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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

Sømosevej 2C, Ravnkilde, Nørager
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:
Johanne Bjørn Leth
   født 07.09.2014 i Grynderup sogn
   døbt 16.11.2014 i Ravnkilde Kirke

Lauge Rosengreen Vestermark
   født 10.09.2014 i Ravnkilde sogn
   døbt 07.12.2014 i Ravnkilde kirke

Ebbe Lyngberg Poulsen
   født 05.10.2014 i Aars sogn
   døbt 25.12.2014 i Ravnkilde kirke

Martin Poulsen
   født 06.09.2014 i Brorstrup sogn
   døbt 25.01.2015 i Ravnkilde kirke

VIET:
Malene Bjørn Leth 
og Troels Leth Jensen
  viet 16.11.2014 i Ravnkilde kirke 

BEGRAVET: 
Tenna Erika Kold-Hansen
   født 29.11.1930 i Ravnkilde sogn
   død 20.08.2014 og begravet
   på Ravnkilde kirkegård 27.08.2014 

(Tennas navn blev beklageligvis ikke  
bragt i sidste nummer af bladet)

Kristine Birgitte Mørk
   født 01.08.1927 i Ravnkilde sogn
   død 03.02.2015 og bisat på
   Ravnkilde kirkegård 07.02.2015

BRORSTRUP SOGN:

DØBT:
Mia Møller Therkildsen
   født 08.10.2014 i Brorstrup sogn
   døbt 25.01.2015 i Brorstrup kirke

VIET:
Pia Agnete Bjerregaard Oppelstrup 
og Ole Bjerregaard Oppelstrup
   viet 29.11.2015 i Brorstrup kirke

BEGRAVET:
Arend (Arie) Metselaar
   Født 17.05.1961 i Holland
   Død 12.01.2015 og begravet
   på Brorstrup kirkegård 17.01.2015
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BILLEDER FRA EN DEJLIG DAG..!
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Aalborg stift har udgivet et lille hæfte:  
”Og det skete…” med fem små artikler 
om væsentlige dele af kristendommen. 
Teksterne er forfattet af en af stiftets dyg-
tige præster, nemlig Thomas Reinholdt 
Rasmussen.

Det er tanken i de næste kirkeblad at gengive disse 
fem små artikler en for en. Forhåbentlig vil I finde 
glæde ved at læse teksterne. Den første artikel hand-
ler om:

DÅBEN
Den helt centrale handling i kristendommen er då-
ben. Det er ved dåben, at vi træder ind i kristendom-
men, og det er dåben, der holder os fast på troen.
I vore dage har vi i kirkerne dåbshandlinger året rundt, 
hvor forældre bærer deres spæde børn til dåben, og 
svarer på troen i form af trosbekendelsen. I oldkirken 
var det således at man havde særlige dåbsterminer, 
hvor de nyoptagne i kirken kunne døbes. Det var på-
skedag og særligt Hellig tre Kongers dag. 
Dåbens centrale indhold er trosbekendelsen og då-
ben i vand. Ved bekendelsen svarer man på troen ved, 

at man svarer ja til at tro på Gud Fader, Søn og Hel-
ligånd.

TROSBEKENDELSEN
Som ritualet er i dag, kunne man godt fristes til at tro, 
at det var en slags eksamen, man var til. En slags test 
eller overhøring. Men egentlig burde dåbens svar på 
trosbekendelsen ikke blot følges af et ”ja”, men af et ”ja, 
det vil jeg rigtig gerne tro”. 
For der kan jo sagtens være noget i trosbekendel-
sen, man ikke kan tro lige nu, eller som man ikke kan 
rumme nu, men som tiden går, så får vi nye og andre 
erfaringer, der gør, at vi kan se trosbekendelsen i et 
nyt lys. Man gror på den måde i sin dåb. Nu står tros-
bekendelsen som et mægtigt rum, som den nydøbte 
træder ud i og skal gro i. Det er sikkert også derfor, at 
små børn ofte er iklædt en lang, hvid dåbskjole. Den 
er hvid, fordi den symboliserer det nye liv, der gror ud 
af dåben, men den er lang, fordi det peger på en tro, vi 
skal gro i og blive større i. Alt er givet, vi skal gro i det.

DÅB I VAND OG HELLIGÅND
Vi døbes i vand. Vandet kan vi ikke leve uden, og der-
for er dåbens vand udtryk for at vi træder ud i livet. 
Vandet er så konkret, at vi kan føle det og høre det. 
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Og vandet er udtryk for Hel-
ligåndens nærvær. Ånden i kri-
stendommen er nemlig altid 
konkret. Den viser sig i dåbens 
vand, nadverens brød og vin og 
i forholdet til næsten, - det men-
neske vi møder på gaden. Ånd 
er altid konkret, og kirken bliver 
kun fattig ved at blive spirituel, 
for så mister vi det konkrete liv af 
syne. I vandet udtrykker vi, at det 
gamle menneske, der er uden 
tro, druknes, og det nye menne-
ske i troen vokser frem.

BARNEDÅB
Tit hører man, at man først bør 
døbes som voksen og når man 
kan forstå det. Og nogle kirker 
afviser også barnedåb. Proble-
met er, at når man døbes som 
voksen, så kan man tro, at man 
døbes på sin egen overbevis-
ning. Hvis man først skal døbes, 
når man er klar til det, hvornår 
er man så egentlig klar? Var man 
klar, da man blev døbt som tyve-
årig, eller skulle man ikke have 
ventet? Vi døbes ikke på vores 
egen tro, men på Kristi tro på 

os. Derfor døber vi spædbørn, 
og derfor er enhver dåb en bar-
nedåb, hvad enten vi er spæde, 
unge eller voksne. Alle er vi børn 
for vores himmelske Fader. Over-
for Gud er vi aldrig for andet end 
børn at regne.

GUDS TRO PÅ OS
For dåben er grundlæggende 
Guds tilsagn til os, og ikke vores 
tilsagn til Gud. Derfor siger Jesus 
også ved dåben, at han ”er hos 
os alle dage indtil verdens ende”, 
hvilket betyder, at han er det 
afgørende. Jesus holder ikke op 
med at være hos os, fordi vores 
tro skulle svigte, for der står ikke 
”jeg er hos dig indtil troens ende”, 
og der står heller ikke indtil ”li-
vets ende”, men indtil ”verdens 
ende”. Dåben er udsagnet om, at 
Gud er hos os, som en Fader er 
hos sine kære børn, og som en 
Fader ikke kan forlade sine børn, 
sådan kan Gud ikke forlade os.
Man skal huske at takke for sin 
dåb, for her har Gud givet os et 
klart udtryk for sin kærlighed til 
os.
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ALENE.NU...
Sognepræst Christian Grund Sørensen, 
Kgs. Tisted, har sammen med folk i det 
der hedder Informationstjenesten arbej-
det med et projekt, der hedder Alene.nu.

Tanken med projektet er at række en hjælpende 
hånd til alle dem, som er blevet alene efter en skils-
misse. I folkekirken er vi gode til at skabe flotte og 
skønne rammer om folks bryllupper, men vi er lidt 
famlende, når det ulykkelige sker, at det, som man 
troede ville vare livet ud, ikke kan holde livet ud.
 
Med projektet ”alene.nu” forsøger man at hjælpe 
dem videre, som har brug for hjælp.

Vi har her i sognene fået lov til at låne den omtale, 
som er blevet bragt i sognebladet i Kgs. Tisted- 
Binderup – Durup pastorat. VI ER I EN KRISE 

– EN KÆRLIGHEDSKRISE
Vi vil så gerne tro på kærligheden. De fleste af os har 
drømme om far, mor og børn. Om at se næste genera-
tion vokse op, have en kærlig, støttende ægtefælle og 
på ældre dage at kunne dele gode, fælles oplevelser 
gennem livet mens børnebørnene leger med Lego.
Men at opleve det, er i dagens Danmark blevet en luk-
sus, som stadigt færre får del i. Mange finder aldrig en 
ægtefælle. Mange får aldrig deres egen familie. Og hvis 
det sker, så er den nye erfaring i de seneste generatio-
ner: Ofte er parforholdet på lånt tid.

DU ER IKKE ALENE
Der er ikke mange familier, som ikke på den ene eller 
anden måde er berørt. Vi er mange, som har oplevet 
brudte familiebånd. Men det betyder samtidig, at vi 
kan hjælpe hinanden videre. Ved at turde tale om det 
svære, dele oplevelser, glæder, frustrationer og udfor-
dringer. At hjælpe hinanden videre på den livsvan-
dring, som er kommer til at tage et uventet knæk, da 
kærligheden i parforholdet kom til kort. Måske der er 
en grund til, at Gud har givet os hinanden? Netop, når 
drømmene brister, har vi brug for en anden til at tage 
vores hånd.

ALENE.NU
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” JEG KIGGEDE PÅ  
SKILSMISSEPAPIRET OG 
GRÆD I 4 TIMER. ALT, HVAD 
JEG HAVDE STÅET FOR, DET 
FORSVANDT LIGE DER.” 

Kvinde 39

I Danmark går 43% af alle ægteskaber i stykker. For-
modentlig er tallet højere for samlevende. 1/3 af alle 
børn har en eller flere gange oplevet, at deres foræl-
dre gik fra hinanden. Tallene er stigende.

Efter en skilsmisse får kun 13% af fædrene bopæls-
ret for sine børn. Tallet er faldende. Antallet af børn, 
som slet ikke ser den ene af sine forældre, er deri-
mod i stigning.

Alene.nu er en hjemmeside for dig, som lever i el-
ler med en skilsmisse. Siden indeholder artikler, 
livshistorier, brevkasse, mulighed for at tale med en 
præst og endelig muligheden for at komme med i 
netværksgrupper med andre, som finder vej i livet 
efter en skilsmisse. Grupperne på Alene.nu kører på 
Facebook – så du er uafhængig af tid og sted. De er 
lukkede – så der bliver passet godt på dig.

”Måske er du blandt dem, som pludselig er vågnet 
op en dag og har erkendt, at din fornemmelse af dit 
selv og dets afgrænsning på en eller anden måde 
synes at være opløst og blevet til intet…” 
Fra artiklen ”At forsvinde i et forhold”

ALENE.NU
NÅR KÆRLIGHEDEN 
KOMMER TIL KORT
I kirken lover vi ved alteret hinanden troskab, indtil dø-
den skiller os ad. Men skilsmisser er, og har altid været, 
en del af virkeligheden. Det, som præger det nye årtu-
sinde, er blot, at omfanget er blevet så voldsomt. Vi kan 
ikke regne med, at vi eller vore nærmeste går fri.
Gud er der også for den fraskilte. Gud er der for den, 
som skammer sig over at være blevet vraget. Den, som 
havde gode grunde til at bryde op. Eller den, som øde-
lagde en andens liv og familie. 
Parforhold – og deres opløsning – er ikke en Gud-fri 
zone. 

OM ALENE.NU
Jeg er projektleder på Alene.nu. Som ekspert i digitale 
medier, og fraskilt, blev jeg bedt af Aalborg Stift om at 
skabe et tilbud for fraskilte, og det er nu en realitet. Pro-
jektet er for alle, uanset køn, alder, tro eller baggrund. 
Vi bygger på Folkekirkens grundlag og kristne grund-
værdier.
Jeg håber, at du aldrig får brug for Alene.nu.
Men hvis du gør – eller kender nogen – så er du altid 
velkommen på Alene.nu!

Sognepræst Christian Grund Sørensen

– når kærligheden kommer til kort

BESØG WWW. ALENE.NU
Like Alene.nu på Facebook
og del med andre!
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Der findes tilbud om hjælp til børn, som har mistet, 
også til voksne mennesker, men det er, som om der 
mangler et tilbud til dem mellem 15 og 21 (sådan 
cirka). Denne gruppe falder let mellem to stole.
Arbejdsgruppen har givet tilladelse til, at vi her i bla-
det bringer teksten fra den folder, som man har 

udarbejdet. Det er mit håb, at denne sorggruppe vil 
kunne hjælpe dem, som ellers ikke ved, hvor de skal 
gå hen efter hjælp og støtte i en vanskelig periode i 
deres liv.

SORGGRUPPE FOR UNGE, 
DER HAR MISTET ET DYREBART MENNESKE…

Igennem en del måneder har en arbejdsgruppe i Rebild provsti brugt mange timer på 
at skabe en sorggruppe, som står åben for unge mennesker mellem ca. 15 og 21.



Når vi mister én, der står os meget 
nær, går vores verden i stykker, og 
hverdagen bliver uoverskuelig.
Samtidig er det noget, det tit er 
svært at forstå for andre end dem, 
der selv har prøvet det.
I sognegården i Bælum kan du 
møde andre unge, der selv har 
mistet. 

Når man er ked af det, kan hverda-
gen blive meget svær, også fordi 
man ikke synes, at andre kan for-
stå, hvor meget man savner den, 
man har mistet.
Måske er de andre omkring én 
også ramt af sorgen, men uden at 
I kan tale med hinanden om det.
Man kan komme til at føle sig me-
get alene, og samtidig kan man 
savne et sted, hvor man kan tale 
om den, man har mistet.

SORGGRUPPE I FOLKEKIRKEN
TRO, HÅB, KÆRLIGHED - SORG, SAVN

Samtalegruppe for unge, der har mistet
Ens venner forstår måske ikke, 
hvorfor humøret svinger, og for-
ældre og søskende er selv kede 
af det, og måske synes man ikke, 
at man vil give dem mere at bære 
på. 

Derfor giver vi dig tilbuddet om at 
mødes med andre unge, der er i 
en situation som dig:
At de, ligesom dig, har mistet en 
far, en mor, en bror, en søster.
Vi mødes en gang om måneden 
og spiser sammen, tænder lys 
sammen og taler sammen.
Lederne af gruppen er begge læ-
reruddannede og har mange års 
erfaring med unge mennesker i 
svære livssituationer.
Der er også en sognepræst til-
knyttet gruppen.

VI MØDES:
Bælum-Solbjerg sognegård
Smidievej 1B, 9574 Bælum

KONTAKTPERSONER:
Lilli Brunø
Lærer, tlf. 2128 4081

Charlotte Wedel
Sognemedhjælper, tlf. 6068 5798
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SOMMER-
MØDE
Også i år skal der være sommermøde, og i år 
bliver det

SØNDAG D. 7. JUNI 

Da menighedsrådet endnu ikke har lagt sig 
fast på den endelige form og det endelige 
indhold, kan der ikke fortælles så meget mere 
om sommermødet nu. Men noget står dog 
fast: 

Gudstjeneste i teltet i præstegårdens have.

Når dagens program er på plads, kommer der 
en annonce i Nørager Avis, så alle ved hvad de 
går ind til.

GUDSTJENESTE
I TELTET I MEJLBY
Arrangørerne af sommerfesten i Mejlby har 
spurgt, om ikke der kunne holdes gudstjeneste i 
festteltet i Mejlby i forbindelse med sommerfest 
op til Skt. Hans.

Og naturligvis kan der holdes gudstjeneste i 
festteltet, og det gør jeg endda med stor glæde.

Gudstjenesten holdes  på årets længste dag

SØNDAG D. 21. JUNI KL. 14.00
Og når den nu finder sted i et festtelt, så lad os 
lægge alle kræfter i og gøre det til en rigtig fest-
gudstjeneste!!

SANG- 
AFTNER
11. MARTS OG 9. APRIL

Den gode tradition med et par sangaften fort-
sætter vi i dette forår, sådan at alle, der har lyst til 
at synge eller blot nyder at lytte til gode sange, 
har mulighed for det.

Det foregår på Ravnkilde Skole. Vi mødes kl. 
19.30, synger et godt stykke tid, inden vi drikker 
kaffe. Aftenen slutter med endnu nogle fælles-
sange, inden vi slutter ved 21.30 – tiden.

Tag selv brød og kaffe med.

Vel mødt til alle!
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FORÅRSKONCERT
I RAVNKILDE KIRKE D. 22. MARTS KL. 19.30

Velkommen lærkelil… Viborgkort kommer…
Den 22. marts ligger lige op ad forårsjævndøgn, som efter gammel talemåde betegner forårets komme. 
Den 22. marts bærer tillige i kirkens kalender navnet Mariæ Bebudelsesdag, dvs. en festdag til minde om 
englens besøg hos hende i Nazareth, hvor hun fik den for hende chokerende besked:  Du skal blive gravid 
og sidenhen ved juletid føde Himmelens kongesøn. Englen bebudede Maria den trodsalt glædelige be-
sked: Et barn begyndte at vokse i hendes liv!

På denne søndag vil vi om aftenen hilse våren og det spirende liv velkom-
men med en koncert, hvor vi synger salmer og sange til foråret og Marias 
pris samt lytte til Viborgkoret, som ledes af vor egen organist Karl Alfred 
Petersen. Koret vil fremføre nogle dejlige velklingende sange og salmer. 
Sidste de gæstede Ravnkilde kirke, var det en fryd at lytte til deres stem-
mer og toner.

Vel mødt til jer alle!
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GUDSTJENESTELISTE MARTS ∙ APRIL ∙ MAJ ∙ JUNI 2015
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DATO SØNDAGENS NAVN BRORSTRUP RAVNKILDE

22. marts Mariæ bebudelsesdag 10.15 19.30 Koncert

29. marts Palmesøndag Se Ravnkilde 10.15

2. april Skærtorsdag 10.15 Se Brorstrup

3. april Langfredag Se Ravnkilde 19.30

5. april Påskedag 10.15 9.00

6. april 2. påskedag 9.00 10.15

12. april 1. søndag efter påske 10.15 Ingen

19. april 2. søndag efter påske ingen 10.15 KOP

26. april 3. søndag efter påske 10.00 Konfirmation Ingen

1. maj Bededag 9.00 10.15

3. maj 4. søndag efter påske Ingen 10.00 Konfirmation

10. maj 5. søndag efter påske 10.15 Ingen

14. maj Kristi Himmelfartsdag Ingen 10.15

17. maj 6. søndag efter påske Ingen Ingen

24. maj Pinsedag 9.00 10.15

25. maj 2. pinsedag 10.15 9.00

31. maj Trinitatissøndag 9.00 10.15

7. juni 1. søndag efter trinitatis Sommermøde  i præstegården

14. juni 2. søndag efter trinitatis 10.15 9.00

21. juni 3. søndag efter trinitatis 14.00 i teltet Se Brorstrup

28. juni 4. søndag efter trinitatis Ingen Ingen

5. juli 5. søndag efter trinitatis 9.00 KOP 10.15 KOP

Sognepræsten holder fri 18.-19. 
april, 16.-17. maj samt ferie fra 
22. juni til og med 8. juli.
Telefonsvareren henviser til vikar. 
KOP betyder, at sognepræst Knud 
Olav Petersen har gudstjenesten.

Næste kirkeblad udkommer:
ca. uge 27.

Ansvarshavende redaktør:
Holger Lyngberg
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