
aktivitetsområder.

Tanken er, at på et tidspunkt behø-
ver menighedsrådene ikke sidde 

REBILD PROVSTI

HER BRINGES DET BIDRAG, SOM JEG HAR LEVERET TIL AALBORG STIFTSBOG. JEG TÆNKTE, OM DET MÅSKE 
KUNNE INTERESSERE NOGLE AT LÆSE DETTE OGSÅ.
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og lægge budgetter med beløb, 
men budgetterne lægges ved ind-
beretning af det kommende års 
opgaver og aktiviteter.

Det er tanken, at budgetforde-
lingsmodellen skal tages i brug ved 
budgetterne for 2016. 

Der er stadig løse ender, der skal 
bindes sammen, men provstiud-
valget er fuld af fortrøstning, så vi 
sikkert får strikket en god og brug-
bar model sammen.
Så kan man jo gerne kalde den 
”miss-Rebild-modellen”!

Fremtidens kirke og samarbejde 
mellem sogne i Rebild provsti.

Igen skal vi nogle år tilbage i tiden 
for at finde begyndelsen til det for-
løb, som blev kaldt Fremtidens kir-
ke og samarbejde i Rebild provsti.
Inspireret af bl.a. Morsø provsti blev 
der indledt et samarbejde med 
Landsforeningens to proceskonsu-
lenter Vivi Rolskov Jensen og Lisa 
Junge Jensen, som skulle være tov-
holdere på den proces at afsøge 
mulighederne for øget samarbejde 
på tværs af sognene. Dette samar-
bejde skulle især tjene til at øge ar-
bejdsglæden og trivslen i provstiet.

I PRÆAMBLEN STÅR DER:

Provstiudvalg i Rebild ønskede med initiativet ”Dialog

om fremtidens kirke og samarbejde mellem sogne i

Rebild provsti” at indbyde menighedsrådsmedlemmer

og medarbejdere i provstiet til en dialog om visioner og

muligheder for samarbejde imellem de enkelte sogne i

provstiet.

Tanken har været at tage udgangspunkt i idéer og

forslag fra menighedsråd, præster og medarbejdere,

Dette katalog indeholder en opsamling af de idéer og

forslag til samarbejde, som menighedsrådsmedlemmer,

præster og medarbejdere i Rebild Provsti er fremkommet

med på møderækken i september og oktober

måned 2013. Tilslutningen til møderne har været stor,

og diskussionen om samarbejde har været præget

af stort engagement fra menighedsrådsmedlemmer,

præster og medarbejdere.

der med indgående kendskab til muligheder og styrker

i det lokale kirkelige liv er helt centrale i formulering af

ønsker til fremtiden, relationer og eventuelle samarbejdsinitiativer.

Fremtidige initiativer skal bygge videre på det eksisterende

kirkeliv i de enkelte sogne. Her er menighedsrådenes

og medarbejdernes viden og erfaringer også

afgørende for at lykkes.

Erfaringerne med godt samarbejde om små og store

opgaver er mange, og lysten til at samarbejde med andre

om at skabe kirkeligt liv og vækst er til stede overalt

i provstiet.

Med oversigten over forslagene kan de enkelte menighedsråd

på lokalt plan gå videre med at konkretisere

samarbejdet.

Kirke&SognSide 8



Det har været en lang og god 
proces, som de to konsulenter har 
ledet på kompetent vis, ligesom 
engagementet fra menighedsråd, 
ansatte og præster har været i top.
Et stormøde den 21. november 
2013 på Støvring Gymnasium med 
ca. 100 deltagere har resulteret i, 
at der er blevet nedsat 7 arbejds-
grupper: 5 inden for området Liv 
og vækst, og to inden for området 
Daglig drift.

På de ledsagende billeder kan man 
danne sig et indtryk af, hvilke om-
råder man har drøftet og gerne vil 
tage fat på.

Det er endnu for tidligt at sige no-
get om, hvilke konkrete resultater, 
der vil dukke op, for naturligvis vil 
nogle ideer og tanker kunne leve 
kort tid, mens andre vil vise sig at 
have mere livskraft i sig; men alene 
det forøgede kendskab til hinan-
den på tværs af sognegrænserne 
har været det hele værd, set med 
mine øjne.

Det har været en stor tilfredsstillel-
se at følge arbejdet rundt omkring, 
og det har været betagende at se, 
hvor megen energi folk har lagt for 
dagen.

En stor tak til alle, 
som har engageret sig!

EN NY MÅDE AT 
FEJRE KRISTI  
HIMMELFART PÅ
Kristi Himmelfartsdag er vel ikke 
den af året helligdage, som har den 
største søgning til gudstjenesterne. 
Derfor er det spændende at se, 
hvordan præster og menighedsråd 
forsøger at gå nye veje for at fejre 
gamle helligdage

F.eks. har jeg set, at man denne 
dag flere steder har arrangeret kir-
kevandringer mellem pastoratets 
kirker eller mellem to kirker i for-
skellige pastorater, begyndende 
med en andagt og sluttende med 
en andagt.
For mig at se en god måde skabe 
anderledes, værdige og folkelige 
rammer om væsentlige dage i kir-
keåret.
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På en af årets mange hede sommerdage besøgte jeg 
det unge par Monique Holleufer Machargui, 23, og 
Mads Bregendahl, 28. Den 23. marts 2014 havde de 
den store glæde at blive forældre til en lille pige.

Mads har jeg kendt alle hans dage, idet hans foræl-
dre, Hanne og Benny, var det første par, jeg viede i 
Brorstrup kirke tilbage i 1982, så Mads og hans søstre 
er alle døbt og konfirmeret i Brorstrup kirke, ligesom  

Mads’ mor gennem ganske mange år har siddet i me-
nighedsrådet, heraf en del år som formand.

Monique er opvokset i Hobro, inden hun lærte Mads at 
kende og flyttede sammen med ham.

Hvorfor Brorstrup kirke?

Selv om Monique og Mads bor i nabosognet til Bror-
strup, var det pga. af Mads’ tilknytning helt naturligt at 
denne lille Sofie skulle døbes i hans barndomskirke. Og 
deri var Monique nu også ganske enig i.

HVORFOR SKULLE 
SOFIE DØBES?
Her var de to unge helt klare i mælet: Når vi nu selv er 
døbt, så var det helt selvfølgeligt, at Sofie også skulle 
døbes. Andet ville for dem være utænkeligt, og så føjer 

Monique stille til: Og så da også, fordi jeg tror på det, der 
sker i dåben. Det sker da tit, at jeg sender en lille bøn til Vor 
Herre om både det ene og andet.

Monique og Mads bruger jo kirken som de fleste an-
dre unge på deres alder, men at forstille sig, at kirken 
og dens handlinger ikke skulle være en del af deres liv, 
det kunne de på ingen måde.

HVORDAN GIK DAGEN SÅ?
Allerede under dåbssamtalen en lille uges tid inden 
dåben den 29. juni faldt snakken på, at de to sådan øn-
skede sig en god og livsbekræftende dag, nu da det 
var den første lille familiefest de skulle holde for deres 
familier.

Hvad er det så for en tekst, du skal prædike over?  

Da måtte jeg jo sige, at den nok kunne virke lidt barsk, 
teksten til 2. søndag efter trinitatis, for den begynder jo 
med ordene: Hvis nogen kommer til mig, og ikke hader 
sine far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja sit eget 
liv, kan han ikke være min discipel.

BESØG HOS MONIQUE OG MADS
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Det var godt nok mørke ord på deres første festdag, 
det var vi enige om. Men gå uden om teksten kunne 
og måtte jeg jo ikke.

Hvordan synes I så, at dagen gik? 

Den gik rigtig godt, og gudstjenesten blev jo fin og god, 
trods teksten, sagde de samstemmende med glade smil.

Og festen bagefter gik lige som de kunne have ønsket 
sig. De sidste gik først ved 20-tiden.

Henvendt til Monique sagde jeg så:
Det var meget rørende, da du med den lille Sofie på armen 
gik til alters sammen med flere af de andre i kirken?

Da jeg sang i kirkekoret i Hobro, gik jeg da altid til alters. 
Det var en selvfølge for mig. Ikke alle de andre gjorde det, 
men mange af os gjorde.

Så snakkede vi lidt om det med det selvfølgelige i 
mange af de ting, vi gør, også at det at gå til nadver 
ikke behøver at gøres til noget man skal overveje hver 
gang, men simpelthen bare være med, når det sker.

Er der nogle af kirkens tilbud, som I kunne tænke jer at 
gøre brug af?

Her er Monique på pletten med det samme: Babysal-
mesang.

Men desværre kan vi ikke gå til babysalmesang, her hvor 
vi bor, for de tilbyder man ikke, nok fordi der ikke fødes så 
mange bør.. Men vi har da forhørt i et større sogn, om vi 
må være med der. Og det venter vi svar på. Vi skulle jo helst 
få svar inden hun bliver for stor, smiler begge to.

Monique siger endvidere: Senere kunne jeg godt tænke 
mig, at Sofie kom til at gå til børnekor, så hun måske kun-
ne få den samme glæde ved at synge, som jeg selv har. Ti-
den i kirkekoret i Hobro har virkelig betydet meget for mig.
Og ellers vil Monique og Mads da gerne gøre brug af 
andre ting, som man i sognet kunne tilbyde familier 
som deres.

HVORDAN FÅR VI  
KOMMUNIKERET MED 
JERES ALDERSGRUPPE?  
HVORDAN FÅR VI 
KONTAKT MED JER?
Disse spørgsmål drøfter vi længe. Ja ugeavisen læser vi 
altså ikke, siger Mads, og jeg tror heller ikke, at mange af 
vores jævnaldrende gør det.

Hvad så med kirkebladet og sognets hjemmeside?

Heller ikke der skal vi regne med at få fat i de unge, for 
så er kirkebladet væk, og så glemmer man at logge ind 
på sognets hjemmeside. De er rørende enige om, at 
folkekirken skal prøve at være der, hvor mange unge 
”er på” hver dag. Det kan være Facebook, Twitter og 
den slags sociale medier.

Efter en god kop kaffe, Moniques gode chokolade-
kage (som Mads så godt kan li’!), mange gode og dyb-
sindige tanker er det tid til at sige farvel og sige en stor 
tak til Monique og Mads for deres gæstfrihed.
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GUDSTJENESTELISTE SEPTEMBER ∙ OKTOBER ∙ NOVEMBER 2014
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DATO SØNDAGENS NAVN BRORSTRUP RAVNKILDE

14. september 13. søndag efter trinitatis 16.30 HØST 10.15

21. september 14. søndag efter trinitatis Ingen Ingen

27. september
Gospeldag for børn 
Se inde i bladet

28. september 15. søndag efter trinitatis INGEN 10.15 HØST

5. oktober 16. søndag efter trinitatis 10.15 9.00

12. oktober 17. søndag efter trinitatis Ingen Ingen

19. oktober 18. søndag efter trinitatis 9.00 10.15

26. oktober 19. søndag efter trinitatis Ingen Ingen

2. november Allehelgensdag
14.30 
Mindegudstjeneste

16.00 
Mindegudstjeneste

9. november 21. søndag efter trinitatis 10.15 16.00

16. november 22. søndag efter trinitatis 14.00 10.15

23. november Sidste søndag i kirkeåret Ingen Ingen

30. november 1. søndag i advent 10.00 15.00

7. december 2. søndag i advent 14.00 10.00

14. december 3. søndag i advent Ingen 10.00

Sognepræsten holder fri 20.-21. september, 25. -26. oktober samt 22.-23. november. 
Telefonsvareren henviser til vikar.

ALLEHELGENSDAG
I KIRKERNE
Så tænder vi et lys i kvæld….
Søndag den 2. november kaldes allehelgenssøndag, 
og på den søndag er det efterhånden blevet en stærk 
tradition for, at man rundt om i landets kirker på en 
særlig måde forsøger at mindes dem, som er døde i 
sognene siden sidste allehelgensdag.

De to allehelgensgudstjenester former sig som mu-
sikgudstjenster, og til at hjælpe med musikken får vi 
besøg af en lille musikalsk trio: sognepræst Sara Schou-

by Petersen, Aars, organist Jette Moeslund og kirkesanger 
Rikke Q. Poulsen, begge ansat ved Terndrup kirke.

Lad os mødes og mindes årets døde, tænde et lys og 
synge en sang:

BRORSTRUP KIRKE KL. 14.30
RAVNKILDE KIRKE KL. 16.00
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