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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

Himmerlandsgade 34, st.th., 9600 Aars
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:
Melina Thisted Tordrup
  født 02.12.2014 i Støvring sogn
  døbt 15.03.2015 i Ravnkilde kirke

Mette Buus Holmgaard
  født 01.01.2015 i Ravnkilde sogn
  døbt 05.04.2015 i Ravnkilde Kirke

Alberte Nolia Asp Kristensen
  født 28.12.2014 i Ravnkilde sogn
  døbt 05.04.2015 i Ravnkilde kirke

Svend Ugilt Pagter Ludvigsen
  født 22.01.2015 i Vanløse sogn
  døbt 09.05.2015 i Ravnkilde kirke

Zander Gyldenløve Christensen
  født 14.02.2015 i Ravnkilde sogn
  døbt 31.05.2015 i Ravnkilde kirke

Agnete Dalum Dejligbjerg
  født 19.03.2015 i Ravnkilde sogn
  døbt 14.06.2015 i Ravnkilde kirke

VIET:
Louise og Kian Andersen
  viet 11.04.2015 i Ravnkilde kirke

BEGRAVET: 
Hans Timmermann
  født 08.12.1945 i Halling sogn
  død 24.02.2015 og bisat 
  fra Ravnkilde kirke 28.02.2015

Ellen Søgaard Pedersen
  født 17.12.1929 i Aarestrup sogn
   død 17.03.2015 og begravet på 
Ravnkilde   kirkegård den 21.03.2015

Louise Justesen
  født 23.03.1924 i Svingelbjerg sogn
  død 13.04.2015 og begravet
  på Ravnkilde kirkegård 17.04.2015

Frida Andersen 
  født 14.08.1922 i Ravnkilde sogn
  død 14.04.2015 og begravet
  på Ravnkilde kirkegård 21.04.2015

Jørgen Mejlo Jensen
  født 14.04.1944 i Ingstrup sogn
  død 17.04.2015 og begravet
  på Ravnkilde kirkegård 23.04.2015

BRORSTRUP SOGN:

DØBT:
Karla Sofie Sørensen
  født 21.12.2014 i Durup sogn
  døbt 22.03.2015 i Brorstrup kirke

BEGRAVET:
Harry Jensen
  født 10.04.1924 i Serritslev sogn
  død 09.03.2015 og begravet 
  på Brorstrup kirkegård 13.03.2015

Ejnar Tolstrup Andersen
  født 03.03.1938 i Aalestrup sogn
  død 12.03.2015 og
  bisat 17.03.2015 fra Testrup kirke.

Forsidebillede:
Blik fra præstegårdshaven mod Nysum.
Kunne porten til Paradis tænkes smukkere?

Ansvarshavende redaktør:
Holger Lyngberg

Næste kirkeblad udkommer uge 48
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BILLEDER FRA EN DEJLIG DAG..!

Alberte Nolia Asp Kristensen

Zander Gyldenløve Christensen

Mette Buus Holmgaard

Agnete Dalum Dejligbjerg

Svend Ugilt Pagter Vestergaard

Louise og Kian Andersen

Karla Sofie Sørensen

Melina Thisted Tordrup

Ellen Søgaard Pedersen
  født 17.12.1929 i Aarestrup sogn
   død 17.03.2015 og begravet på 
Ravnkilde   kirkegård den 21.03.2015

Louise Justesen
  født 23.03.1924 i Svingelbjerg sogn
  død 13.04.2015 og begravet
  på Ravnkilde kirkegård 17.04.2015

Frida Andersen 
  født 14.08.1922 i Ravnkilde sogn
  død 14.04.2015 og begravet
  på Ravnkilde kirkegård 21.04.2015

Jørgen Mejlo Jensen
  født 14.04.1944 i Ingstrup sogn
  død 17.04.2015 og begravet
  på Ravnkilde kirkegård 23.04.2015

BRORSTRUP SOGN:

DØBT:
Karla Sofie Sørensen
  født 21.12.2014 i Durup sogn
  døbt 22.03.2015 i Brorstrup kirke

BEGRAVET:
Harry Jensen
  født 10.04.1924 i Serritslev sogn
  død 09.03.2015 og begravet 
  på Brorstrup kirkegård 13.03.2015

Ejnar Tolstrup Andersen
  født 03.03.1938 i Aalestrup sogn
  død 12.03.2015 og
  bisat 17.03.2015 fra Testrup kirke.
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BRORSTRUP KIRKE DEN 26. APRIL 2015

Forreste række fra venstre: Leah Bjerregaard Christensen, Nørager, Nanna Kjærgaard Storm, Vejrhøj,
Liv Rohde Pinstrup, Haverslev, Victor Haugaard Mortensen, Mejlby

Bageste række fra venstre: Frederik Østergaard, Nørager, Jonas Studsgaard Nielsen, Mejlby, Frederik Rask Madsen, 
Overvad, Daniel Blæsbjerg, Mejlby, Jesper Sørensen, Mejlby, Magnus Krogholm Pedersen, Mejlby.

Stort tillykke til jer alle. 

ÅRETS GLADE  KONFIRMANDER
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RAVNKILDE KIRKE DEN 3. MAJ 2015

Forreste række fra venstre: Cecilie Lysdal Christensen, Ravnkilde, Maja Due Nielsen, Ravnkilde, Kathrine Larsen, 
Ladelund, Mai Astrup Pedersen, Ravnkilde, Laura Marie Thybo Clare, Lille Rørbæk, Signe Degn, Ravnkilde.

Bageste række fra venstre: Thomas Skov Hansen, Lille Rørbæk, Tobias Henrik Hansen, Ravnkilde,
Niclas Gerner Rasmussen, Ravnkilde, Thor Christensen, Nørager, Emil Magnus Putzer Beckedorf, Ladelund,
Johan Bødstrup, Nysum, Sebastian Kabel Juhl Nielsen, Ravnkilde, Kristian Sjælland Søgaard Nielsen, Ravnkilde.

Stort tillykke til jer alle. 

ÅRETS GLADE  KONFIRMANDER
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Den 4. maj 1945 klokken 20.36 er det 56 år siden, 
at danskerne kunne samles om radioen og høre de 
berømte ord: „I dette øjeblik meddeles det, at felt-
marskal Montgomery har oplyst, at alle tyske styrker 
i Holland, Nordtyskland og Danmark har overgivet 
sig. Her er London. Vi gentager: Montgomery har i 
dette øjeblik meddelt...“.

Godt fem års besættelse var slut. Vi mindedes Dan-
marks befrielse ved at tænde lys i vinduet, gå i Bror-
strup Kirke og synge ”Danmark frit: En lærke letted‘
Af Mads Nielsen (1945)” og bagefter i Mejlby forsam-
lingshus hvor vi fik kaffe, kage og høre taler. Holger 
Lyngberg læste fra en bog med titlen De sidste ti-
mer nogle rørende breve, som unge mænd havde 
skrevet til deres forældre. De unge mænd vidste, at 
de skulle henrettes. De have dog det overskud, at de 
formåede at sige deres forældre tak for en god barn-
domstid. De havde også troen på Gud. Kristendom-
men hævder, vi er ikke alene, når vi møder døden, 
og at selv efter døden er vi i Guds gode hænder. 
Men hvor må det have været svært at være forældre 
og åbne brevet fra deres søn og læse det sørgelige 
budskab. Meget bevægende at høre Lyngberg læse 
brevene.

Selv var jeg ikke født dem 4. maj 1945, og har der-
for ikke oplevet krigen. Jeg har dog gennem mit 
arbejde i Røde Kors i 1985 været på en bustur sam-
men med frihedskæmpere til Frøslevlejren i Søn-
derjylland, der under besættelsen var Dansk Inter-
neringslejr. Her sad flere tusinde danskere som det 
tyske sikkerhedspolitis fanger. Jeg sad ved siden af 
en ældre herre, der på egen krop havde oplevet 
krigens værste rædsler. Han var en af dem der var 
blevet tortureret, sad i kørestol da han under kri-
gen havde mistet begge sine ben fra knæene. Han 
var en rigtig god fortæller der med tårer i øjnene, 
en grådkvalt stemme fortalte om hans oplevelser i 
lejren. En oplevelse jeg aldrig glemmer. Hans ynd-
lingssang var: ”Altid frejdig når du går...”, den sang 
vi tre gange på hjemvejen, hvor vi alle i bussen var 
meget eftertænksomme. Den tapre mand, er begra-
vet på Almen Kirkegaard i Aalborg. Jeg tænker ofte 
på ham med taknemlighed, over at have stiftet be-
kendtskab med ham der oplevede krigen på egen 
krop. Især når jeg synger: ”Altid frejdig når du går...”.
Jo, der er så sandelig en god grund til at fejre frihe-
den 4. maj, og sætte lys i vinduerne. Også vi der ikke 
har oplevet krigen. Kun på film som Matador. 

Af Lone Cecilie Buus Jensen, Elbjergvej, Vejrhøj

Der læses op af bogen: De sidste timer
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4. MAJ HAR STADIG BETYDNING…



Thyge Trads beretter om besættelsen Gitte Uldal venter i køkkenet

Kristina Skovs flotte kager
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I sidste blad bragte jeg første artikel fra den lille bog, 
som hedder ” Og det skete…” . I den tages 5 emner fra 
kirkelivet op. Første artikel var om dåben. I dette blad 
følger så artiklen om nadveren.
Forfatter til de små oplysende artikler er sognepræst 
ved Sct. Catharinæ kirke i Hjørring, Thomas Reinholdt 
Rasmussen. En af vore mange dygtige og vidende 
sognepræster i Aalborg stift:

Det er en almindelige skik hos os at invitere folk, vi 
holder af eller ønsker at kende nærmere til middag. Vi 
aftaler et tidspunkt, og vi møder op hos hinanden i det 
pæne tøj, og i, under og gennem middagen kommer 
vi tættere på hinanden. Vi lærer hinanden at kende 
gennem det, at vi spiser sammen. Det er en almindelig 
erfaring. Det er en almindelig erfaring, at folk, der spiser 
sammen, kommer tættere på hinanden. Derfor kalder 
vi også nogle gange folk, der er tæt, for kumpaner, hvil-
ket betyder ”folk, der spiser brød sammen”. 
Således er nadveren også et fælles måltid, hvor vi lærer 
hinanden at kende. Vi spiser ved nadveren sammen 
med de mennesker, vi er i kirke med, og samtidig spi-
ser vi sammen med alle de slægter, der er gået forud 
for os (derfor er alterbordet ikke en lukket kreds, men 
står åben ud mod evigheden), og vi spiser sammen 
med Jesus Kristus. Således bliver den kristne menig-

hed i ordets bedste forstand sammenspist. Vi bliver sat 
i et fællesskab med hinanden gennem nadveren. Et 
fællesskab med de andre og et fællesskab med Kristus.

GENOPRETTELSE
Men et fællesskab er også en genopretning. Når man 
træder ind i et fællesskab, så er man med igen. Hvis 
små børn ved aftenstide får skæld ud, fordi de ikke 
opfører sig ordentlig, så føler de, at de er udenfor og 
ikke hører med. Måske går de vrede og alene ind på 
værelset. Så kan vi som forældre sige: ”kom nu ind og 
spis”, og når de kommer ind og spiser – måske lidt sure 
– så genoprettes tingene. Således er nadveren også 
en genoprettelse af vores forhold til Gud. Gud inviterer 
os ud fra vores indelukkede værelse og tilbage i fæl-
leskabet. Det kan være vi som små børn sætter os lidt 
kejtede til bords ved alteret, men vi er med igen. Vi er 
tilgivet. 
Derfor er nadveren også et tilgivelsens måltid. 

TILSTEDEVÆRELSE
I min barndom var der en sundhedskampagne på alle 
skolerne, hvor sloganet lød: ”Du bli’r, hvad du spiser!”. 
Hvis man spiste meget slik, så blev man usund og uop-

NADVEREN



Den sidste nadver
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lagt, og hvis man spiste frugt, blev man sund og klar 
til livet. På samme måde er det også med nadveren. 
Vi bliver, hvad vi spiser. Ved nadveren træder Gud os i 
møde som forsonende kærlighed. Han giver os sig selv, 
som han gav os sig selv på korset. Derfor siger vi også, 
at brødet og vinen i nadveren er Jesu Kristi legeme og 
blod. Og det er det virkelig. Det er ikke bare symbolsk, 
for så er det jo os selv, der skal klare det hele ved at 
forestille os symbolet, og så er vi lige vidt, for så ved vi 
aldrig om vi har forestillet os det ordentlig og godt nok, 
og så skal vi i sidste ende frelse os selv gennem vores 
evne til at forestille os, at brødet og vinen er Jesu kød 
og blod, hvilket kun skaber angst hos alvorlige sjæle. 
Nej, vi siger, at brødet og vinen er Jesu kød og blod, 
fordi det var det Jesus selv sagde ved nadveren skær-
torsdag, hvor han vidste, at han skulle forlade denne 
verden, og derfor pegede på brødet og vinen som den 
skikkelse, vi kan møde ham i nu.

TROENS FRUGTER
Brødet og vinen ved alteret forvandles ikke. Det er 
brød og vin, men Jesus har lovet os at være til stede 
som det brød og den vin vi modtager, og det er han, 
når det siges, at dette er hans legeme og blod som gi-
ves for jer. Så er Jesus Kristus sandt til stede som brød 

og vin, og det er således hans legeme og blod her på 
jord nu, og hvad enten vi tror det eller ej, så modtager 
vi ham ved nadveren. Det kommer nemlig ikke an på 
hvad vi tror, men hvad Gud gør – heldigvis.

Så vi bliver, hvad vi spiser. Vi inddrages i kærlighedens 
og tilgivelsens måltid, og sendes ud igen i den tro, at 
vi er under kærligheden og tilgivelsen. Og en sådan 
tro kan ikke undgå at sætte utallige frugter. Nadveren 
er, med Luthers ord, den kristnes madpakke, og hvem 
kan dog foretage en lang rejse i fremmede egne uden 
madpakke?



Det sker en gang imellem, at nogle spørger efter kir-
kernes historie i vores sogne. Hvorfor ser de ud, som de 
gør, hvorfor er de så forskellige, og alligevel påfaldende 
ens, og mange flere af spørgsmål af den slags.

Derfor har menighedsrådet besluttet at indbyde til to 
aftner her i efterår med titlen KEND DIN KIRKE.

I løbet af en god times tid vil sognepræsten fortælle 
det, som han ved om kirkerne, ligesom alle er vel-
komne til at komme med det, som de selv husker og 
kender til.

Menighedsrådet håber på et par gode og hyggelige 
aftener,

Vi begynder kl. 19 og slutter kl. 21. På et tidspunkt i lø-
bet af aftenen vil der være tid til en kop kaffe og lidt 
mundgodt.

Velkommen til jer alle!
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KEND DIN KIRKE

BRORSTRUP KIRKE
25. august kl. 19

RAVNKILDE KIRKE
3. september kl. 19
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KEND DIN KIRKE

RAVNKILDE KIRKE
27. SEPTEMBER KL. 10.15

Gennem snart mange år har høstgudstjene-
sten i Ravnkilde fundet sted den sidste søndag i 
september, hvor Lokalhistorisk Forening holder 
sit traditionelle åbent-hus-arrangement.
Således også i år.
Efter gudstjenesten står frokosten klar i Ravn-
kilde forsamlingshus.

BRORSTUP KIRKE
13. SEPTEMBER KL. 16.30
Igen i år fortsætter det gode samarbejde mel-
lem spejderne, borgerforeningen og menig-
hedsrådet om at skabe en god festdag i forbin-
delse 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 Kul-
tur- og medborgerhus.
Efter spisningen vil frugtkurve m.m. forsøgt 
solgt til fordel for spejderne.

ÅRETS HØST- 
GUDSTJENESTER



GUDSTJENESTELISTE JULI ∙ AUGUST ∙ SEPTEMBER 2015
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DATO SØNDAGENS NAVN BRORSTRUP RAVNKILDE

12. juli 6. søndag efter trinitatis 10.15 9.00

19. juli 7. søndag efter trinitatis Ingen Ingen

26. juli 8. søndag efter trinitatis 9.00 10.15

2. august 9. søndag efter trinitatis 10.15 9.00

8. august Byfest i Ravnkilde Ingen 10.30 i Byfestteltet

9. august 10. søndag efter trinitatis 10.15 Ingen

16. august 11. søndag efter trinitatis Ingen Ingen

23. august 12. søndag efter trinitatis 9 KOP 10.15 KOP

30. august 13. søndag efter trinitatis 10.15 9.00

6. september 14. søndag efter trinitatis Ingen Ingen

13. september 15. søndag efter trinitatis 16.30 Høst 10.15

20. september 16. søndag efter trinitatis 10.15 9.00

27. september 17. søndag efter trinitatis Ingen 10.15 Høst

4. oktober 18. søndag efter trinitatis 10.15 Ingen

Sognepræsten holder
ferie 10.-23. august og er

på kursus 21.-24. september. 
Knud Olav Petersen

passer embedet.
Blomstrende engletrompet ved Brorstrup kirke
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