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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. 98 56 92 15
Kasserer:
Erik Højgaard, Solskrænten 1,
Nørager, tlf. 98 55 20 24
Graver, Brorstrup:
Elna Andersen, Skjoldhøjvej 19,
Stensager, tlf. 98 65 12 22
Graver, Ravnkilde:
Henny Christensen
Skårupvej 6, Ravnkilde,
tlf. 29 43 71 80 - 22 45 93 70
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
hly@km.dk

Siden sidst
RAVNKILDE SOGN:
DØBT:
Magnus Lund Petersen
Født 10.05.2010 i Ravnkilde sogn
Døbt 08/.08.2010 i Ravnkilde sogn

BEGRAVET:
Gunhild Martine Andreasen
Født 10.02.1933 i Ellidshøj sogn
Begravet 23.07.2010 i Ravnkilde

Noah Sebastian Hammer Reynolds
Født 16.02.2010 i Storbritannien
Døbt 15.08.2010 i Ravnkilde

Rita Nielsen
	Født 24.04.1927 i Budolfi sogn,
Aalborg
Bisat 28.08.2010 i Ravnkilde

Josephine Hansen Jakobsen
Født 29.04.2010 i Rold sogn
Døbt 22.08.2010 i Ravnkilde kirke

Marie Bisgaard Lammers
Født 30.11.1927 i Brejning sogn
Urne nedsat i Hobro

Merle Nordgaard Kjeldsen
Født 26.06.2010 i Haverslev sogn
Døbt 11.09.2010 i Ravnkilde kirke

Svend Aage Christiansen
Født 23.09.1918 i Ravnkilde
Bisat 20.10.2010 i Ravnkilde

Elina Hjorth Thejl
Født 29.05.2010 i Ravnkilde kirke
Døbt 12.09.2010 i Ravnkilde kirke

BRORSTRUP SOGN:

VIET:

Ingen

DØBT:
Ingen
VIET:
Ingen
BEGRAVET: Ingen

Næste kirkeblad:
Udkommer i ca. uge 10 - 2011

Forsidefoto:
Et udsnit af Isenheimalteret

Ansvarshavende redaktør:
Holger Lyngberg

Foto af præstegårdshaven en
frostklar morgen i oktober 2010
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Brorstrup kirke
5. december kl. 16.00

Ravnkilde kirke
19. december kl. 19.30

Adventstanker
sat i musik

Julen synges ind

Der bliver tale om en lidt anderledes gudstjeneste denne søndag eftermiddag på 2. søndag i advent, idet vi denne søndag i Brorstrup
kirke får besøg af trompetisten Samuel Frederiksen fra Farsø. Samuel Frederiksen optrådte
som klovn ved årets sommermøde sammen
med sognepræst Troels Laursen, men denne
gang bliver det i en helt anden rolle, vi får Samuel Frederiksen at se.

Se mere om Samuel Frederiksen på
www. piano-musik.dk

Som det efterhånden er blevet en lille tradition sidste søndag inden jul, synes julen igen
i år ind 4. søndag i advent, nemlig den 19. december kl. 19.30.
I en del år har kirkerummet genlydt af de festlige og højtidsstemte engelske julesange Christmas Carols – dog på dansk.
I år vil det samme ske, dog med den ændring,
at vi i år får besøg af basbaryton Kristian Krebs,
Aalborg og organist Rikke Kursch, organist ved
Vor Frue kirke i Aalborg.
Se mere om
Kristian Krebs på
www.kristiankrebs.dk
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Juletanker

lers magter at holde status over sit
liv i andre af årets måneder, så melder de rå kendsgerninger sig med
ubønhørlig tydelighed i løbet af
december. Hvem skal ingen gaver
have denne jul? Fordi vedkommende døde. Eller fordi vi brød med hinanden. Eller fordi de nu er så store,
børnene, at vi dropper at udveksle
gaver.
Af Kathrine Lilleør
sognepræst og forfatter
Det går mod jul og så meget andet
end Jesusbarnet, egentlig. Juletræer, gaver, familiesammenkomster
med alt, hvad det indebærer.
Som præst er jeg på i julen. På
mange forskellige måder. Julen er
en statusmåned. Hvis man ikke el-

Advent er forventningstid. Hvad
forventer du dig denne jul? Hvis du
ikke lige kan svare på det, så lad mig
spørge på en anden måde: Hvad
forventede du dig sidste jul? Gik det
mon i opfyldelse? Mens man sidder
og tænker lidt over det, kan jeg fortælle, at jeg af en eller anden grund
på det seneste har været i forbindelse med den ene familie efter den
anden, der i årevis har haft deres jul
bundet til én kvinde. Moderen. Hun
var godt nok efterhånden gammel,
boede alene, men alligevel kunne

hun håndholde den samlede familie. Fordi hun var skrøbelig. Svag.
Ked af det. Afhængig af dem alle.
Eller måske ikke ligefrem afhængig sådan i teknisk forstand, men
sjæleligt. Og de fór af sted, når hun
ringede. Sprang rundt for at vriste
et smil af hende. Bare sådan et lille
velsignende smil. Og det kom da
så også. Hvis man var heldig. Men
i virkeligheden var det bare aldrig
rigtig godt nok. For det forsvandt
så hurtigt igen, smilet. Fordi man
ikke kunne være hos hende. Blive
hos hende. Godt nok forsikrede
hun, at hun jo godt vidste, at hendes store voksne børn havde deres
eget liv. Men acceptere det, gjorde
hun egentlig ikke. Og hun lod dem
aldrig gå ud af døren eller lægge røret på uden, at de lige fik et strejf af
hendes ensomhed i hjertet.
Her op til jul i adventstiden kan
man passende gå og vende sine
forventninger på panden. Både forventningerne til dig selv, til julen og
samværet. Og forventningerne hele
året til dem, der elsker dig. Sætter
du dine elskede fri? Eller binder du
dem stramt til dig, fordi du presser
dem til at opfylde dine forventninger til dem?
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Juleprædiken 2009
Holdt i Ravnkilde kirke julenat
og Brorstrup kirke julemorgen
Juledag 2009

Til jul skal mange ting være som de
plejer... ellers er det ikke rigtig jul...
synes vi.
Dog sniger der sig nye traditioner
ind lige så stille, og en dag hører de
nye så også med til en rigtig jul.
En tradition som jeg slet ikke kendte, da jeg var barn, er den med at
kloge folk skal udtale sig om hvorfor
mon folk går i kirke juleaften.
Men nu er det blevet en fast tradition..lige så sikkert som amen her i
kirken, at man hvert år en af de sidste dage inden jul kan læse, hvad
disse kloge folk analyserer sig frem
til.
En professor udtaler bl.a.: Anden
smager bedre, når man har været i
kirke og sunget en salme.
Ja tænk... det kunne han få sig til at
sige. Med H. C. Andersen vil jeg sige:
Det er dog mageløst fundet på.
Han siger også, at danskernes tro er
løs i kanten... det er jo næsten endnu mere mageløst
Den som har travlt med at give karakterer til andres tro, har da vist selv
et problem.
Og hør her: Et andet klogt hoved
siger, efter at have studeret 20 tilfældigt udvalgte juleprædikener, at det
præsterne serverer juleaften er en
slags kristelig polyfilla... vi fylder hullerne ud med lidt fred og lidt glæde
og ikke mere.

Jeg er stadig dybt imponeret over
hvad kloge folk kan udtænke af
spidsfindigheder, især hvis ikke de
har noget mere fornuftigt at tage
sig til.
Nu er det altså sådan, at kun en ved,
om vor tro er ægte eller falsk eller
løs i kanten, og det er ham vi tror
på. Kun han og ingen anden kan eller skal dømme om min tro er sand
falsk eller løs i kanten, og hvorvidt I
er kommet til kirke af den ene eller
anden grund denne nat , kommer
kun jer selv ved, og slet ikke mig og
da slet ikke en professor i København. Hvor vover nogen at beklikke
folk på deres kirkegang eller deres
grunde til at søge til Guds hus.
Og hvis det gerne at ville høre igen
og igen, at os er i dag en frelser født,
som det hedder i det velkendte juleevangelium eller at lyset skinner
i mørket og mørket greb det ikke,
som det hedder i Johannes version
at Kristi fødsel... hvis det er polyfilla,
ja så lad det være polyfilla... det er
måske netop det der holder alt det
andet sammen, så det hele ikke rasler ned.
Ingen af os er sat til at være herre
over andres tro, men gøre alt hvad
vi kan for at arbejde på hinandens
glæde.
Og netop det at fylde huller ud...
minder mig om drengen, hvis far
slog et søm i bjælken, hver gang
drengen havde været uartig. Til
sidst blev det til lidt for mange søm,
synes purken, og han sagde: far kan
du ikke trække sømmene ud? Jo jo...

det kan jeg sagtens og så trak han
dem ud.
Jamen far... hvad så med hullerne i
bjælken? ja dem må du altså finde
dig i.
Ja... men hvem kan holde de huller
ud... mon det ville være rent galt,
om man i julen kunne fornemme,
at han som kom julenat... han som
er ordet der blev kød og tog bolig
iblandt os, er ham, som netop ville
fylde de huller ud, som vi ikke kan
holde ud at se på..ville det så ikke
være et sandt glædeligt budskab?
og ikke noget man skulle pege
fingre af.
Og hvis man ellers tror på ordets
magt... hvis man tror, at Guds ord altid vil gøre sin virkning, ja så vil man
også slå sin lid til, at også de ord du
hører denne nat…ikke nødvendigvis dem fra min mund... så indbildsk
har jeg ikke grund til at være, men
ordene fra gammel testamente...
ordene fra begge juleevangelier...
for slet ikke at tale om de prægtige
ord i julesalmerne... de ord vil på
den ene eller anden måde gøre sin
virkning... røre dig... måske trøste dig
i det der blander sig i din juleglæde
og får dig tit at tvivle, ja tvivle på
mere end godt er.
Må han, der kom som sin faders
sendebud... som et levende ord fra
Gud selv... må kan skænke dig mer
end dit hjerte forlanger, hvad kan
man så forlange mere?

Amen
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Høstgudstjenesterne
Ravnkilde kirke
den 26. september
Dette års høstgudstjeneste forløb
helt efter traditionen, og de kendte
høstsalmer blev sunget så det klang
under kirkens hvælvinger. En sand
fornøjelse at lytte til, og som ledsagelse til orgelmusikken havde
Karl Alfred engageret den 15 årige
Svendsen, der på obo forhøjede
den musikalske skønhed ved gudstjenesten.
Efter gudstjenesten fulgte mange
(50) indbydelsen til høstfrokost i
forsamlingshuset, hvor et par gode
timer med fin mad og sang fra højskolesangbogen afsluttede den del
af dagen. Rigtig mange fortsatte
så ned i skolen, hvor man kunne
betragte den smukke udstilling af
især gammelt linned og det, man i
gamle dage vist nok kaldte ”underpermissioner”, i vore dage: undertøj.
Alt i alt en smuk dag i sognet.

rik Rask Madsen,
d Nielsen, Frede
Jonas Studsgaar
Vingborg.
am
illi
Nielsen og W
Julie Studsgaard

Brorstrup kirke
den 3. oktober
I mange år har det været en god og
smuk tradition, at HAME-spejderne
bidrog til højtiden ved høstgudstjenesterne i Brorstrup kirke.
I år blev forsøgsvis en ny form afprøvet, dels fandt gudstjenesten sted
kl. 17, dels efterfulgtes den af fællesspisning i forsamlingshuset i godt
samarbejde med HAME-spejderne
og Mejlby Borger- og Kulturforening
Mange spejdere var mødt op med
favnen fuld af et skønt udvalg af havers og markers afgrøder, som nænsomt blev båret ind i kirken og stillet
på bordet ved prædikestolen.
Også her blev gudstjenestens musik ledsaget af og forskønnet ved
obo spil af den ligeledes 15-årige
Martin Jørgensen.
Altergangen blev afviklet lidt anderledes, idet jeg havde valgt den
måde at afvikle den på, som kendes
fra de store kirker, nemlig at man går
op, får brødet, dypper det i vinen og
derefter stille går ned på sin plads
igen. Ikke at denne måde skal erstattes den traditionelle måde at gå
til alters på, men det er i mine øjne
et værdigt og smukt alternativ, især
når der – som ved denne høstgudstjeneste – var mere end 60 altergæster.
Dette tal fortæller jo så, at høstgudstjenesten var overmåde godt
besøgt, og ved fællesspisningen
deltog ikke færre end 97, hvilket var
ganske, ganske overvældende.

Så for begge sognes vedkommende er der grund til at rette en stor tak
for opbakningen og tilslutningen til
det fællesskab, som vi jo alle er en
del af og vi alle nyder godt af.
Desværre er der ingen billeder fra
høstgudstjenesten i Ravnkilde, men
jeg bringer nogle billeder fra Brorstrup.

I Ravnkilde kirke blev der indsamlet 612 kr. og i Brorstrup
1220 kr. De to beløb er sendt til
Dansk Sømands- og Udlandskirker, Folkekirkens Nødhjælp og
Kirkens Korshær.
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En særlig dag i Ravnkilde kirkes lange historie
En dag i sidst i august dukkede af
Nationalmuseets sagkyndige udi
kalkmalerier i arbejdstøj op med
en lille hakke og mejsel, en murersvend med det grej, som han
nu plejer at bruge og en arkitekt
op. Den dag skulle det så ske. Den
århundrede gamle kvindeindgang mod nord skulle genåbnes!
Kirken fik igen to indgange, sådan
som den i sin tid ”blev født med”.
Spændingen var stor. Det var
som om man kunne mærke et
lille pust fra historiens vingesus. I
løbet af en times tid var det hele
overstået. Den simple mur lod sig
let bryde ned, og vi kunne uhindret gå frem og tilbage der, hvor
kvinder gennem århundreder
havde søgt til kirke. En besynderlig oplevelse, også fordi det hele
gik så hurtigt og gnidningsløst.
Inden længe vil der være opsat en
dør, som så kan bruges i nødstilfælde og andre tilfælde, hvor det
kan være nyttigt at bruge den.
Lidt pudsigt er det, at i de gamle
optegnelser, som Bodil Nedergaard har nedskrevet om afgørende
begivenheder i Ravnkilde sogns
historie gennem de sidste mange
år, står, at menighedsrådet i 1925
overvejede at isætte en dør i
den gamle kvindeindgang. Man
bemærker, at det kunne være
nyttigt med en ekstra ud- og indgang i kirken!
At skaffe kirken den ekstra ud- og
indgang var blevet muligt, eftersom gravkapellet i 1923 var ble-

vet tømt for sine 19 store og små
kister, som blev nedsænket i fællesgraven på østsiden af gravhøjen og markeret med stenen Den
Parsbergske Familiebegravelse.
Et par fotos belyser, hvordan det
så ud, da der var ryddet op efter
nedbrydningen. I øvrigt kan der
anes, at der en gang måtte have
været en form for dør eller gitter fra kirken og ind i kapellet,
idet der var tydelig spor efter to
hængsler i højre side samt en rigel eller anden form for lukkeanordning i venstre side.
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En del af det fantastiske Isenheimalter, som den tyske maler Mathias Grünewald
malede ca. 1513-15 til antoniterklostret i Isenheim syd for Colmar, Alsace, Frankrig.
Hvis man vil læse mere om dette fantastiske alter, da kan man søge på denne hjemmeside f. eks.: www.evasorensen.dk, hvor man vil finde en god beskrivelse og mange
flere fotos.
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Et Juleminde
N. P. Lindhardt

Det var en sludfuld, mørk decemberkvæld,
en hagelbyge faldt med hårde smæld,
men festligt lyste storbyens facader
i stråleglans med tusind lamper tændt -jeg havde ryggen nu til glansen vendt
og gik i byens udkants mørke gader.

Jeg så på træet: skævt med knækket top
- forventningsfuldt så barnet på mig op.
„Jo, det er smukt, og smukkere det bliver,
når I får pyntet det med lys og flag,
se, kan du købe lys en anden dag
for denne lille skilling, jeg dig giver?“

Da lød der barnegråd. Jeg standsed brat
og så et barn, forfrossent og forladt,
stå i en port -- de røde, valne hænder
holdt fast på et forpjusket juletræ,
en fire-fem års knægt med bare knæ
og blanke tårer, som i øjet brænder.

To stjerner glimted frem i barnets blik
- ej større julegave nogen fik
end jeg hin aften - aldrig jeg den glemmer
- og lykkelig med træet han forsvandt,
på gaden atter ud igen jeg fandt,
men dybt i hjertet jeg hint minde gemmer.

“Hvad er der dog i vejen, lille ven?
Kan jeg mon hjælpe dig? Sig bare frem!“
To barneøjne op imod mig stirred:
„Å, det er døren, den vil ikke op,“
og ivrigt stemte han mod den sin krop,
mens stemmen hjælpeløs i gråden dirred.

Hver jul det står så klart for mig på ny,
når jeg forlade skal den story by
og gå i mørke sene aftenstunder;
for i det minde nynner julens bud,
som sletter skævt og mørkt og knækket ud,
så alt vi ser i glans af julens under.

“Og mor er syg, kan ikke komme ned,
og juletræet, se, det har jeg med....“
Mit komme her var rigtignok belejligt!
Jeg åbned døren -- gråden standsed brat,
en lille iskold hånd om min greb fat:
„Å, mange tak! Se, er det ikke dejligt!

Et sentimentalt juledigt
- sentimentalt
på den gode måde..!
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Alle helgensKirkedag
søndag
Nordjysk
lørdag den 5. marts 2011 kl. 10-16 i Vesterkær Kirke, Aalborg

Teologiske og psykologiske faktorer i den mellemøstlige fredsproces
Peter Lodberg, lektor på Århus Universitet giver et
bud på, hvordan jødisk, kristen og muslimsk teologi
kan stå i vejen for en fredsproces, men også kan fremme samme proces. Peter Lodberg er forfatter til bogen
”Tro og magt i det Hellige Land” og mangeårig observatør af palæstinensisk kirkeliv.

Tilmelding til:
ars-m-jensen@mail.dk
Deltagergebyr på 150 kr. for hele arrangementet
inkl. kaffe og en frokostsandwich.

Advent
N. P. Lindhardt

Desuden vil Anders Jerichow, der er kronikredaktør
på Politiken, give et bud på psykologien i fredsprocessen og se på drivkraften i den israelske bosætterbevægelse og i det palæstinensiske Hamas. Han stiller i
forbindelse hermed spørgsmålet, hvorfor tilhængerne
af et kompromis har travlt, og hvorfor modstanderne
har god tid. Anders Jerichow er præsident for Danske
Pen og forfatter til en række bøger om Mellemøsten
og Islam. Dagen afsluttes med et musikalsk indslag.
Nordjysk Kirkedag er en fælles kirkelig inspirations- og
debatdag, hvor alle er velkomne. Bag arrangementet
står et udvalg med repræsentanter for Ålborg Stifts Mellemkirkelige Udvalg, Baptistkirken, Metodistkirken og den
Romersk-katolske kirke samt folkekirkelige menighedsråd
og studenterpræstearbejdet i Aalborg.

Nu ruller året tungt sit hjul
mod solhverv og sylvester,
snart midt i vintermørkets skjul
en kongesøn os gæster.
Det er et under, rigt og stort,
luk op for ham den stængte port,
bered ham glædesfester!

Med stav i hånd gå ham imod
og lyt til englens kalden!
Følg hyrderne på hastig fod
til Bethlehem og stalden!
Du længe har om frelse ledt,
i vildsom verden, ilde stedt,
du var til dom hjemfalden.

Se, stjernen følger dig på vej
ad nattestille stier,
et jubelkor ombølger dig
af engles harmonier.
Knæl ned for barnets krybbeseng;
han blive skal, den spæde dreng,
din frelser og befrier.

Velkommen, himlens høje gæst,
til os i vinterstunden!
Nu kan vi holde julefest;
vor frelse er oprunden.
For lyset brast den dybe nat,
og i det stride tjørnekrat
blev julens rose funden.
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Regnskab for 2009

Regnskabet for 2009 er nu revideret og endeligt godkendt.
Hovedtallene fra regnskabet bringes her.
Udgifter

Beløb i kr.

Tallet parentes budgettallet

Lønninger

1.086.510, 99

(gravere, medhjælp på kirkegårdene, kirkesangere,		 (1.089.000,00)
organist, vikarer, præstegårdshaven og konfirmandstue, kasserer, formand, kirkeværge, kontaktperson,
obligatoriske pensionsordninger, kørselsgodtgørelse)

Kirkelige aktiviteter

150.288,20

(konfirmandundervisning og -kørsel, kirkeblad,
koncerter, dåbsgaver, sommermøde, adventsarrangementer, udflugt og høstfrokost,
indkøb af brudebibler)

(140.000,00)

Administration

(menighedsrådet, personalegaver, annoncer,		
telefongodtgørelse, kontorholdsudgifter, 		
kursusudgifter for de ansatte, forsikringskontingent)

Præstegården

76.622,01

(80.000,00)

( Telefon, skatter og afgifter, menighedsrådets andel		 (110.000, 00)
af varme og elforbrug, anskaffelser og vedligeholdelse)
(det voldsomme beløb skyldes rørskade i badeværelse
med efterfølgende totalistandsættelse af
badeværelse: 80.000 kr.)

(Skatter, afgifter, opvarmning, rengøringsartikler, 		
eftersyn af orgler og klokker, blomster, lys m.v. 		
til gudstjenesterne, vedligeholdelse) (Det voldsomme
beløb her dækker dels over udgifter ved lynnedslaget
i kirken (egenbetaling 93.437,51, arkitekthonorar til
projekt til den indvendige istandsættelse her i 2010.)
Samtlige udgifter til branden i våbenhuset –
333.938,24 kr. blev forsikringsdækket 100 %,
bortset fra mindre selvrisiko)

Kirkegårdene

(materialer og planter til videresalg og til kirkegårdene
i almindelighed, gravkastning, digereparation, 		
arbejdstøj, maskiner og redskaber, ny affaldsdepot)
(Budgetoverskridelsen skyldes reparation af dige
i Ravnkilde mod sydøst ca. 50.000 kr. og nyt
affaldsdepot ca. 60.000 kr.)

311.588,89

(151.000,00)

260.388,10

(154.000,00)

Anlægsarbejder

17.798,00

Renteudgifter

64.920,28

(hække på Brorstrup kirkegård)		

( Lån i stiftsmidlerne: Resthovedstol: 1.503.081,96)		

Afdrag på ovennævnte lån

(25.000, 00)

(69.000,00)

302.964,93

		(304.000,00)

Udgifter i alt

Tallet parentes budgettallet

Renter

2.455.920,47

Beløb i kr.
10.901,46

		(10.000,00)

Indtægter fra fast ejendom

Forpagtningsafgift ca. 24.000, boligbidrag ca. 31.000
55.060,00
		(52.000,00)

Indtægter fra kirkegårdsdriften

(omlægning og nyanlæg af gravsteder, hjemfaldne
kapitaler fra legatgravsteder, salg af planter,		
ren-og vedligeholdelse, renter af kapitaler indbetalt
til legatgravsteder

Tilskud til forsikringspræmien

(Fra kirkeministeriet)		

184.839,07

Kirkerne og graverhusene

Indtægter

238.344,00
(172.000,00)

11.798,00

(20.000,00)

Indtægter lokalt

316.103,46

Tildelt kirkeskat

1.900.000,00

		(1.900.000,00)

Indtægter til kirkekassen i alt
(316.103,46 + 1.900.000,00)
2.216.103,46
Indtægter minus udgifter
Kassebeholdning 1. januar 2009
Forbrug af
kassebeholdningen i årets løb
Kassebeholdning
31. december 2010

-239.817,01
242.883,87
239.817,01
3.066,86

Skulle nogen ønske at se tallene i detaljer, kan man
henvende sig til formand Hanne Bregendahl eller
bogfører (ekstern kasserer) Erik Højgaard

GUDSTJENESTELISTE: december 2010 · Januar · februar 2011
DATO

DAGENS NAVN

BRORSTRUP

RAVNKILDE

12. DECEMBER

3. SØNDAG I ADVENT

INGEN

10.00 - Hauge

19. DECEMBER

4. SØNDAG I ADVENT

10.00

19.30 - Julen synges ind

24. DECEMBER

JULEAFTEN

14.30-23.30

16.00

25. DECEMBER

JULEDAG

INGEN

10.00

26. DECEMBER

2. JULEDAG, SCT. STEFANDAG

9.30

11.00

1. JANUAR

NYTÅRSDAG

16.00

INGEN
16.00

2. JANUAR

HELLIG TRE KONGERS SØNDAG

INGEN

9. JANUAR

1. SØNDAG EFTER HELLIG TRE KONGER

14.00 - Nytårsparade 10.00

16. JANUAR

2. SØNDAG EFTER HELLIG TRE KONGER

INGEN

INGEN

23. JANUAR

3. SØNDAG EFTER HELLEIG TRE KONGER

10.00

16.00

30. JANUAR

4. SØNDAG EFTER HELLIG TRE KONGER

14.00

10.30 - KOP

6. FEBRUAR

5. SØNDAG EFTER HELLIG TRE KONGER

Ingen

16.00 - KOP

13. FEBRUAR

SIDSTE SØNDAG EFTER HELLIG TRE KONGER

14.00

10.00

20. FEBRUAR

SØNDAG SEPTUAGESIMA

10.00

16.00

27. FEBRUAR

SØNDAG SEXAGESIMA

INGEN

10.00

6. MARTS

FASTELAVN SØNDAG

10.00

19.30

13. MARTS

1. SØNDAG I FASTEN

INGEN

INGEN

Sognepræsten holder fri i weekenden 11.-12. december, er bortrejst tjenstligt 24.-30. januar samt har ferie 7.-13. marts
Den 12. december har pastor Hauge, Aalestrup, tjenesten, mens sognepræst Knud Olav Petersen har tjenesten den 30. januar
og 6. februar. Søndagene den 16. januar og den 13. marts er der ingen tjenester i pastoratet.
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Man kan også rette
henvendelse til:
Morten Jødal, Sønderup
tlf. 9818 3774
eller på morten@joedal.dk
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forskellige steder i kommunen.
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Støvring Y’s Men’s Club lancerer i år en ny ide:
Et julemærke med motiver fra hele Rebild kommune.
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