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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:
Hanne Bregendahl

Hvidkildevej 5, Mejlby
tlf. 98 65 12 71 

hanne-benny@vip.cybercity.dk

Næstformand:
Vagn Wiborg, Fyrkildevej 31

Fyrkilde, tlf. 98 56 91 96

Kirkeværge:
Kirsten Mortensen

Skårupvej 16, Ravnkilde
tlf. 30 70 92 15

kirstenmdm@gmail.com

Kasserer:
Erik Højgaard, Solskrænten 1

Nørager, tlf. 98 55 20 24

Graver, Brorstrup:
Søren Christian Bentzen

Nørvad 1, Ravnkilde, tlf. 26 34 90 25
e-mail: soerenbentzen@msn.com

Graver, Ravnkilde:
Henny Christensen

Skårupvej 6, Ravnkilde,
tlf. 29 43 71 80 - 22 45 93 70

e-mail: skaarup@christensen.mail.dk

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
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Siden sidst Fotos fra en dejlig dag

RAVNKILDE SOGN:
DØBT:

Johan Christian Bonde

    født 15.03.2012 i Ravnkilde sogn

    døbt 10.06.2012 i Ravnkilde kirke

Eva Silja Toft

    født  01.06.2012 i Arden sogn

    døbt 11.08.2012 i Ravnkilde kirke

VIET:

Heidi Christensen og 

Heinz Gyldenløve 

    viet 09.06.2012 i Ravnkilde kirke

Lene Smidt Johansen og  

Jonas Haugaard

    viet 16.06.2012 i Ravnkilde kirke

BEGRAVET: 

Erna Christensen

    født 15.08.1936 i Ravnkilde sogn

     bisat 07.07.2012 fra 

Hobro Søndre kapel

Poul Erik Nørskov Nielsen

    født 04.12.1965 i Thisted sogn

    bisat 16.08.2012 fra Ørum kirke

 

BRORSTRUP SOGN:
DØBT:

Emilie Sass Linde

    født 29.03.2012 i Haverslev sogn

    døbt 01.07.2012 i Brorstrup kirke

Sara Søndergaard Hendriksen

    født 01.03.2012 i Gislum sogn

    døbt 29.07.2012 i Brorstrup kirke

VIET:

Ingen

BEGRAVET:

Regnar Sigfred Jensen

    født 16.12.1925 i Vokslev sogn

     begravet 07.08.2012  

på Brorstrup kirkegård.

Sara Søndergaard Hendriksen

Heidi Christensen og 
Heinz Gyldenløve 

Emilie Sass Linde

Lene Smidt Johansen og  Jonas Haugaard

Eva Silja Toft

Vi ønsker Jer alle

hjerteligt tillykke..!

Forsidefoto:
Se omtale af bøgetræet på side 5

næste kirkeblad: 
Udkommer ca. uge 45, 2012

Ansvarshavende redaktør: 
Holger Lyngberg



Nyt fra menighedsrådet

Budget for 2013
På grund af de stramme økonomi-
ske forhold i Rebild provsti tager 
budgettet for 2013 udgangspunkt 
i bevillingerne til år 2011. Derfor er 
der lagt et temmelig stramt bud-
get for 2013.

I hovedtal ser det sådan ud:
Driftsrammen er på 1.487.000 kr.
Anlægsrammen er på 400.000 kr. 
(afdrag på lån)
I næste nummer af kirkebladet 
bringes mere detaljerede regn-
skabstal for 2011 og budgettal for 
2013.

Renovering af affaldsdepoter-
ne ved Brorstrup og Ravnkilde 
kirkegårde
I mange år har affaldsdepoterne 
ved kirkegårdene ikke set for godt 
ud og heller ikke fungeret for godt 
i det daglige.
Derfor er der i 2012 bevilget 80.000 
kr. til renovering af dem. 

Sammen med opsparede midler 
fra 2011 vil der i år være ca. 100.000 
kr. til rådighed, og de bliver an-
vendt på følgende måde:

Ravnkilde kirkegård
Som man måske har set, er der 
opsat flytbare betonelementer til 
erstatning af det defekte træværk 
til opbevaring af grus, jord m.v.
Der er plantet bøgehæk til sløring 
af depotet.
Pris: ca. 25.000 kr.

Brorstrup kirkegård
I Brorstrup trængte depotet til en 
mere gennemgribende istandsæt-
telse, og den finder sted netop i 
disse uger.
Al træværk fjernes og der op-
bygges et depot af galvanise-
rede stolper og træværk. Dette 
skulle dels fungere bedre i det 
daglige, dels tage sig bedre ud 
på den fremtrædende plads, de- 

potet har lige ved ind-
gangen.
Også her rammes 
depotet ind af en for-
skønnende beplant-
ning, ligesom der på 
et senere tidspunkt vil 
blive opsat en låge ind 
til depotet. Men den 
kommer først senere.
Pris: ca. 77.000 kr. + 
moms.

Svampeangreb
på buksbomhække
På flere af hækkene på Brorstrup 
kirkegård er der konstateret angreb 
af en ret aggressiv svamp, som bl.a. 
Søren Ryge Petersen omtalte i en af 
sine udsendelser.
Det er en ret alvorlig svampesyg-
dom, som dog kan bekæmpes 
eller svækkes. Det sker bl.a. ved 
en kraftig tilbageskæring af de 
angrebne steder samt omhu med 
ikke at sprede sygdommen rundt 
på kirkegården. Derfor bliver f.eks. 
al afklip fjernet fra kirkegården, li-
gesom redskaber desinficeres efter 
brug.
Man vil i Brorstrup se, at en del 
hækplanter er blevet kraftigt ”bar-
beret”, og nu kender man så årsa-
gen til denne „barbering“.

Tårnuret på Ravnkilde kirke
I 2011 bevilgede Sparekassens Le-
gatfond et tilskud på 5.000 kr. til ny 
bemaling af tårnuret på Ravnkilde 
kirke.
Sidste år lykkedes det ikke – bl.a. 
p.g.a. vejret – at få nymalet uret, 
men det skulle gerne ske i denne 
eftersommer, så uret igen kommer 
til ære og værdighed.
Pris for nybemalingen skulle ligge 
på ca. 10.000 kr.

Provstesynet 6. juni
Den 6. juni holdtes der det lovbe-
falede provstesyn, som skal finde 
sted hvert 4. år. Synet foretoges 
af provst Carsten Bøgh Petersen, 
Hadsund provsti og arkitekt Per 
Ulrik som provstiets bygningssag-
kyndige:

Disse provstesyn har til formål at 
sikre, at kirkens bygninger og in-
ventar holdes i forsvarlig stand.
Ved synet fandtes der ikke de store 
mangler, i hvert fald ikke alvorlige 
mangler.

Man havde ved synet særlig fokus 
på to områder:
Optimal udluftning i kirkerummene.
Ofte har kirkerne i Danmark en ten-
dens til at være temmelig fugtige 
i sommermånederne. Det skyldes 
den særlige sommerkondens, som 
man også kan opleve hjemme, hvis 
man har en kælder.
I kirkerummene kan det medføre 
muggen lugt samt det, der er vær-
re: Gode vilkår for borebilleangreb 
på inventaret.
Derfor er der blevet udarbejdet en 
god vejledning i at opnå den mest 
optimale udluftning.

Korrekt mørtelblanding til reparation 
af kirkens murværk.
Ved synet blev det konstateret, at 
de mørtelblandinger, der har væ-
ret brugt til f.eks. reparation af fu-
gerne mellem kvaderstenene ikke 
har været helt korrekt. Det har bl.a. 
betydet, at holdbarheden ikke har 
været så god.
Det er lidt indviklet her at beskrive 
den korrekte mørtelblanding, men 
hovedprincippet er, at mørtelblan-
dingen skal bestå af en blanding 
af større og mindre sandkorn. Det 
skaber den bedste holdbarhed og 
styrke.
Også her er der udarbejdet en god 
vejledning, som de dygtige hånd-
værkere kan drage nytte af.
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Det gamle træ, 
o lad det stå...

Sådan begynder en gammel
sang fra H. C. Andersens hånd:

Det gamle træ, o, lad det stå,
indtil det dør af ælde.
Så mange ting det husker på,
hvad kan det ikke melde.
Vi det så fuldt med blomster så,
de friske grene hælde.
Det gamle træ, o, lad det stå,
det må I ikke fælde!

Desværre ser det dog ud til, at det største træ i præstegårdens 
have, det ca. 130 årige gamle ærværdige og højt beundrede bø-
getræ næsten midt i haven, er ved at dø, om ikke af ælde, så må-
ske snarere af en eller anden svampesygdom. 

Det er med stort vemod at se det sygne hen og stå sommeren 
over som en afglans af sig selv.

Det er ikke besluttet, hvornår det skal vige for motorsavens tæn-
der, men det varer næppe et år.

Jeg har taget nogle billeder ved træets fod af de kæmpestore 
svampe, der skyder frem, og af den tynde jammerlige krone.
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Søndag den 23. september kl. 16.30
i Brorstrup kirke

De seneste 2 år har menighedsrådet haft et spæn-
dende samarbejde med HAME-spejderne og Mejlby 
Borger- og Kulturforening om fejringen af årets høst: 
Gudstjeneste i Brorstrup kirke og fællesspisning i  
forsamlingshuset bagefter.

Dette samarbejde fortsætter også i år, så der kan vi 
indbyde til:
Høstgudstjeneste i Brorstrup kirke kl. 16.30, hvor 
spejderne og andre børn frembærer eksempler på 
årets avl på marker og i haver.

Fællesspisning i forsamlingshuset, hvor måltidet vil 
være gratis, mens man selv køber drikkevarer.

Efter spisningen holdes der auktion over høstga-
verne, som er blevet båret ind i kirken.

Sidste år medførte denne auktion megen morskab 
samt et pænt pengebeløb til spejdernes arbejde.

Søndag den 30 september kl. 10.15 
i Ravnkilde kirke

I Ravnkilde følges den efterhånden gamle tradi-
tion på samme dag, hvor Lokalhistorisk Arkiv holder 
åbent hus.
Gudstjeneste i kirken kl. 10.15 med efterfølgende 
høstfrokost i forsamlingshuset. Også her er selve 
måltidet gratis, mens man selv køber drikkevarerne.

Desværre er der ikke øjeblikket ikke rigtig nogen til 
at stå for frembæring af årets avl, så det smukke ind-
slag må vi indtil videre undvære.

En smuk dag er det nu alligevel.

Kommende arrangementer

Her i efteråret indbyder menighedsrådet til følgende arrangementer, 

og det er vort håb,  at I vil bakke godt op om dem.

Søndag den 16. september kl. 16.00 
i Ravnkilde kirke
I samarbejde med Børneteaterforeningen i Ravnkilde 
indbydes store og små til en lidt anderledes koncert, 
som i særlig grad skulle henvende sig til børn og andre 
barnlige sjæle; men selv om den gør det, er den be-
stemt af meget høj kvalitet.

Som optrædende får vi besøg af 
TRIOfabula

Navnet på forestillingen er:
NOAHS ARK

Velkommen!

Velkommen!

Koncert i børnehøjde

Høstgudstjenesterne
Om sig selv skriver trioen:
TRIOfabula er historien om kirkeopera til børn og 
barnlige sjæle, koncerter, musikdramatik, ustyrlig 
spilleglæde, unik klang og eksotiske instrumenter. 
TRIOfabula blev dannet i år 2001, og ensemblets 
medlemmer mezzosopran Ingvil Bjåstad, accorde-
onist Lisa Balle og blokfløjtist Tine K. Skau har lige 
siden flittigt slidt på de danske landeveje og spillet 
over hele landet.
TRIOfabulas performancemæssige profil er op-
stået af ensembleleder Tine K. Skaus fascination 
og specialstudier af ny musik, musikdramatik, 
instrumentalteater og sammenhængen mellem 
de forskellige ”sprog”: Musik, ord, drama, gestus. 
Kirkeoperaerne er blevet TRIOfabulas varemærke 
og vi opfører med stor succes 50-60 forestillinger 
pr. sæson. Kirkeoperaerne bliver skabt af Tine…  
fra idé over bearbejdelse, komposition, scenografi, 
instruktion til færdig produktion. Kirkeoperaerne er 
kompromisløst researchede, intenst enkle, har po-
etiske sammenhænge og slagkraftige kontraster. 
De har følelser, gestus og krop.
De skaber dialog og eftertanke. Forestillingerne 
noahs ark, Jonas i hvalfisken, påskepassionen, 
dejlig er den himmelblå, grantræet, forundrin-
gen og helligånd er alle kirkeoperaer, ensemblet 
har turneret eller stadig turnerer med. Sideløben-
de med disse har TRIOfabula spillet musikdrama-
tiske fortællinger som Michael Endes ”Kludeduk-
ken”, Ib Spang Olsens ”5 små troldebørn” og H.C. 
Andersens ”De små grønne”, ”Snemanden” og 
”Stoppenålen”. 
TRIOfabula modtager i september 2011 af Grev-
inde Alexandra GERDAprisen for vores formidling 
af kultur i børnehøjde.
TRIOfabulas koncerter er i kraft af ensemblets in-
strumentarium og Ingvil Bjåstads facetterede ta-
lent et kapitel for sig.

Se deres hjemmeside:  www.triofabula.dk

Velkommen!



side 9Kirke&Sognside 8 Kirke&Sogn

Ravnkilde

Søndag den 4. november
Ved fejringen af Allehelgens søndag har vi, sådan som 
jeg ser det, fået skabt en smuk, enkel og værdig måde 
at mindes de personer, som vi i årets løb har mistet.

Navnene læses op og der tændes et lys for hver enkelt 
af de døde. I øvrigt vil tekster, salmer og musik danne 
en varm ramme om denne særlige dag i året.

Brorstrup kirke kl. 19.30
Ravnkilde kirke kl. 16.00

Allehelgens søndag

1. søndag i advent

Søndag den 9. december kl.  19.30
i Brorstrup kirke
I år er der planlagt koncert i julemåneden i bror-
strup kirke, og vi får besøg af tre dygtige og 
spændende musikere, som om sig selv skriver:
Zenobia spiller danske højskolesange og sal-
mer. musikken rummer egne arrangementer af 
den danske sangskat og omfavner elementer 
af tango, folkemusik, jazz og pop. trioen spiller 
også egne kompositioner sat til såvel nye som 
velkendte tekster.

vi spiller koncerter i kirker og kulturhuse på festi-
valer og museer samt på en masse skoler rundt 
om i det danske land. se i vores kalender hvor vi 
spiller næste gang på www.zenobia.nu

2. december
Indgangen til den kære julemåned med alle dens 
herligheder fejres igen i år efter det velkendte møn-
ster.

Brorstrup kirke kl. 10.00
Efter gudstjenesten lidt mundgodt og tid til en lille 
snak, inden vi går hver til sit.

Ravnkilde kirke kl. 14.30
Efter gudstjenesten æbleskiver og gløgg i forsam-
lingshuset, inden julelysene tændes i Ravnkilde by i 
den blå time.
Trompetist Samuel Frederiksen, Hvalpsund, spiller til 
hele arrangementet.
Sidste år var hans optræden et af de smukke momen-
ter i dagens løb!
Menighedsrådet og Borgerforeningen er fælles om 
dette arrangement.

Lyset skinner i mørket, men mørket fik ikke bugt med det!

Zenobia kommer!

Denne aften midt i decem-
bermørket vil varmen og 
lyset gæste os i Brorstrup 

kirkes varme indre.

KONCERT
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Det var den 9. søndag efter trinitatis, og teksten til søn-
dagen var:
 
Lukasevangeliet kap. 18,1-8:
Han fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle 
bede og ikke blive trætte. v2 Han sagde: »I en by var 
der en dommer, som ikke frygtede Gud og var ligeglad 
med mennesker. v3 I samme by var der en enke, og 
hun kom gang på gang til ham og sagde: Hjælp mig 
til min ret over for min modpart! v4 Længe ville han 
ikke, men til sidst sagde han til sig selv: Selv om jeg ikke 
frygter Gud og er ligeglad med mennesker, v5 vil jeg 
dog hjælpe denne enke til hendes ret, fordi hun volder 
mig besvær; ellers ender det vel med, at hun kommer 
og slår mig i ansigtet.« v6 Og Herren sagde: »Hør, hvad 
den uretfærdige dommer siger! v7 Skulle Gud så ikke 
skaffe sine udvalgte deres ret, når de råber til ham dag 
og nat? Lader han dem vente? v8 Jeg siger jer: Han vil 
skaffe dem ret, og det snart. Men når Menneskesøn-
nen kommer, mon han så vil finde troen på jorden?«

Salmerne, der blev sunget, var:
I den nye salmebog: 736: Den mørke nat forgangen er, 
306: O Helligånd, kom til os ned, 367: Vi rækker vore 
hænder frem, 674: Sov sødt, barnlille og 11: Nu takker 
alle Gud.

Kan man virkelig få opfyldt sine ønsker hos Gud, blot 
ved at løbe ham på dørene?
Kan man virkelig forvente at få sin ret over for Gud ved 
at råbe til ham nat og dag?
I mine tidlige præsteår havde jeg en kollega, hvis kone 
blev alvorligt syg, og pga. kollegaens blindhed var han 
100% afhængig af sin kone, også når han skulle passe 
sit embede. Hun var så at sige hans øjne.
Sygdommen var så alvorlig, at den truede hans kones 
liv… og dermed jo på en måde også hans.
Efter mange svære måneder kom hun sig fuldstæn-
digt, og der blev talt meget om den store lykke i det 
lille præstehjem.

En gang på et møde, hvor talen faldt på den lykkelige 
udgang, fremkom en kollega med følgende bemærk-
ning:
Hvis noget mennesker er blevet bedt rask, så er det 
denne kvinde!
Den sætning har jeg aldrig glemt, den gjorde et uud-
sletteligt indtryk på en ung grøn præst, som jeg jo var. 
Sætningen var jo på den ene side jo fuld af det stærke-
ste håb, et håb til alle dem, som har tryglet om hjælp, 
på den anden side rummede den jo også en hån… en 
hån mod alle dem, som på deres knæ har anråbt Gud 
om hjælp og aldrig fik den ønskede hjælp.
På en måde rimer sætningen så lidt med ordene, som 
vor Herre siger et andet sted:
Når I beder, må I ikke plapre løs, som hedningerne gør, 
fordi de tror de bønhøres for deres mange ord. Dem 
må I ikke ligne. Jeres Fader ved, hvad I trænger til, end-
nu før I beder ham om det. 
Derfor skal I bede således… og så følger det, som vi 
kalder for Herrens egen bøn: Fadervor, du, som er i 
himlene…
Siden har jeg ofte tænkt, om vor Herre modsiger sig 
selv ved først at sige, at man ikke skal plapre løs, og si-
den hen fortælle denne lignelse om, at bare man løber 

Gud på dørene ofte nok, sådan som den fattige enke 
gør over for byens dommer, så får man sin ret.
Nu bryder jeg mig ikke om, at vor Herre sådan skulle 
gå og modsige sig selv, og snart sige det ene og snart 
det modsatte.
Så jeg går ud fra, at han har en mening med det, han 
siger og fortæller.
Måske er lignelsen om den besynderlige hovmodige 
dommer, som hverken frygtede Gud og var revnende 
ligeglad med mennesker , blot fortalt for at styrke og 
opmuntre den svage… den, som tænker, at mig er der 
jo ikke nogen, der hører på, og da slet ikke den almæg-
tige Gud i himmelen…han har sikkert vigtigere ting at 
tage sig af end sådan en som mig. Måske vil han blot 
sige til hver enkelt af os, at vi ikke skal give op, selv om 
det ser håbløst ud.
Når han fortæller lignelsen, som han gør, så er det må-
ske også for at pege på, at når en udeulig, uretfærdig og 
hovmodig dommer dog kan bevæges til at skaffe en 
enke hendes ret, hvor meget snarere skulle så ikke Gud, 
som er den uretfærdige dommers diametrale mod-
sætning, hvor meget snarere skulle denne Gud så ikke 
skaffe dig og mig den ret, som Han har tiltænkt os...?
Når en elendig dommer kan skaffe et menneske ret, 
hvor meget snarere så ikke Gud..?

Ligesom en stivnakket dommer kan bevæges, således 
meget mere den Gud, som har sit hjerte vendt mod 
hvert eneste menneske på jorden.
I mørke og fortvivlede stunder skal vi ikke glemme at 
bede om hjælp, og når vi oplever glade og lyse dage, 
da ikke undlade at sige den samme Gud tak.. vi bør vel 
ikke blive trætte af nogen af delene?
Og hvor kan det så ske, at vi gør det+
Det kunne være her i kirken….her er jo dåben, hvor 
syndernes forladelse og det evige liv i overført forstand 
stadig drypper fra vort hår, og disse ord lyder stadig-
væk: Herren bevare din udgang og indgang  fra nu og 
til evig tid. Det betyder jo så: Gå ud i verden, og lev dit 
liv med Guds velsignelse over dig, men kom tilbage, 
når verden bliver for hård, og du mangler et sted, hvor 
du hører til. Her lyder ordet om, at du altid må være 
som et barn i Guds arme, hvor gammel du end bliver.
Her er nadveren, hvor Guds Ord tager skikkelse i brød 
og vin og lader dig smage, at Gud er god. 
Her er drømmen og håbet om Paradis, hvor Gud er alt 
i alle.
Så længe der holdes en gudstjeneste her og klokkerne 
lyder ud over sognet, ja så længe der blot er et eneste 
menneske, som vender sig til Gud i bøn, så længe vil 
Menneskesønnen finde troen på jorden.
Lov og tak og evig ære være dig vor Gud, Fader, Søn 
og Helligånd, som i begyndelsen, således også nu og 
i al evighed. 

AMEN!

Prædiken

På opfordring bringer jeg her den prædiken, som jeg holdt i Ravnkilde kirke

søndag den 5. august 2012

(Der holdtes ingen gudstjeneste i Brorstrup kirke den søndag)
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DAto sØnDAgens nAvn brorstrUp rAvnkILDe

16. september 15. søndag efter trinitatis 10.15 16.00 koncert

23. september 16. søndag efter trinitatis 16.30 Høst INGEN

30. september 17. søndag efter trinitatis Ingen 10.15 Høst

7. oktober 18. søndag efter trinitatis Ingen Ingen

14. oktober 19. søndag efter trinitatis 10.15 9.00

21. oktober 20. søndag efter trinitatis 9.00 10.15

28. oktober 21. søndag efter trinitatis 10.15 9.00

4. november Alle Helgens søndag 19.30 16.00

11. november 23. søndag efter trinitatis 9.00 10.15

18. november 24. søndag efter trinitatis Ingen Ingen

25. november sidste søndag i kirkeåret 10.00 16.00

2. december 1. søndag i advent 10.00 14.30

9. december 2. søndag i advent 19.30 koncert 10.00

16. december 3. søndag i advent 10.00 19.30 Julen synges ind

Sognepræsten træffes ikke 17.-22. september, 6. -7. oktober og 17.-18. november. Telefonsvarer henviser til vikar.

Denne undervisning henvender sig til alle, som har lyst og 
tid til at fordybe sig mere i, hvad kristendommen er, hvad 
Bibelen fortæller og hvad den danske folkekirke bygger på.
Der stilles naturligvis ikke krav om særlige forkundskaber for 
at kunne deltage.

Undervisning finder altid sted på lørdage.

Få mere at vide ved at kontakte:
Aalborg stift på tlf. 98 18 80 88 eller på dette link:
www.aalborgstift.dk/udvalg/teologisk-voksenundervisning

Teologisk voksenundervisning


