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Kirke&Sogn
Brorstrup-Ravnkilde Pastorat



Næste kirkeblad: 
Udkommer i ca. uge 22  - 2011

Ansvarshavende redaktør: 
Holger Lyngberg

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
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Siden sidst

RAVNKILDE SOGN:

DØBT:
Lucas Bach Larsen
  Født 23.09.2010 i Ravnkilde sogn
  Døbt 14.11.2010 i Ravnkilde Kirke

Oliver Skou Andersen
  Født 07.09.2010 i Rostrup sogn
  Døbt 14.11.2010 i Ravnkilde kirke

Linus Bundgaard Engi
  Født 28.08.2010 i Ravnkilde sogn
  Døbt 28.11.2010 i Ravnkilde kirke

Dicte Spanggaard Leth
  Født 12.09.2010 i Durup sogn
  Døbt 13.13.2010 i Ravnkilde kirke

Simon Bjørn
  Født 14.08.2010 i  Vor Frelsers  

sogn, Aalborg
  Døbt 26.12.2010 i Ravnkilde kirke

Rumle Rasmus Nielsen
 født 25.10.2010 i Skivum sogn
 døbt 13.02.2011 i Ravnkilde kirke

BEGRAVET: 
Elly Valborg Hansen
  Født 26.08.1923 i Ravnkilde sogn
  Begravet 29.12.2010 i Ravnkilde 

Dora Annelise
Ravn Christophersen
  Født 22.10.1929 i Håsum sogn
  Begravet 05.03.2011 i Ravnkilde  

BRORSTRUP SOGN:

DØBT:
Marie Rask Jørgensen
  Født 14.10.2010 i Kgs. Tisted sogn
  Døbt 28.11.2010 i Brorstrup kirke

Laura Slotki Bjerregaard
  Født 09.09.2010 i Brorstrup sogn
  Døbt 28.11.2010 i Brorstrup kirke

Emma Kjærsgaard Sommer
  Født 28.09.2010 i Durup sogn
  Døbt 09.01.2011 i Brorstrup kirke

BEGRAVET:
Marie Nymann Olsen
  Født 01.09.1932 i  Vebbestrup sogn
  Bisat 11.12.2010 i Vebbestrup

Forsidefoto samt foto ovenfor:
Jesu opstandelse tegnet eller malet af
Matthias Grünewald, læs mere herom
på side 10.
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Fotos fra en dejlig dag..!BEGRAVET: 
Elly Valborg Hansen
  Født 26.08.1923 i Ravnkilde sogn
  Begravet 29.12.2010 i Ravnkilde 

Dora Annelise
Ravn Christophersen
  Født 22.10.1929 i Håsum sogn
  Begravet 05.03.2011 i Ravnkilde  

BRORSTRUP SOGN:

DØBT:
Marie Rask Jørgensen
  Født 14.10.2010 i Kgs. Tisted sogn
  Døbt 28.11.2010 i Brorstrup kirke

Laura Slotki Bjerregaard
  Født 09.09.2010 i Brorstrup sogn
  Døbt 28.11.2010 i Brorstrup kirke

Emma Kjærsgaard Sommer
  Født 28.09.2010 i Durup sogn
  Døbt 09.01.2011 i Brorstrup kirke

BEGRAVET:
Marie Nymann Olsen
  Født 01.09.1932 i  Vebbestrup sogn
  Bisat 11.12.2010 i Vebbestrup

Fra og med dette kirkeblad vil vi gerne bringe fotos af de nydøbte og – 
hvis det kan lade sig gøre – deres familie. Ligeledes af de nygifte. Naturlig-
vis kan man sige nej til at få et billede i kirkebladet, og et sådant nej vil altid 
blive respekteret. Vi håber billederne må være til glæde for mange.

Linus Bundgaard Engi sammen med sine forældre Tina og Albert.
Bemærk den flotte dragt, som Linus bærer. Linus’far Albert stam-

mer fra det ungarske mindretal i Rumænien, og mens vi bruger 
egentlige dåbskjoler, bruger man der en miniatureudgave af 

stedets folkedragt med bukser, vest, skjorte og en flot hat. Så der 
kan man med rette tale om kristentøj, sådan som man gjorde i 

Danmark før de egentlige dåbskjoler blev almindeligt brugte.

Lucas Bach Larsen bæres ud af kirken 
af sin mor, Else, og hans far, Søren, 
følger med.

Laura Slotki Bundgaard sammen 
med sine forældre René og Tina.

Oliver Skou Andersen sammen med 
sin far René, storbror Mads og sin 
mor Lonnie.

Dicte Spanggaard Leth sammen 
med sine forældre Dorte og Lasse.

Marie Rask Jørgensen bæres ind i 
kirken af sin far René og hendes mor 
Marianne følger med.

Simon Bjørn sammen sine forældre 
Lisbeth og Troels

Rumle Rasmus Nielsen sammen 
med sin far Snorre, storebror Victor 
og sin mor Gitte.



Torsdag den 17. marts kl. 19.30
i Ravnkilde kirke

Koncert med

BASIX

Et længe næret ønske går i opfyldelse, når den gen-
nemmusikalske vokalgruppe BASIX gæster Ravn-
kilde kirke.
Der venter tilhørerne en musikalsk oplevelse i sær-
klasse, idet få grupper kan bruge deres stemmer, 
sådan som disse herrer.
Kom tæt på Basix i denne koncert, hvor gruppen 
deler ud med rund hånd af deres inderlige og rø-
rende sange. Stemningen er intim og opløftende.

Kig ind på gruppens hjemmeside 
og få meget mere at vide: www.basix.dk

Søndag den 27. marts kl. 19.30
i Ravnkilde kirke

Koncert med

Michala Petri og Lars Hannibal
Kun ti dage efter sidste koncert kan man atter 
komme i Ravnkilde kirke og få endnu en musikalsk 
oplevelse, denne gang med de to kendte og knald-
dygtige musikere, nemlig Michala Petri på blokfløj-
te og Lars Hannibal på guitar.
Om disse to er der skrevet bl.a.: Når man som Mi-
chala Petri og Lars Hannibal har nået den musi-
kalske modenhed og tekniske overlegenhed, flyt-
ter fokus sig uvægerligt. Ud i rummet, ud i salen. 
Og det i en sådan grad, at kontakten til publikum 
nærmest er håndgribelig. De fanger atmosfæren 
og spiller med den, og derfor er en koncert med 
Michala Petri og Lars Hannibal en oplevelse udover 
det almindelige. Én af den slags oplevelser, hvor 
publikum føler, at der er blevet slået nogle strenge 
an inden i dem selv. 
Michala Petri har for længst etableret sig som en af 
verdens absolut førende instrumentalister, og med 
Lars Hannibals utroligt brede erfaring som med- og 
modspil formår de to at skabe en enhed, som har 
vakt opmærksomhed over store dele af verden. 

To spændende musikoplevelser i marts
I marts indbydes alle til to vidt forskellige, men hver for sig meget spændende musikoplevelser her i sog-
nene. Da Ravnkilde kirke kan rumme flest mulige tilhørere, er det her de to begivenheder finder sted.

Kirke&SognSide 4

Kilde: www.musiker-boersen.dk
samt www.michalapetri.dk
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Formand for menighedsrådet, 
Hanne Bregendahl, skriver:
1. april har Elna Andersen valgt at 
holde som graver ved Brorstrup 
Kirke efter 31 år. 

Elna har gennem alle årene pas-
set sit arbejde med stor omhu 
og lagt et stort engagement 
heri. Måske fordi graverstillingen 
ikke kun har været et arbejde for 
Elna, men fordi hun altid har haft 
og har stor og oprigtig interesse 
i kirkens arbejde og liv. Elna har 
altid været god til at skabe en fin 
stemning i kirken og har gennem 
årene blandt andet haft mange 
blomster med fra sin egen have 
til søndagens gudstjenester. 

Elna har altid i sit arbejde været 
pligtopfyldende og haft orden i 
tingene og dermed har det væ-
ret en fornøjelse at se den ro og 
værdighed der er omkring hen-
des arbejde. 

Menighedsrådet takker Elna for 
hendes store arbejde og de man-
ge timer, hun har lagt i Brorstrup 
og ønsker hende alt det bedste i 
den nye tid, der kommer.

Sognepræsten skriver:
Søndag den 27. juni 1982 tog 
vort lange samarbejde sin be-
gyndelse, da Elna gjorde Bror-
strup kirke klar til indsættelses-
gudstjenesten.

Siden da er søndag fulgt på søn-
dag, hvor Elna med usvigelig sik-
kerhed har sørget for, at alt var i 
orden, så gudstjenesterne har 
kunnet forløbe på bedste vis. En 
gudstjeneste er som et fint ur-
værk, hvor alt griber smukt ind i 
hinanden, og hvor alle har en fin 
rolle at spille. Vist er Elnas rolle 
måske ikke særlig synlig, når først 
”musikken spiller”, men inden det 
kommer dertil, har Elna med sin 
heldige hånd sørget for varme i 
kirken, blomster på alteret, brød 
og vin til den hellige nadver, rin-
get til tjeneste – omend den del 
er blevet automatiseret de sene-
ste år – og ellers været på pletten 
i enhver henseende.

Mange er de børn, som hun har 
varmet dåbsvandet til, så dette 
lille menneske kunne modtage 
den hellige dåbsgave, hvert år 
har hun pyntet kirken den søn-
dag, som konfirmanderne har 
set hen til så længe, i de senere 
år sammen med konfirmanderne 
dagen før, selv om Brorstrup kirke 
ikke har mange vielser, så er det 
dog i de 31 år blevet til en hel del, 
hvor Elna har set til, at den fest-
lige bryllupsdag fik det bedste 
forløb, og sidst, men ikke mindst 
har Elna bidraget til, at begravel-
serne fik så værdigt og smukt et 
forløb, som tænkes kan. Meget 
kan gøres om, men ikke de sær-
lige mærkedage i menneskers liv, 

så der gælder agtpågivenheden i 
særlig grad.
Med glæde vil jeg mindes de 
mange juleaftner, som er be-
gyndt med det pyntede juletræ 
i Brorstrup kirke, heller ikke de 
smukke påskemorgener, når på-
skeliljerne duftede, nikkede og 
på deres egen måde hilste op-
standelsens strålende triumf. En 
plads i de gode minder har også 
pinseliljerne, når solen strålede 
i al sin glans, og i deres fravær 
da de smukke liljekonvaller med 
den bedøvende duft.

Et særligt smukt minde er den 
sidste julenat 2010. Vel havde 
Elna ikke drysset sne over landet, 
men hun havde dog tændt lys 
både ude og inde, så en sjælden 
varme måtte fylde enhver, der 
havde fundet vej til Brorstrup kir-
ke den kolde hvide julenat, så de 
måtte tænke og føle: Her er der 
godt at være i vor Herres kirkely.
Og ved siden af alt dette har 
Elna gået sin stille og til tider slid-
somme gang på kirkegården for 
at pleje gravstederne og derved 
bidrage til så smukt som muligt 
at værne om mindet om de kære 
under mulde.

Nogen siger, at tak er kun et fat-
tigt ord. Men nået så langt i livet 
som til denne mærke dag, er TAK 
det rigeste og bedste ord at slut-
te denne hilsen med. 

Afsked med Elna Andersen



I den brandsikre boks i præste-
gården lå der ved min indflytning 
en gammel plantegning fra 1876 
over den præstegård, som fand-
tes her på stedet før den nuvær-
ende blev bygget.
Denne tegning blev ofte taget 
frem og vist til dem, der havde in-
teresse i den slags. På et tidspunkt 
blev den sat i en skifteramme og 
hængt op i konfirmandstuen, så 
slitagen blev mindre. 
En dag sagde Søren, at det så 
ud til at tegningen begyndte at 
smuldre mere og mere, måske 
på grund af et syreindhold i ind-
ramningen.
For at bevare den smukke gamle 
tegning, men alligevel have mu-
ligheden for at kigge på den en 
gang imellem, fik DegnGrafisk.
dk til opgave at lave en god kopi 
af den, så den originale kunne 
gemmes forsvarligt, og kopien 

kunne komme i glas og ramme.
I den forbindelse blev jeg spurgt, 
om ikke jeg kunne skrive lidt om 
præstegårdens historie. Den op-
fordring følger jeg gerne, så her 
kommer en lille bid om præste-
gårdens historie her i sognene.

Omkring 1875
Indtil 1875 lå præstegården slet 
ikke i Ravnkilde sogn, men i Bror-
strup sogn (Brorstrup sogn er jo 
stadigvæk hovedsognet i pasto-
ratet), og den lå ude i Smorup og 
kaldtes Smorup præstegård.
Det var en kolossal stor gård, 
nærmest en lille herregård. Nogle 
steder angives det, at den havde 
900 tønderland, andre steder  
noget mindre.
I 1875 – efter en del brande på 
gården og velsagtens fordi ti-
den ikke længere var til de store 
præstegårde, men den egentlige 

årsag kender jeg ikke – blev det 
besluttet at afhænde den store 
gård og flytte præstens bopæl til 
Ravnkilde sogn.
I juli 1875 solgtes gården ved 
auktion til ejeren af Nørlund, 
Hans Emil Bluhme (1833 -1926, 
ejer af Nørlund og Torstedlund 
1868 – 1912 ). 
Ved dette salg angives det, at går-
den var på 800 tdl., og prisen for 
denne herlighed var: 120.200 kr.

Som kuriosum kan nævnes, at den 
26. maj 1910 solgte Bluhme Smo-
rup præstegård til Husmænd- 
enes Udstykningsforening for 
Aalborg Amt for 158.000 kr. Ved 
dette salg angives, at af de 800 
tdl. var de 200 eng og 8 skov.
Mange ejere af ejendomme i 
Smorup vil af deres skøde kunne 
se, at ejerlavet er Smorup præste-
gård.

Ravnkilde præstegårds historie

Kirke&SognSide 6
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Den nye præstegård
i Ravnkilde
Som nyt sted for præstens bolig 
købtes i juni 1875 det, som man 
den gang kaldte en halvgård 
(Den anden halvgård er den, som 
i dag hedder Kildedalsgård og 
ejes af Anette og Morten Kold-
Hansen) mart. nr. 3 a, Ravnkilde + 
en ejendom mere, nemlig matr. 
nr. 9a, som lå lige på hjørnet af 
markvejen mellem Tradsvejen og 
Skårupvej + et stykke i Sømosen 
matr. 1 c, i alt ca. 50 tdl.
Ejeren af det to ejendomme og 
moselodden var smedemester 
og gårdejer J. C. Petersen
Prisen for den nye gård med jord-
tilliggende blev aftalt til 28.000 kr.

Pudsigt er det at se, at som sælg-
er af Smorup præstegård og som 
køber af ejendommene i Ravn-
kilde står sognepræst Diderich 

Nicolai Blicher, for det var jo før 
menighedsrådenes tid. Naturlig-
vis var det ikke præstens private 
ejendom, men ejendommen 
tilhørte det man kaldte sogne-
kaldet, altså præsteembedet som 
sådan.
Nu forestod så opførelsen af 
en passende embedsbolig for 
præsten, idet det fremgår, at det 
gamle stuehus på halvgården var 
bindingsværk og nok ikke egnet 
og vel heller ikke stort nok som 
præstens fremtidige bolig.
Der blev nu udarbejdet tegning 
til en ny og større bolig, og i 
august indgik pastor Blicher en 
kontrakt med Jens Villadsen, Kø-
benhavn om opførelsen af den 
nye bolig.
Jens Villadsen skal have 15.300 
kr. for at bygge det nye stuehus, 
flytte 5 fag af det gamle stuehus 
til udhusenes vestlænge som til-

bygning og 6 fag til østlængen til 
forlængelse af kostalden.
Af billederne her i bladet kan 
man måske godt få et indtryk, at 
det var en ganske anselig byg-
ning, der blev opført i 1876:
I kælderen fandtes: Mælke-
stue, urtekælder, et rum til sand 
(gulerødder) vinkælder, øl- og 
brødrum, håndværkerstue, salte-
kælder badeværelse og rulle- og 
strygestue. 
I stueplan: Havestue, forværelse, 
spisestue, dagligstue, kontor, 
gæsteværelse, soveværelse, bør-
neværelse, jomfruværelse, køk-
ken med tilhørende fadebur og 
spisekammer, kloset, pigekam-
mer og folkestue. Med tiden blev 
pigekammer og folkestue til kon-
firmandstue.
På loftet: To pulterkamre, to gæ-
steværelser og et lærerindevær-
else.
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Oversigtstegning over den gamle præstegård i Ravnkilde. Hvor længerne lå, er den nuværende forhave, og hvor det gamle stuehus lå, 
ligger nu den nuværende præstegård. Communevej er den nuværende Nørvad, mens Mark Vej ikke eksisterer længere.

Udhusene på den nye gård var 
vist ikke særligt gode og blev 
med tiden mere og mere brøst-
fældige eftersom de ikke læng-
ere rigtig blev brugt til deres op-
rindelige formål.
Desværre er jeg ikke i besid-
delse af fotografier af den gamle 
præstegård her på stedet. Skulle  
nogen ligge inde med fotos, ville 
jeg da gerne se dem.
De ca. 50 tdl. jordtilliggende 
blev med vedtagelsen af de 
store landsbrugslove i 1919 (bl.a. 
lensafløsningen og tvangsud-
stykningen af præstegårdene til 
husmandsbrug) reduceret til de 
nuværende ca. 6 ha.

Hvad blev der af den store 
salgssum på 120.000 kr.?
Af denne sum brugtes – jvf. oven-
for – 28.000 kr. til køb af jord og 
ejendom i Ravnkilde og 15.300 
kr. til opførelse af den nye em-
bedsbolig i Ravnkilde, i alt 43.300 
kr., så der skulle være 76.700 kr. 
tilbage. Måske har der været lån 
i den gamle Smorup præstegård, 
og så er disse blev vel indfriet, 
ligesom der har givetvis været 
andre udgifter end de 15.300 kr. 
til det nye stuehus, men alt dette 
har jeg ingen informationer om, 
men hvad der er vist er, at rest-
summen fra salget blev indsat 
på en konto i Viborg stiftsmidler, 

og renteafkastet af dette beløb 
var omkring 1890: 1883 kr. Da 
rentesatsen normalt var 4% p.a., 
så må der have stået ca. 47.000 
kr. kontoen. Som kuriosum kan 
nævnes, at præstens gennem-
snitlige indtægt for årene 1883-
1892 var 6577 kr. Altså udgjorde 
renteindtægten lidt under 30% 
af årsindtægten. 
Pengene fra salget af Smorup 
præstegård samt fra salget af 
jorden i 1919 henstår stadigvæk 
i stiftsmidlerne, men renteind-
tægterne er for længst holdt op 
med at tilfalde præsten. Renterne 
tilfalder den fælleskasse, som af-
holder 60 % af præsternes løn.
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Præstegårdens avling og tørvemosen 1050,00 kr.

Tiender og småredsel (småredsel er i følge Ordbog 
over det danske sprog: brød, kage, gæs, ænder, 
høns, æg, kød, flæsk mv.)

2235,31 kr. (1 tønde rug kostede i den periode 
10.23 kr., byg 9.41 kr. og havre 6,84 kr., hvede 13,26 
kr. men der avledes den gang så godt som ingen 
hvede i Himmerland)

Andre kornindtægter (Arvefæsteafgift af Smorup) 619,60 kr.

Udbytte af  
embedskapitaler

1883,00 kr.

Højtidsoffer
(Dvs. til jul, påske, pinse, høstgudstjeneste)

266,70 kr.

Accidenser (Dvs. betaling kirkelige handlinger) Dåb: 160,13 kr., Kirkegangskoners indledning: 4,06 
kr., bryllupper: 101,23 kr., konfirmation: 87,69 kr., 
ligtaler: 26,21 kr., udstedelse af attester: 9,38 kr.

Andre indtægter (Afgifter fra 3 ”beboelsesherlighe-
der og smedie”. Der har altså til embedet hørt tre 
udlejningshuse og en smedje)

140,00 kr.

Bruttoindtægt i alt 6583,31 kr.

De faste udgifter var 1217,93 kr.

Nettoindtægt 5365,38 kr.

For sjovs skyld vil jeg her fortælle, hvordan præsten den gang fik penge til dagen og vejen, så her er gennemsnittet for årene 1883-1892:

Efter 2. verdenskrig
I begyndelsen af 50’erne opstod 
ønsket om en modernisering 
af præstegårdens stuehus. Bl.a. 
ønsket om at få indlagt central-
varme i huset. Skulle hele huset 
opvarmes, da skulle der tændes 
op og fyres i 10 forskellige ild- 
steder, lige fra køkkenets komfur til 
stuernes kakkelovne og kaminer.
Af menighedsrådets forhand-
lingsprotokol kan man se, at rå-
det drøftede frem og tilbage: Skal 
man modernisere eller rive det 
gamle ned og opføre nyt på sted-
et, eller skulle man tage skridtet 
fuldt ud: sælge hele herligheden 
og finde eller opføre en ny bolig 

inde i eller tættere på selve Ravn-
kilde by og kirke?
Enden på historien blev som 
den blev: I 1958-59 rev man den 
gamle præstegård ned og byg-
gede en ny, eller rettere sagt: 
Man byggede først den nye og 
nuværende bolig og rev derefter 
den gamle ned.
Ved præsteskiftet i 1982, hvor 
jeg kom til sognene, opstod igen 
en diskussion om, hvorvidt man 
ved præsteskiftet skulle sælge 
præstegården og flytte præstens 
bolig til byen, men det blev også 
som bekendt den gang ved 
snakken. Men hvem ved, måske 
næste gang?

Afsluttende bemærkninger
Dette er den lille historie jeg kan 
om præstegården her i sognene. 
Jeg ved godt, at det kun er en lille 
del af en lang, lang historie, og 
skulle der rundt omkring være 
supplerende oplysninger eller 
rettelser til det skrevne, så vil jeg 
være meget taknemmelig for at 
få et vink om det.
    

Holger Lyngberg

Kilder: 
Gamle originale kontrakter, skøder m. v.

Nygaards sedler www.nygaards-sedler.dk
Menighedsrådets protokoller 

Mundtlige beretninger fra folk på egnen.
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I julenummeret af kirkebladet 
brugte jeg Isenheimalterets bille-
de af Jesu fødsel med jomfru Ma-
ria som forsidebillede samt hele 
julesiden af alteret inde i bladet.
Denne juleside udstrålede hele 
vejen igennem ro, skønhed og 
glæde.
I dette nummer har altertavlen 
skiftet karakter, idet det nu er 
langfredags billederne, der mø-
der os. 
Mathias Grünewald lægger ikke 
fingrene imellem, når det gælder 
om at beskrive langfredags lidel-
ser, og skønt det jo er vanskeligt 
at se detaljerne på denne lille 
gengivelse, så kan visse detaljer 
jo nok alligevel fornemmes.
Til højre set forfra står sankt Anto-
nius og helt til venstre står sankt 
Sebastian. I midterfeltet selve 

korsfæstelsen langfredag med 
Jesu mor i armene på Johannes 
(se lidt mere herom lidt læn-
gere nede i beretningen) og en 
knælende kvinde, som må være 
Maria Magdalene. Ved siden af 
hende står en krukke med låg på. 
Sandsynligvis en alabastkrukke 
fuld af den salve, som skal bruges 
til at salve den døde Kristus med.

På den anden side af den kors-
fæstede står Johannes Døberen 
og peger lidt pudsigt og med en 
opslået bog. Man har tolket det 
sådan, at Johannes Døberen pe-
ger på den korsfæstede og siger: 

Han skal blive større, og jeg skal 
blive mindre

Mellem den korsfæstede og Jo-
hannes Døberen ses Lammet 
med korset, og fra Lammets 
strube drypper der blod ned i en 
alterkalk.

Over den korsfæstede ses den 
velkendte latinske indskrift, som 
Pontius Pilatus befalede sat op 
(ses også på altertavlen i Ravn-
kilde):
INRI

I = Iesus
N = Nazarenus ( Nazaræeren )
R = Rex ( Konge)
I = Iudaeorum ( Jødernes )

Altså:  Jesus Nazareren Jødernes 
Konge 
Latin har ikke bogstavet J, 
men bruger I

Isenheimalteret
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Tilbage til Maria. Hun falder lig-
bleg om i armene på disciplen 
Johannes, da dette skete:

Da Jesus så sin mor og ved siden 
af hende den discipel, han elskede, 
sagde han til sin mor: ” Kvinde, dér 
er din søn”. Derpå sagde han til 
disciplen: ”Dér er din mor.” Fra den 
time tog disciplen hende hjem til 
sig (Johs. 19. 26-27).

Om denne scene står der i salme-
bogen nr. 196. 4 vers af Grundt-
vigs gendigtning af den gamle 
langfredagssalme.

Holger Lyngberg

Stabat mater dolorosa 
Dansk: Ved korset stod Jesu  
mor fuld af smerte 

Under korset stod med smerte,
stod med gennemboret hjerte
Jesu moder dødningbleg.
Solen sortned, da han dåned,
sorte hjerter ham forhåned,
pine hans var dem en leg.

Kirken med sit moderhjerte
kender bedst Marias smerte
under kors og verdens spot;
men éns død for alles brøde
galden nu dog kan forsøde,
alting gjorde Jesus godt.

Brist da aldrig, moderhjerte!
Drukne kan du al din smerte
i din frelsers kærlighed.
Hvad end børnene må lide,
Guds Enbårne ved din side
lyser over dem sin fred.

Freden til sin moders hjerte
Jesus vandt ved dødens smerte,
den er kirkens skat og pris;
for den fred hans kæmper strider,
med den fred hans vidner lider,
går med den til Paradis.

En nytårsspøg
af de sjove
Nytårsmorgen mødte dette syn folk, 
der kom ad Bygaden. Et par vittige 
hoveder havde anbragt et TIL SALG 
–skilt ved hovedindgangen til kirke-
gården. Dejligt med en nytårsspøg, 
som kan få smilet frem. Jeg tænkte 
bagefter: ja..måske skulle man ud-
byde kirken til salg og så lease den 
tilbage efter behov..men det ville 
jo nu nok være at gå for vidt! Om 
ejendomsmæglerne har haft seriøse 
henvendelser, melder historien ikke 
noget om.



DATO DAGENS NAVN BRORSTRUP RAVNKILDE
13. marts 1. søndag i fasten ingen ingen

17. marts ingen 19.30 koncert

20. marts 2. søndag i fasten 9.00 10.00

27. marts 3. søndag i fasten 10.15 19.30 koncert

3. april midfaste søndag ingen  9.00 kop

10. april mariæ bebudelsesdag 10.00 ingen

17. april palmesøndag 9.00 10.15

21. april skærtorsdag 10.15 19.30

22. april langfredag 16.00 17.00

24. april påskedag 10.00 konfirmation ingen

25. april 2. påskedag 9.00 10.15

1. maj 1. søndag efter påske ingen 10.00 konfirmation

8. maj 2. søndag efter påske 10.15 ingen

15. maj 3. søndag efter påske 9.00 10.15

20. maj Bededag 10.15 19.30

22. maj 4. søndag efter påske ingen 10.15

29. maj 5. søndag efter påske 10.15 9.00

2. juni kristi himmelfartsdag 9.00 cgs ingen

5. juni 6. søndag efter påske ingen ingen

12. juni pinsedag 9.00 10.15

13. juni 2. pinsedag 10.15 9.00

19. juni trinitatissøndag ingen 13.30 sommermøde

gUDstjEnEstElistE: marts – april – maj – jUni 2011

Sognepræsten holder ferie d. 5. marts-14. marts, d. 30. marts-6. april og d. 30. maj-6. juni. Telefonsvareren henviser til vikar.
KOP = sognepræst Knud Olav Petersen, Veggerby, har tjenesten.
CGS = sognepræst Christian Grund Sørensen, Kgs. Tisted, har tjenesten.
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Afsked med Elna Andersen,
graver ved Brorstrup kirke
Efter gudstjenesten den 27. marts kl. 10 er der 
mulighed for at tage afsked med Elna Andersen 
som graver ved Brorstrup kirke ved en festlig 
sammenkomst.
Vi håber, at mange vil deltage og være med til 
at forme en værdig og fin afslutning på 31 års 
trofast virke i Brorstrup.


