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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. 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

Siden sidst
RAVNKILDE SOGN:
DØBT:
Lukas Drensgaard Jepsen
Født 16.04.2012 i Granslev sogn
Døbt 26.08.2012 i Ravnkilde kirke
Camilla Lyngberg Poulsen
Født 27.07.2012 i Aars sogn
Døbt 30.09.2012 i Ravnkilde kirke
BEGRAVET:
Jens Kristian Mogensen
Født 19.06.1920 i Ravnkilde sogn
Begravet 01.09.2012 i Ravnkilde

BRORSTRUP SOGN:
DØBT:
Olivia Smith Støjberg Hald
Født 03.06.2012 i Aalholm sogn
Døbt 02.09.2012 i Brorstrup kirke
Benjamin Kastrup Bærentzen
Født 18.04.2012 i Brorstrup sogn
Døbt 16.09.2012 i Brorstrup kirke
Noah Nyland Bremer
Født 22.07.2012 i Brorstrup sogn
Døbt 14.10.2012 i Brorstrup kirke
Laura Skov Christensen
Født 27.07.2012 i Brorstrup sogn
Døbt 21.10.2012 i Brorstrup kirke

Forsidefoto:
Julestemning i Brorstrup Kirke 2011
Næste kirkeblad:
Udkommer ca. uge 11, 2013
Ansvarshavende redaktør:
Holger Lyngberg

VIET:
Camilla Plougmann og Flemming Trads
Viet 22.09.2012 i Brorstrup kirke
BEGRAVET:
Kristian Knudsen
Født 08.11.1930 i Veggerby sogn
Begravet 15.09.2012 i Brorstrup

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

Høstgave 2012
Indsamlet i Brorstup kirke
23. September 1.025,00 kr.

Indsamlet i Ravnkilde kirke
den 30. September 800,00 kr.

Fordelt således:
Dansk sømandskikre
Folkekirkens nødhjælp
Dansk kirke i udlandet
Kirkens korshær
I alt

Fordelt således
Dansk sømandskirke
Folkekirkens nødhjælp
Dansk kirke i udlandet
Kirkens korshær
I alt

kr. 256,00
kr. 256,00
kr. 256,00
kr. 257.00
kr. 1.025,00

kr. 200,00
kr. 200,00
kr. 200,00
kr. 200,00
kr. 800,00
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Fotos fra en dejlig dag

Lukas Drensgaard Jepsen

Camilla Lyngberg Poulsen

Olivia Smith Støjberg Hald

alle
Vi ønsker Jer
ykke..!
hjerteligt till

Camilla Plougmann og Flemming Trads

Benjamin Kastrup Bærentzen

Laura Skov Christensen

Noah Nyland Bremer
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Nyt fra menighedsrådet
Hækkene
på Ravnkilde kirkegård
Næppe var sidste kirkeblad med
en omtale af svampeangreb på
Brorstrup kirkegård gået i trykken,
førend det viste sig, at også dele af
hækkene på Ravnkilde kirkegård
var angrebet af den frygtede BUKSBOMKVIST DØD.
For at begrænse skaden så meget
som muligt traf menighedsrådet
den beslutning, at de angrebne
partier enten skulle fjernes helt eller
– der, hvor det kunne lade sig gøre
– beskæres kraftigt i håb om at redde så mange planter som muligt.
På grund af dette svampeangreb
har nogle gravsteder desværre set
miserable ud her sidst på sommeren og i efteråret.
Menighedsrådet beklager dybt de
gener, som I pårørende har måttet
opleve. Det er blevet besluttet, at
der ikke på ny plantes buksbom,
der hvor angrebene var mest voldsomme, dvs. lige vest for gravhøjen.
I stedet for buksbom plantes en
thujasort, som hedder thuja occidentalis holmstrup.
Grunden til at vælge en anden
plantetype end buksbom er, at på
visse steder er kirkegården er smitten sandsynligvis trængt ned i jorden omkring de angrebne planter.
Det betyder, at jorden ville skulle
udskiftes for at sikre, at de nye buksbomplanter holdes sygdomsfrie.
Forhåbentlig vil denne del af kirkegården til næste forår og sommer
tage sig meget smukkere ud end
den gør i øjeblikket.
Hvis man på nettet vil læse mere
om svampesygdommen, kan
man gøre det på følgende link:

www.havenyt.dk/skadedyr_og_
plantesygdomme/149.html
Regnskabet for 2011
og budgettet for 2013
Gennem snart flere år er kirkens
regnskab blevet gengivet i hovedtal her i kirkebladet. Regnskaberne
har nu altid været offentlige, men
ikke altid lige lettilgængelige.
Egentlig er det vel rimeligt, at I,
som er med til ”at betale gildet”,
også hurtigt kan få indblik i, hvad
pengene går til, og dermed danne
jer et overblik over, om de nu også
bruges fornuftigt.
Om regnskabet for 2011 kan siges,
at det kan se lidt skævt ud. Det skyldes bl.a. at en stor del af udgifterne
i forbindelse med branden i våbenhuset i 2009, lynnedslaget i tårnet
også i 2009 samt den efterfølgende
istandsættelse i 2010 først endeligt
kunne gøres op i 2011.
Ydermere er regnskabet for 2011
lagt efter helt andre principper end
de foregående års regnskaber. Et
nyt hovedprincip er, at udgifter og
indtægter konteres på de formål,
hvor de hører hjemme. Denne omstilling har ikke været helt let, for at
sige det mildt. Den har voldt mange hovedbrud for regnskabsførere
og kasserer, ja for hele menighedsrådet. Overordnet set tror jeg dog,
at det i fremtiden vil vise sige, at
systemet er godt nok. Fremover
vil man kunne se, hvad de enkelte
funktioner rent faktisk koster.
I tabellen side 5 kan I læse om tallene vedr. de forskellige formål, fordelt på regnskabet for 2011, budgetterne for 2012 og 2013.

Det nye menighedsråd
Den 11. september 2012 blev der i
begge sogne afviklet valg til menighedsrådet.
Brorstrup
I Brorstrup sogn – i Mejlby Borgerog Kulturhus – var der kun mødt
fem personer frem. Og det var jo
ikke mange, men det lykkedes at
finde de tre, som fremover skal
repræsentere Brorstrup sogn i det
fælles menighedsråd, nemlig:
Gerda Hald, Aalestrup
Peter Møller Wormslev, Brorstrup
Jesper Heskjær, Mejlby
Hanne Bregendahl (suppleant)
Ravnkilde
I Ravnkilde sogn- i Ravnkilde forsamlingshus – havde 11 personer
fundet vej til forsamlingshuset den
aften. Også her lykkedes det at
finde de personer, som fremover
repræsenterer Ravnkilde sogn i det
fælles menighedsråd:
Kirsten Mortensen, Ravnkilde
Vagn Wiborg Fyrkilde
Hanne Vester Rasmussen, Nysum
Krista Henriksen, Ravnkilde
Dorthea Kjærgaard Nielsen (suppleant)
Kirsten Gårn (suppleant)
Hjertelig til lykke med valget og
de nye opgaver, og en stor tak til
Hanne Bregendahl, Kirsten Gårn
samt Dorthea Kjærsgaard Nielsen
for det engagement og de kræfter,
som er blevet lagt i det nødvendige
arbejde, som et menighedsrådsarbejde er.
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Formål: Drift

Regnskab 2011

Budget 2012

Budget 2013

Kirkebygningerne ( varme , lys,, kalkning, vedli- Lønudgifter
geholdelse, rengøring )
Øvrig drift
Indtægter
Nettoudgift

17.127,80
188.400,00
10.783,95
194.743,85

11.000
157.000
0,0
168.000

9.900
193.000
11.000
191.900

Kirkelige aktiviteter ( gudstjensterne og de kir- Lønudgifter
kelige handlinger, koncerterne, konfirmand- Øvrig drift
undervisning, dåbsgaver )
Indtægter
Nettoudgift

631.308,35
186.906,10
0,0
818.214,55

470,300
155.000
0,0
625.300

459,700
167,000
0,0
626.000

Kirkegårdene ( pasning af gravsteder og fæl- Lønudgifter
lesarealer, indkøb af planter, kort sagt alt på Øvrig drift
kirkegårdene
Indtægter
Nettoudgift

434,779,51
168.690,28
171.126,27
432.343,52

568.100
165.000
255.000
478.100

524.800
167.000
305.000
386.800

Præsteboligen ( Vedligehold, opvarmning af Lønudgifter
konf.stue og kontor, hjælp til pasning af haven, Øvrig drift
jordleje og boligbidrag
Indtægter
Nettoudgift

13.354,77
124.490,81
62.402,15
75.443,43

37.300
95.000
57.000
75.300

38.300
100.000
63.000
75.300

Lønudgifter
Øvrig drift
Indtægter
Nettoudgift

80.507,13
84.174,83
0,0
164,681,96

78.800
95.000
0,0
173.800

79.800
83.000
0,0
162.800

55.970,78

40.000

18.375

Afdrag på lån ( istandsættelse af kirkerne og
udskiftning af tag på præstegården)

525.900

491.000

400.710

Reparation affaldsdepoterne på kirkegårdene

0,0

80.000

0,0

1.177.077

1.165.500

1.112,500

752.662,02

667.000

710.000

Administration( Regnskabsføring, honorarer til
formand, kasserer, kirkeværge, kontaktperson,
kursusudgifter for de ansatte,medlemsbidrag
til Landsforeningen af Menighedsråd
Renteudgifter
Formål: Anlæg

Lidt statistik
Lønudgifter
Øvrige driftsudgifter
Indtægter
Kirkelig ligning i alt
Pr folkekirkemedlem ( B:427+R:909)
Gennemsnit i Brorstrup+Ravnkilde
Gennemsnit i Rebild kommune i 2013
Gæld i stiftet primo 2013

803.317 kr.

Gæld i stiftet ultimo 2013

402.607 kr.

244,312,37

312.000

379.000

1.961.543,96

1.995.000

1.863.700

1.468

1.493

1.395
1.654

Indestående i stiftet:
Gravstedkapitaler ( legatgravsteder)
Indestående fra salget af den gamle
præstegård i Smorup i 1875:

3.203.288 kr. ( pr. 30.09.2012)
165.085 kr. ( pr. 30.09.2012 )
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Advents- og juletanker
Af biskop Henning Toft Bro
Du er det lys som blev tændt
En af de mere sælsomme historier
i mands minde, var den med den
gavmilde person fra Skanderborg.
Kort fortalt havde en person sat sig
for at uddele 100,- kr. til 750 personer. Blot for at sprede lidt glæde og
varme, som der stod at læse i brevet der fulgte med pengene.
Vedkommende ville være anonym,
og gik selv rundt og puttede gaven
i folks postkasser.
Mange af dem der var blevet betænkt med 100 kr. ringede bestyrtet til politiet. De mente bestemt
der gik en sindsforvirret person
rundt i området, og bad politiet
rykke ud. Det gjorde politiet så. De
fandt også frem til personen. Det
viste sig, at det ikke var en sindsforvirret person. Blot et menneske,
som gerne ville sprede lidt glæde
og varme, som det jo fremgik af
brevet. Nok blev vedkommende kr.
75.000,- fattigere på papiret, men
mente selv han/hun også blev beriget for kr. 75.000,Historien er et skræmmende eksempel på, hvad det er vort samfund er ved at udvikle sig til.
Hvorfor bliver vi mistænksomme,
blot fordi vi møder lidt overrumplende godhed? Hvorfor bliver vi
mistroiske når vi møder venlighed?
Spørgsmålet er påtrængende aktuel i dage, hvor vi begynder at
forberede sind og hjerte på advent
og jul.
I juledagene er der rig tradition for,
at vi mødes med familie og venner.
Vi spiser og nyder samværet omkring bordet med efterfølgende

vandretur og gode samtaler. En
gang imellem tænker jeg såmænd
på, hvorfor det efterhånden kun er
i juledagene man sender hilsener,
mødes, sender varme smil, spreder
lidt glæde også blandt dem der
måske står lidt i periferien af bekendtskabskredsen.
Hvorfor ikke strække godheden
og glæden og varmen og smilet
til at gælde hele året? Hvorfor ikke
gå rundt, og i overført betydning,
putte lidt glæde ind af folks brevsprække? Der er mange der trænger til det. Der er mange der har
overskud både menneskelig og
mentalt til at gøre det.
Johannes Møllehave skriver om det
i en af sine sange, hvor det hedder:
Du er det lys som blev tændt du
skal varme og lyse.
Slukkes det lys som blev tændt, er
der fler der må fryse.
Du er det lys som blev bragt trods
de tungeste dage.
Husk hvad der en gang blev sagt
sæt dit lys i en stage.
Julen er at Jesus blev menneske for
at dele liv og død og opstandelse
med os. For at han skulle række
Guds kærlighed rundt til alle mennesker. Også os.
Lad os leve julen ud og strække
dens budskab om glæde og lys og
varme til at gælde hele året. Lad
os være det lys vi er sat til hver på
vores måde. Så vi både i juledagene, nytårsdagene, ja, hver levet
dag kan være med til at flere kan
føle sig som et elsket og dyrebart
menneske.
Glædelig jul.
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Rebild Provsti
Skiftedag
Til 1. søndag i advent begynder
den nye funktionsperiode for menighedsrådene, og til den tid vil
være blevet sagt farvel til mange
og budt velkommen til lige så
mange. Ja, måske dog knap så
mange, idet der er oprettet en
del pastoratsråd rundt omkring i
Danmark. Antallet af folkevalgte
menighedsrådsmedlemmer falder!
Farvel og tak
Der er al mulig grund til i anledning
af denne skiftedag at sige tak til alle
dem, som i kortere eller længere
tid har lagt et større eller mindre
stykke arbejde i menighedsrådene.
Uanset længde og uanset størrelse
af den indsats fortjener alle en hjertelig tak for indsatsen.
De seneste år har virkelig budt på
store udfordringer for landets menighedsråd: Nye overenskomster,
nye momsregler og budgetskemaer og her senest omkostningsberegninger for taksterne på kirkegårdene.
Mange har forståeligt nok været
ved at tabe pusten, og nogen har
måske tænkt, at det ikke er ”alt
hvad der kommer ovenned” der
er lige spændende. Jeg ved dog,
at man ”på bjerget” har erkendt,
at det nok var i overkanten af nye
tiltag, så det tegner bestemt til, at
vi ikke fremover skal have samme
tempo på.
Uden den folkevalgte og frivillige
arbejdskraft ville den lokale kirke jo
ikke kunne fungere på søndage og
hverdage.
Drivkraften har sikkert i meget stort
omfang været kærligheden til den

lokale kirke i særdeleshed og til folkekirken sådan i al almindelighed.
Vi embedskvinder og – mænd
kunne jo ikke stille ret meget op,
hvis ikke der var lokale kræfter til at
få tingene til at fungere.
I mit hjem lærte jeg den lille finesse, at man altid fulgte gæster til døren og blev stående i døren, indtil
de rejsende gæster var ude af syne,
som tegn på glæde over besøget
Denne lille finesse vil jeg så overføre som gestus over for alle jer, som
går ud af menighedsrådets dør.
Goddag og velkommen.
Til alle jer, som tager fat på de mangeartede opgaver som nyvalgte
medlemmer i rådene, skal der naturligvis lyde et hjerteligt velkommen, og I skal have ønsket med
om god fornøjelse og glæde ved
arbejdet.
Som ny i et menighedsråd kan
ganske mange ting virke overvældende, ja måske i nogle tilfælde for
overvældende og fremmedartede,
så man får lyst til ”at flygte skrigende bort”.
Der har vi, der på en ene eller anden måde færdes hjemmevante i
de ”kirkelige sale”, en særlig opgave
at tage de nye ved hånden, så de
ikke ”bliver borte”. Den kunst kan
være svær, for det er jo så vigtigt,
at de nye lige så stille finder deres
egne ben at stå på, og at de input,
de måtte komme med, ikke affejes
som umuligheder eller det, der er
værre, nemlig tåbeligheder.
Skal folkekirken ledes
af glade amatører?
Sådan lød et kampagnespørgsmål

op til efterårets valg til menighedsråd som led i Landsforeningen af
Menighedsråds information om
valget.
Når man læser spørgsmålet ”merkt
man die Absicht und wird verstimmet” som en talemåde siger, altså
man mærker hensigten i spørgsmålet og bliver forstemt i sindet…
glade amatører har virkelig klang af
uduelige
Hvis jeg skal svare kort på spørgsmålet, vil jeg svare et fuldtonet JA!
Og det vil jeg godt forklare: I ordene ” glade amatører ” er for mig at
se gemt de allervæsentligste drivkræfter for at kunne løfte opgaven
som medlem af et menighedsråd:
Lysten og kærligheden.
Det udelukker naturligvis ikke professionalisme eller godt håndværk,
det udelukker heller ikke, at man
udviser seriøsitet og ansvarlighed i
menighedsrådsarbejdet. Men hvis
ikke lysten til arbejdet og kærligheden til folkekirken er til stede,
da overlades arbejdet måske til ”de
kolde hjerner”, dem, om hvem Jeppe Aakjær i sangen Jeg er havren,
jeg har bjælder på kan sige: Det
kan kolde hjerner ej for stå!
Et blik i sognenes kirkeblade, som
der i øvrigt rundt omkring lægges
mange kræfter i, fortæller da også
gang på gang om et stort engagement og interesse i, hvad sognene
har at byde på.
Så mit håb er, at der fortsat vil
vrimle med glade amatører i folkekirkens dagligdag. Uden dem var
vi, der tjener til det daglige brød i
samme folkekirke, ilde stedt.
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1. søndag i advent
2. december

Brorstrup kirke kl. 10.00

Indgangen til den kære julemåned med alle dens
herligheder fejres igen i år efter det velkendte mønster.

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 forsamlingshuset, 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 momenter i dagens løb!
Menighedsrådet
og Borgerforeningen er fælles om
dette arrangement.

Julen synges ind
16. december kl. 19.30
RAVNKILDE KIRKE

I mange år har det været skik, at vi på sidste søndag
eller næstsidste søndag inden jul synger julen ind i
Ravnkilde kirke.
Og de seneste år er det sket med 7 læsninger fra Bibelen og engelske Christmas Carols i dansk oversættelse.
Nu har flere sagt: Kunne vi ikke få lov til at synge disse
smukke sange på engelsk, og det gør vi så i år!
Læsningerne er naturligvis på dansk, men sangene
synger vi på engelsk!

Kom og fyld kirke med sang!
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Prædiken til 1. søndag i advent
„Jul, jul, jul, jul, jul, jul...“ lød det pludseligt ud af radioen forleden vel fordi en
studievært ikke kunne vente med at
spille netop denne sang, som vi kommer til at høre til bevidstløshed den
kommende tid.
På en måde kom det til at sætte ikke
bare denne prædiken, men også
både advent og jul i perspektiv.
Nu vil vi ikke på så tidligt et tidspunkt
af adventstiden tage hul på jul og
juleglæde og juletravlhed. Men tanken er snublende nær, for advent og
jul hænger uløseligt sammen. Nu
begynder igen en ny tid som så ofte
før. I dag tager vi hul på juletiden. Vi
gør det med advent, som jo betyder
komme. Jesu komme. Og hans komme, hans fødsel julenat i Betlehems
stald er så stor en begivenhed, og betyder så meget for mennesker, for os
alle, at vi skal have tid til at forberede
denne verdensbegivenhed både på
den ene og den anden måde.
Og lige så vel som vi ikke kommer
udenom at forholde os til Jesu fødsel, kommer vi heller ikke uden om,
at forholde os til adventstidens sammensurium af hektiske forberedelser,
forventninger, løfter, ægte glæde
men også en cementtung brunkagehygge omkring julekomsammener og ditto hygge.
Men sådan er nu engang vores forhold til advent og adventstid. Sådan
har vi indrettet os. Fordi vi holder af
det. Vel også fordi vi trænger til at
tænde lys, og være sammen, og glæde os i en mørk og kold tid.
Jeg tror vi er mange der holder rigtig
meget af advent. Forventningstiden.
Forberedelsestiden, hvor vi i sind og
tanke og hjerte forbereder os på den
jul, som usvigelig sikker, og gudskelov, pludselig er der.
Adventstid er begyndelsestid. Vi begynder på noget nyt. Og alligevel
føler vi, at vi i det nye år også repræ-

senterer også tager hul på noget
gammelt. Noget velkendt. Noget
vi er trygge ved.Noget som vi er en
umistelig del af. Noget som giver vores liv og tilværelse tryghed og fylde.
For det er jo som om, vi har hørt det
før. Har hørt det før, at Jesus er på vej
ind i Jerusalem. At Jesus endnu engang rider på sit æsel ind i Jerusalem
med dens indbyggerne stående på
begge sider og byde ham velkommen med hosianna-råb og lovsange.
Nu kommer endelig Jesus og gør en
ende på al elendighed og lidelse.
Nu kommer Jesus og nu begynder
en ny tid for jøderne. Tror de. Håber
de.
Og vi der læser og hører teksten lydeligt i gudstjenesten i dag på denne
adventssøndag, ja for os er det også
som om det hele begynder forfra.
Det er som det hele begynder på
ny. Som om vi får nye kræfter. Som
om vi får nyt mod. Som om vi får lyst
til at leve videre trods modgang og
nederlag og alt det som vi ikke rigtig
kan forlige os med i vort liv.
For det er jo det fantastiske ved adventstiden: Den signalerer, at det nytter noget. Advent betyder at noget
nyt er på færde iblandt os. Advent er
nemlig også en påmindelse om, at
der hvor vi var ved at miste modet,
der hvor livet og dagligdagen var ved
at tappe os for kræfter, der hvor tungsind og modgang og ensomhed var
ved at blive en altoverskyggende og
dræbende faktor i vort liv, der er der
endnu håb. Håb om at det nytter noget. Håb om at Jesus ikke bare rider
ind i en by, i et fremmed eksotisk land
for tusinde år siden og giver håbet
fylde og længselen fornyet kraft.
Nej, advent er også håb om, at livet
endnu er værd at leve. Håb om at Jesus, måske i overført betydning rider
ind i vort liv og vore fællesskaber. Advent er håbet om, at Jesus, Guds søn

er på vej hen til os igen og igen.
Derfor synger vi ham i møde.
Jesus rider ind på sit æsel. Ind i vort
liv. Ind og fylder alt det tomme ud
med sin fylde og alt det som skal til,
for at vi kan mobilisere det der skal til
for at vi kan leve det liv vi trænger til.
Adventstid er ny begyndelse. Vi tager
i dag hul på et nyt kirkeår. Vi begynder forfra. Vi begynder på ny. På et nyt
år, som vi ikke ved hvad bringer. Men
alligevel tør vi trygt gå alt det nye i
møde. For uanset hvad det nye år i
kirken bringer os, må vi have lov til at
tro, at vi i gudstjeneste og personlig
trosliv altid bringes hen i nærheden
af Gud. Han der kommer os i møde i
sin søn, Jesus Kristus, han kommer os
også i møde i det liv vi skal leve efter
i dag, første søndag i advent, første
dag i det nye kirkeår, men også første
dag i resten af vort liv.
Frimodigheden og kræfterne og modet til at gå, til at vandre ind i et nyt
liv med Jesus Kristus, får vi af ham der
rider ved siden af os, uanset, hvor vi
går, hvordan det går, og i hvilken retning vort liv end udvikler sig. Jesus er
med. Jesus går med. Han er ved vor
side. Aldrig viger han derfra.
Så lad de øde vange da blomstre i
Guds fodspor.
Prøv at fornemme allerede nu, at de
rystende knæ ikke bæver mere.
Nu skyder hvert udgået træ igen
med friske nye skud.
Det faldne mod, modet vi mistede
undervejs i liv og dage, er ved at rejse
sig.
Det urolige blod rinder lettere nu,
hvor frygten og sorgen er som blæst
væk.
Jo i sandhed tør vi gå det nye år i kirken i møde.
For i Guds ord har vi mødt ham der er
vor liv og frelse.
Amen.
Henning Toft Bro
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Julens uskyldige tone
Bernhard Severin Ingemann
(1789-1862)
Der har været tradition for, at man
har til delt de tre store danske
salmedigtere hver deres højtid:
Brorson kaldtes julens salmedigter, Thomas Kingo skrev især salmer til faste- og påsketiden, mens
Grundtvig var suveræn, når der
skulle skrives salmer til det store
pinseunder
Desværre blev der ikke rigtig nogen højtid til den fjerde store digter, nemlig B.S. Ingemann. Naturligvis har han slået sit format fast
med de elskede morgen- og aftensange, men jeg tror nu, at mange
med mig vil synes, at julen bliver
lidt tom, hvis ikke vi synger de tre
kendte julesange: Julen har bragt
velsignet bud, Glade jul, dejlige jul
samt Dejlig er jorden.
Blandt præster var det en gang
sådan, at disse tre salmer ikke rigtig blev regnet for noget… de var
for tyndbenede. F. eks. har jeg læst
hos en salmeforsker om Glade jul,
dejlige jul: Den egner sig bedst til
at bliver sunget, mens mor koger
klejner.

Vist er disse salmer måske ikke de
mest indviklede i deres tankegang,
men de går nu alligevel til hjertet
på deres egen måde. Tænk blot på
linierne: Glæden er jordens gæst i
dag… Dans lille barn på moders
skød..en dejlig dag er oprunden…
han favner hver barnesjæl på jord
og lover os englevinger . Eller Engle
sjunge om barnet så smukt… han
har Himmerigs dør oplukt… engle
bringe til store og små… bud om
ham som i krybben lå… fryd dig
hver sjæl han har frelst… Hvor
mange er ikke blevet dybt berørt af
linier som: Tider skal komme, tider
skal henrulle. slægt skal følge slægters gang..skønt fra sjæl til sjæl det
lød. Fred over jorden, menneske
fryd dig, os er en evig frelser født.
Som tiden går, og håret bliver mere
og mere gråt henter jeg nu er særlig glæde i Ingemanns enkle ord
og de vidunderlige melodier til
salmerne.
Hvor fik han det fra?
Hvis man har været i Sorø og set
det hus, hvor han boede, så får
man lidt af forklaringen, tror jeg.
Det er et yndigt lille hus, smukt beliggende ved Sorø Akademi
ned til parken og søen.

Det emmer af idyl, fred og ingen
fare.
Man siger sommetider, at bag
enhver berømt mand står der en
kvinde. På fransk siger man Cherchez la femme. Det vil sige: Søg
kvinden.
Det har jeg så gjort… søgt efter
kvinden bag Ingemann, nemlig
hans kære kone Lucie Ingemann
(1792-1868) Alene hendes navn
Lucie, der betyder lys, er med til at
slå tonen an.
Lucie Ingemann skrev ikke salmer,
men hun malede altertavler til
danske kirker, og i dem finder man
noget særligt: Det åndelige, troen
og mysteriet.
I det barske forblæste hjørne af Thy
ligger Hjardemål kirke, og i den
finder man en af Lucie Ingemanns
altertavler, hvor hun gengiver De
Hellige Tre Konger til venstre, Jomfru Maria i Bethlehem i midten og
til højre: Hyrderne på vej til Bethlehem.
Når jeg ser denne altertavle, får jeg
en langt større forståelse af, hvilken
verden Ingemann og hans kone
Lucie levede i.
Nogle vil nok kalde både salmerne
og altertavlen for noget sukkersødt
stads uden sans for livets barske
realiteter. Det kan de nok have noget ret i, men jeg er nu overbevist
om, at de også har bud til mange
mennesker i dag med troen, håbet og kærligheden i favn.

Lucie Ingemanns altertavle
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Zenobia kommer!

KONCERT

Søndag den 9. december kl. 19.30
i Brorstrup kirke
I år er der planlagt koncert i julemåneden i Brorstrup kirke, og vi får besøg af tre dygtige og
spændende musikere, som om sig selv skriver:
Zenobia spiller danske højskolesange og salmer. 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 festivaler 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

Denne aften midt i decembermørket vil varmen og
lyset gæste os i Brorstrup
kirkes varme indre.

DATO

SØNDAGENS NAVN

BRORSTRUP

RAVNKILDE

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

23. december 4. søndag i advent

Ingen

Ingen

24. december Juleaften

14.30 og 23.30 16.00

25. december Juledag

Ingen

10.00

26. december 2. juledag, Skt. Stefansdag

10.00

Ingen

30. december Julesøndag

Ingen

10.00

1. januar

Nytårsdag

15.00

16.30

6. januar

Hellig Tre Kongers dag

10.00 N

14.00

13. januar

1. søndag efter Hellig Tre Kongers dag

Ingen

Ingen

20. januar

Sidste søndag efter Hellig Tre Kongers dag 14.00

10.00

27. januar

Søndag septuagesima

10.00

16.00

Søndag seksagesima

16.00

10.00

10. februar

3. februar

Fastelavnssøndag

10.00

14.00

17. februar

1. søndag i fasten

Ingen

Ingen

24. februar

2. søndag i fasten

14.00

10.00

3. marts

3. søndag i fasten

10.00

9.00

Sognepræsten holder fri 22.-23. december, 12.-13. januar samt 16. – 17. februar, hvorfor der ingen gudstjenester holdes
disse søndage. Telefonsvareren henviser til vikar. N = spejdernes nytårsparade

Glædelig Jul &
Godt Nytår til alle i sognene!
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