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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:

Oliver Lund Kousgaard

 Født 04.11.2011 i Ravnkilde sogn

 Døbt 10.03.2012 i Ravnkilde kirke

Holger Linnemann Toft

 Født 09.01.2012 i Haverslev sogn

 Døbt 08.04.2012 i Ravnkilde kirke

Emma Zinck Myrup Bach

 Født 18.12.2011 i Ravnkilde sogn

 Døbt 15.04.2012 i Ravnkilde kirke

Olivia Flou Nørlem

   Født 28.12.2011 i 

Nørresundby sogn

 Døbt 06.05.2012 i Ravnkilde kirke

Marko Peter Hald

 Født 05.11.2011 i Ravnkilde sogn

 Døbt 17.05.2012 i Ravnkilde kirke

Hjalte Bjørn Leth

 Født 20.03.2012 i Grynderup sogn

 Døbt 27. maj 2012 i Ravnkilde kirke

BEGRAVET: 

Bent Bjørnskov

 Født 03.03.1953 i Haderslev sogn

 Bisat 10.03.2012 i Ravnkilde kirke

Jens Ove Andersen

 Født 05.09.1945 i Ravnkilde sogn

 Begravet 01.05.2012 i Ravnkilde kirke

BRORSTRUP SOGN:
DØBT:

Jessica Lykke Norup Christensen

 Født 19.12.2011 i Brorstrup sogn

 Døbt 22.04.2012 i Brorstrup kirke

Agnethe Bremer Fuglsang

 Født 05.04.2012 i Brorstrup sogn

 Døbt 20.05.2012 i Brorstrup kirke 

VIET:

Laila Nymark og

Michael Vestergaard Sørensen

  Viet i Brorstrup kirke 7. april 2012

Marian Kjølhede og Martin Ravn, Nørager

  Viet 26.05.2012 i Brorstrup kirke 

BEGRAVET:

Kirsten Marie Olesen

  Født 19.04.1936 i Tranbjerg sogn

  Begravet 10.03.2012 fra Brorstrup kirke

Emma Zinck Myrup Bach

Olivia Flou Nørlem

Laila og MichaelHjalte Bjørn Leth

Agnethe Bremer Fuglsang

Oliver Lund Kousgaard

Jessica Lykke Norup Christensen

Holger Linnemann Toft

Marko Peter Hald

Vi ønsker Jer alle

hjerteligt tillykke..!

Marian Kjølhede Ravn og Martin Ravn



Valg til menighedsrådet

Der arbejdes med
tre muligheder:
1.  I stedet for en fireårig periode 

kan man vælge en toårig funk-
tionsperiode

2.  Der kan afholdes et valgmøde, 
hvor de fremmødte vælger de 
nye medlemmer til rådet (og 
stedfortrædere naturligvis) Hvis 
der så ikke inden 1 uge efter 
dette valg indleveres en alter-
nativ liste, så bortfalder selve 
afstemningen

3.  En kombination af 1 og 2. 

Tankerne bag disse forslag
til forsøg ligger
-  en formodning om, at mange 

vægrer sig ved at binde sig til 
en plads i menighedsrådet for 
fire år. To år er lettere at over-
skue, og når de to er gået, kan 
man vælge at fortsætte eller 
lade sig genvælge for en ny pe-
riode på 2 år.

-  i de allerfleste sogne har der i 
mange år ikke været afholdt af-
stemningsvalg, netop fordi der 
kun er indkommet en enkelt 
liste til valget, som jo så bortfal-
der.

Så i stedet for at kalde de møder, 
der holdes i sogne forud for, for ori-
enteringsmøder, kan man jo lige så 
godt kalde dem det, som de i vir-
keligheden er, nemlig valgmøder. 
Disse valgmøder skal så holdes på 
samme dag i alle de sogne, som 
deltager, nemlig den 11. septem-
ber.

Dog er der så den ventil, at hvis 
man i et sogn foretrækker afstem-
ning, skal der blot indleveres en li-
ste nr. 2, 3 etc., så bliver der regulær 
afstemning.

HVAD BETYDER DET
SÅ FOR VORE SOGNE?
Menighedsrådet har besluttet to 
ting:
-  At søge om at deltage i forsø-

get med et valgmøde.

-  At antallet af medlemmer af 
menighedsrådet ændres, så 
der fremover skal være 3 fra 
Brorstrup sogn og 4 fra Ravn-
kilde. En lovændring har gjort 
det muligt for vore sognes 
vedkommende at vælge op til 
5 fra hvert sogn. Menigheds-
rådet har dog fundet, at med 
fordelingen 3-4 vil vi få et ar-
bejdsdygtigt råd.(I øjeblikket er 
fordelingen 2-4).

Valgmødet afholdes 
11. september 2012 - kl. 19.30
Sted er ikke fastsat endnu, så hold 
øje med Nørager Avis.

På mødet vil menighedsrådet for-
tælle om, hvad der er sket de sidste 
fire år, og ridse op, hvad det nye råd 
kan forventes at skulle tage fat på 
de kommende fire år.

Følgende betragtninger er helt 
mine egne:

FREMTIDENS KIRKE
KIRKENS FREMTID
Et af de varme spørgsmål, der de-
batteres heftigt, er de små sognes 
fremtid. Jeg har hørt, at nogle taler 
om, at op mod 200 kirker måske 
skal tages ud af brug. Og når der 
er ca. 2000 kirker i Danmark, kan 
en simpel hovedregning let finde 
frem til procenten 10.

Om der er lukningstruede kirker 
her i provstiet/kommunen, tør jeg 
slet ikke gisne om.

Men ingen kan være i tvivl om, at 
den bedste måde at bevare sin 
sognekirke på er at bruge den.

En kirke, som sognebeboerne hol-
der af og bruger flittigt, vil næppe 
nogen sinde blive lukket. 

Men når det er sagt, så melder næ-
ste spørgsmål sig. 

Hvad gør vi for, og hvordan sikrer 
vi, at den kirke, vi holder af, så også 
bliver brugt?

Hvad vil det sige, at en kirke bru-
ges?

Hvor meget af det, som foregår der 
nu, skal ophøre?

Er det ved at være et overstået ka-
pitel med gudstjeneste så at sige 
hver søndag.

Hvad nyt skal der til?

Det er almindelig kendt landet 
over, at de almindelige søndags-

gudstjenester ikke er de største 
”publikumsmagneter”, (selv om der 
vist nok på landsplan er flere kirke-
gængere end fodboldtilskuere).
Hvis der derimod afholdes spe-
cialgudstjenester, så er søgningen 
meget større.

Betyder det så, at vi skal forsøge os 
med flere og flere specialgudstje-
nester?

En dygtig medarbejder på præ-
sternes uddannelse på Pastoral-
seminariet i Aarhus, lektor Ulla 
Morre Bidstrup har skrevet en 
Ph.d.-afhandling om disse spe-
cialgudstjenester, som hun ganske 
vist kalder kasualier. Ordet dækker 
over, at når der er en speciel grund 
eller anledning til det, kommer vi 
gerne talstærkt til kirke: Vi kommer, 
når der er barnedåb, konfirmation, 
bryllup, begravelse, når dagplejen 
holder juleafslutning o.l. og et sted 
skriver hun under overskriften: 

Flere kasualier? 
Konstateringen af, at de fleste folke-
kirkemedlemmer søger deres kirke i 
forbindelse med kasualierne kalder 
på overvejelser over, om vi burde til-
byde flere som lejlighed til at forkynde 

evangeliet?... Her kan der være tale 
om anledninger i det levede men-
neskelivs forløb (f. eks. dåbs- og kon-
firmationsjubilæer, runde bryllups-
dage) og anledninger, der har at gøre 
med årets rytme (f. eks. ferie- eller ” i 
gang-igen-efter-ferie-gudstjenester 
eller nytårsaften)
Alle helgens dag, der er blevet en af 
kirkeårets største gudstjenestedage, 
udmærker sig jo ved at samle det 
individuelle menneskelivs forløb (at 
nogen er blevet forladte i det forløbne 
år) med årets cyklus (at vi en gang 
om året samles for i fællesskab at 
samle os om dette)..... For her er der 
brug for nyorientering, og kasualier-
ne kan være mødesteder for erindrin-
ger og forventninger, for klage og tak 
og for bøn om velsignelse og tilsigelse 
af velsignelse. ( Kilde: Præsteforenin-
gens blad 7. april 2012)

Dette var blot nogle overvejelser fra 
min side om, hvad der kommer til 
at præge dagsordenen de næste 
mange år.
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Til efteråret er det fire år siden, der sidst blev valgt nye menighedsråd i Danmark, så nu er 

tiden igen inde til at få valgt de menighedsråd, der skal fungere de næste fire år.

Et menighedsråds funktionsperiode er fra 1. søndag i advent i valg året og så fire år frem.

I år har ministeriet sammen med Landsforeningen af Menighedsråd udarbejdet nogle 

forsøg, som menighedsrådene så har mulighed for at deltage i. 

Til slut en opfordring:
MØD OP DEN 11. SEPTEMBER



side 7Kirke&Sognside 6 Kirke&Sogn

Konfirmationerne 2012 Billeder fra den store dag

FORRESTE RæKKE FRA VENSTRE: 
Mette Bjørn, Brorstrup 
Ellen Alice O’Connor Bak, Brorstrup 
Maja Skriver, Mejlby

BAGESTE RæKKE FRA VENSTRE: 
Peter Kjærulff Iversen, Mejlby 
Sune Rune Kjær Kristensen, Mejlby

Ravnkilde kirke
den 6. maj 2012
FORRESTE RæKKE FRA VENSTRE:
Sara Suszkiewicz Bjørnskov, Fyrkilde
Nanna Langgaard, Ravnkilde
Sabine Hyldgaard Olesen, Ll. Rørbæk
Mia Lærke Nielsen, Ll. Rørbæk

BAGESTE RæKKE FRA VENSTRE:
Emil Blicher Petersen, Ravnkilde
Mathias Alexander Vraa, Ll. Rørbæk
Niklas Kristian Kronborg Stagsted, Fyrkilde
Lasse Meier, Ravnkilde
Ricki Svend Leopold Jørgensen, Nysum
Martin Harrtisø Frederiksen, Skaarup

Brorstrup kirke 
den 29. april 2012

Fortid og nutid sammen den 29. april 
i Brorstrup kirke. Peter Kjærulff iversen 
fanget i et tankefuldt øjeblik med ga-
vebord, syvarmet lysestage samt de 
gamle gavle som baggrund.

så smuk tog Brorstrup kirke sig ud,
da den bød gæster og konfirmander 
velkommen

Fem stolte unge venter 
på festens videre forløb

Et dejligt bord!



Hjertelig tillykke

til jer alle..!
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Hermed min tale til årets 

konfirmander. Den blev 

holdt i begge kirker, og som 

tekst var valgt fra Johanne-

sevangeliet kap. 10, 11-16:

Jesus sagde: Jeg er den gode hyr-
de. Den gode hyrde sætter sit liv til 
for fårene. Den, der er daglejer og 
ikke er hyrde og ikke selv ejer fåre-
ne, ser ulven komme og lader fåre-
ne i stikken og flygter, og ulven går 
på rov iblandt dem og jager dem 
fra hinanden; for han er daglejer og 
er ligeglad med fårene. Jeg er den 
gode hyrde. Jeg kender mine får, 
og mine får kender mig, ligesom 
Faderen kender mig, og jeg kender 
Faderen; og jeg sætter mit liv til for 
fårene. Jeg har også andre får, som 
ikke hører til denne fold; også dem 
skal jeg lede, og de skal høre min 
røst, og der skal blive én hjord, én 
hyrde. 

Konfirmationstale 2012
I dag vil jeg begynde med at for-
tælle en historie fra filmen om Ray 
Charles...og hvem er nu denne Ray 
Charles.

Ja, han var en sort amerikaner, der 
begyndte at blive blind da han var 
en lille purk på 3-4 år, men trods 
det at han blev 100 % blind udvik-
lede han sig til at blive en fantastisk 
soul og gospelsanger...

Et sted i en film om ham er der 
nogle bevægende minutter.... den 
lille Ray kommer grædende ind i 

den hytte, hvor han bor med sine-
forældre... han øjne dur ikke mere 
til at se med... han er faldet uden for 
hytten og har slået sig. Og nu kal-
der han grædende på sin mor.

Hun svarer ham dog ikke, men står 
helt stille henne i et hjørne af hyt-
ten uden at sige et pip. 

Den lille Ray stavrer rundt i hytten...
ramler ind mod spisebordet og slår 
sig og falder. Og da han rejser sig 
op er han lige ved at kommer for 
tæt på pejsen og det varme kom-
fur... Hans mor har lyst til at gribe 
ind... men gør det ikke. 

Efterhånden får han snøftet fær-
dig.. og pludselig kan han høre en 
græshoppe og han kan høre hvor 
den er... så kravler han på gulvet 
ind under spisebordet og fanger 
græshoppen med den ene hånd...
og kravler baglæns ud under bor-
det... rejser sig op... og så holder 
han hånden op til øret... og hans 
ansigt lyser op i et kæmpe smil. 
.og man kan se, at han har glemt 
alt om hvor ulykkelig han var for et 
øjeblik siden...

Da hans mor ser ham stå der og 
smile henrykt over en lille græs-
hoppe, da bliver hun så bevæget 
at hun kommer til at snøfte...

Og da råber Ray: Mor... jeg kan høre 
dig... du har jo været her hele ti-
den... hvorfor kom du ikke og hjalp 
mig? Hun svarede ham ikke, men 
tog ham op på skødet og kram-
mede ham...
Ja... hvorfor hjalp hun ham ikke... 

han var jo faldet, blødte og var ked 
af det... og han kalder på hende...
har brug for hende... men hun lod 
ham klare sig selv... hvorfor viste 
hun ikke at hun elskede ham, da 
han havde brug for hende?

Men hun viste ham netop sin kær-
lighed... fordi hun vidste, at skulle 
hendes dreng klare sig med de 
blinde øjne... måtte han lære det...
også selv om det gjorde ondt...
for han kunne jo ikke altid have et 
menneske til at beskytte ham mod 
de knubs han ville få... hun viste 
ham sin kærlighed til hans fremtid.

Ingen af os i dag har så hårde odds 
imod os som den lille Ray... men på 
en måde er der ingen forskel mel-
lem os og lille Ray...

Og når jeg tænker på jer fem og lil-
le Ray, så er der heller ikke den store 
forskel... I kan heller ikke altid have 
nogen til at komme og beskytte 
jer mod at slå jer... heller ikke selv 
om I kalder nok så meget... men I 
har det jo i jer... muligheden for at 
vokse, udvikle jer og komme til at 
klare jer selv

Havde Rays mor taget ham op da 
han kom ind... da havde han ikke 
fundet græshoppen og smilet... 
havde han ikke fundet græshop-
pen og smilet, da var han måske 
aldrig kommet videre... og blevet til 
den han var...

I dag har jeg læst for jer de ord, som 
jeg selv som det eneste husker fra 
den tid, hvor jeg gik til præst... orde-
ne om den gode hyrde, som sætter 

sit liv til for fårene. Så hvis det er det 
eneste I kan huske fra denne tid, så 
er meget nået.

Og egentlig står Rays moder lidt 
som et billede på den Gud jeg tror 
på... den Gud, som jeg har forsøgt 
at fortælle jer om... den Gud, som 
på en eller anden måde altid er der 
et sted...måske opdager jeg det 
først, da jeg finder græshoppen 
og smilet... han var der også da jeg 
faldt og slog mig... 

Jeg kan sådan ønske for jer... at I 
får ro til at finde den græshoppe i 
jeres liv, den som får jeres ansigter 
til at lyse op i en kæmpesmil... så I 
i hvert fald for en stund glemmer 
at i faldt og slog jer... Måtte denne 
konfirmationsdag som begynder 
her med ordene om, at I jeres liv 
står vor Herres Jesu Kristi fader og 
ser til jer med kærlighedens øjne... 
måtte denne dag være smilet, glæ-
dens og lykkens dag for jer og jeres 
familier.

Lovet være Gud, vor Herres Jesu 
Kristi Fader, højlovet fra første be-
gyndelse, nu og i al evighed.

Amen!

Et våbenhus fuldt af 
forventning, glæde og gaver!

Ravnkilde

Ravnkilde

Konfirmationstalen 2012
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Årets sommermødet er fastsat 
til den 17. juni 2012
Med det program, som vi har lagt, 
håber vi at have fundet noget, som 
børn faktisk kan have megen glæ-
de af. Derfor håber vi, at nogle bør-
nefamilier vil tage hinanden i hån-
den, så vi sammen kan få en festlig 
eftermiddag i haven og teltet. 

Efter gudstjenesten i Brorstrup kir-
ke kl. 13.30, og efter vi har nydt den 
medbragte kaffe (brød sørger me-
nighedsrådet for, ligesom der også 
vil være noget til børnene), kom-
mer næste punkt på dagordenen:

I år får vi besøg af RAMASHANG, 
som har lovet at lave ramasjang i 
præstegårdens have et par timer 
om eftermiddagen.

Om Ramashang
kan jeg fortælle:
Ramashang er en middelalderkvar-
tet med et højt musikalsk niveau 
og en masse humor.

Ramashang spiller middelalderlige 
sange på skalmejer, fløjter, trom-
mer m.m. De udøver også gøgl, 
akrobatik, sange, små teaterstykker, 
næsvisheder, plattenslageri, puster 
ild og meget andet godt. 
Ramashang er simpelthen et must 
hvis du skal have middelalderstem-
ning til din fest, konference, udstil-
ling osv. 

Ramashang er i øvrigt også en del 
af den omrejsende middelalderkro 
„Den Galende Gøgler“ som kan 
arrangere middelalderlig fest, spis-

ning og underholdning for op til 
300 personer. 

Ramashang arbejder desuden sam- 
men med narren og danseinstruk-
tøren Till Eulenspiegel. 

Ramashang består af: 
jakob skov søndergård: 
   Skalmeje, fløjte, sang, m.m.     
jonas lindh:
   Skalmeje, fløjte, sang, m.m.                
lars Højvang rasmussen :
   Tromme, sang, m.m.          
tommy Blaabjerg lange: 
   Djembe, sang, m.m.    

Hvordan kan man lytte til den?
Flere gange er jeg blevet spurgt: 
Hvordan kan man igen høre mor-
genandagten fra Københavns Dom-
kirke?

Jeg må indrømme, at den har de 
seneste år holdt flyttedag en del 
gange. I min barndom kom den 
hver morgen præcis kl. 8.30 på P1 

(tror jeg nok), men sådan er det 
ikke i dag.

Men man kan sagtens komme til at 
høre den smukke morgenandagt.

Danmarks Radio har udsendt føl-
gende vejledning, hvor kan vælge 
flere (moderne) muligheder for at 
høre morgenandagten.

Den smukkeste måde – hvis man 
altså er hjemme på sin bopæl – er 
at tænde for fjernsynet og vælge 
DR 2 kl. 8.10. Samtidig med mor-
genandagten vises der smukke 
billeder i selve Domkirken... en rig- 
tig god mulighed.

Sommermødet - 17. juni 2012 Morgenandagten fra Københavns Domkirke

RAMASHANG
i præstegårdens

 have!
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DatO sØnDagEns naVn BrOrstruP raVnKilDE

17. juni 2. søndag efter trinitatis 13.30  sommermøde ingen

24. juni 3. søndag efter trinitatis 9.00 10.15

1. juli 4. søndag efter trinitatis 10.15 9.00

8. juli 5. søndag efter trinitatis ingen ingen

15. juli 6. søndag efter trinitatis 9.00 KOP 10.15 KOP

22. juli 7. søndag efter trinitatis ingen ingen

29. juli 8. søndag efter trinitatis 10.15 9.00

5. august 9. søndag efter trinitatis ingen 10.15

11. august ingen 10.30 Byfest

12. august 10. søndag efter trinitatis 10.15 ingen

19. august 11. søndag efter trinitatis ingen ingen

26. august 12. søndag efter trinitatis 9.00 10.15

2. september 13. søndag efter trinitatis 10.15 9.00

9. september 14. søndag efter trinitatis 9.00 10.15

Sognepræsten holder ferie 2. – 22. juli samt friweekend 18.-19. august. Telefonsvareren henviser til vikar.
KOP = sognepræst Knud Olav Petersen, Veggerby, har tjenesten

Forsidefoto:
Forårsdag i præstgårdshaven

næste kirkeblad: 
Udkommer ca. uge 36, 2012

ansvarshavende redaktør: 
Holger Lyngberg


