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Kirke&Sogn
Brorstrup-Ravnkilde Pastorat

Kirkebladene i Danmark



BRORSTRUP-RAVNKILDE
PASTORAT:

Menighedsrådets officielle mail:
8279@sogn.dk

Skriver man til den, vil den altid  
blive læst af menighedsrådet.

Menighedsrådet har også en fortrolig  
postkasse, dersom man vil sende  

personfølsomme oplysninger til rådet:
8279fortrolig@sogn.dk

MENIGHEDSRÅD:
Se konstitueringen 
på hjemmesiden:

www.brorstrup-ravnkilde-kirke.dk

Graver ved begge kirker:
Søren Chr. Bentzen

Nørvad 1, Ravnkilde, tlf. 29 43 71 80
soerenbentzen@msn.com

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:
Camilla Hyttel

Hobrovej 81, Tjele
tlf. 4073 3876

Sognepræst:
Holger Lyngberg

Nørvad 1, Ravnkilde, tlf. 98 56 90 55
e-mail: hly@km.dk

Sognepræst:
Therese Strand Kudajewski

Lyngbyvej 47, Store Brøndum
tlf. 42 40 97 47, e-mail: matn@km.dk

SIDEN SIDST
BRORSTRUP SOGN:

DØBT
Josefine Elkjær Nymark
Døbt 6. oktober 2019   
i Brorstrup kirke

Iben Meier Brøste
Døbt 27. oktober 2019   
i Brorstrup kirke

VIET
Lene og Lasse Knudsen Svenstrup
Viet den 24. august 2019  
i Brorstrup kirke

Tina Guldberg Tedaldi og 
Dennis Dominico Tedaldi
Viet 14. september 2019 
i Brorstrup kirke

BEGRAVELSER/BISÆTTELSER
Lisbeth Studsgaard Nielsen
bisat den 5. oktober 2019 
fra Brorstrup kirke

Frida Stistrup Møller Andersen
begravet den 30. oktober 2019 fra 
Brorstrup kirke

RAVNKILDE SOGN: 

DØBT
Alberte Holm Baisgaard
Døbt 18. august 2019
i Ravnkilde kirke 

Oliver Nørgaard Rahbek
Døbt 18. august 2019 
i Ravnkilde kirke 

Eva Mikkola Poulsen
Døbt 31. august 2019 
i Ravnkilde kirke

Aksel Volff Sletting Nielsen
Døbt 1. september 2019 
i Ravnkilde kirke

William Norman Rask
Døbt 29. september 2019 
i Ravnkilde kirke

Viktor Thyrrestrup Nielsen
Døbt 7. september 2019 
i Ravnkilde kirke

Victoria Lykke Friche Madsen
Døbt 8. september 2019 
i Ravnkilde kirke

Lilly og Louie  Fenger Laursen
Døbt 9. november 2019 
i Ravnkilde kirke

VIET
Anne Marie Rødkjær Jensen og 
Steen Møller Jensen
Viet 24. august 2019 
i deres egen have 

Heidi Nielsen og 
Lennart Thyrrestrup Sørensen
Viet 7. september 2019 
i Ravnkilde kirke

BEGRAVET
Peter Stiil Skjødsholm Bach
Bisat den 1. august 2019 
fra Ravnkilde kirke
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SPEJDERNES 
NYTÅRSPARADE

INDSAMLING VED HØST-
GUDSTJENESTERNE

KYNDELMISSE- OG 
LYSGUDSTJENESTE

BABYSALMESANG I 
RAVNKILDE KIRKE

Brorstrup kirke den 5. januar kl. 14.00 
Atter en gang har vi den glæde, at spej-
derne begynder deres traditionsrige og 
festlige nytårsparade ved gudstjenesten i 
Brorstrup kirke!

Årets høstgudstjenester fik i begge sogne 
et godt og bekræftende forløb. Det er altid 
en god oplevelse, når store og små møder 
glade op, og det ser ud til, at de efter festen 
tager hjem med stor tilfredshed og tak- 
nemmelighed.
I Ravnkilde kirke blev der indsamlet 
kr. 1.012,- og i Brorstrup kirke kr. 2.124,50,-
Beløbene er sendt i lige store dele til:
Folkekirkens Nødhjælp
Kirkens Korshær
KFUM’s sociale arbejde i Danmark
SOS-Børnebyerne.
Ved auktionen i Mejlby Borger- og Kulturhus 
over kurve, dekorationer, frugt og blomster 
indkom der 3.700 kr., som ubeskåret går til 
spejdernes gode arbejde.

Brorstrup kirke den 2. februar kl. 14. 
De sidste par år er der blevet holdt en stille 
kyndelmisse- og lysgudstjeneste med sang, 
musik og tekster.
Den 2. februar indbydes igen til denne stil-
færdige vintergudstjeneste på dagen med 
de lange traditioner.
Programmet for gudstjenesten er endnu ikke 
på plads, men det kommer det, og det skal 
nok blive godt.

Den 27. august mødte 7 glade mødre med 
deres små børn op i Ravnkilde for at be-
gynde på den første gang ” Babysalmesang” 
i Ravnkilde nogensinde.
Her den 29. oktober var det så slut, og ef-
ter udsagn fra mødrene, fra Camilla og efter 
smilene hos de små, når de mødte op, kan vi 
vist konkludere, at det er gået så godt som 
det skulle, til glæde for alle. 
Stor tak til forsamlingshusets bestyrelse for 
jeres imødekommenhed og 
tak for lån af huset de 
tirsdag formiddage.
Jeg har fået lov til 
at bringe dette 
stemningsbillede 
fra den 27. august.

Tak til en og hver!
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HJERTELIG TILLYKKE

Alberte Holm Baisgaard Oliver Nørgaard Rahbek

Eva Mikkola Poulsen

William Norman Rask

Victoria Lykke Friche Madsen Lilly og Louie  Fenger Laursen

Aksel Volff Sletting Nielsen

Dåb: Viktor Thyrrestrup Nielsen
Vielse: Heidi Nielsen og Lennart Thyrrestrup Sørensen
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HJERTELIG TILLYKKE

Josefine Elkjær Nymark

Anne Marie Rødkjær Jensen og Steen Møller Jensen Lene og Lasse Knudsen Svenstrup

Tina Guldberg Tedaldi og Dennis Dominico Tedaldi

Iben Meier Brøste
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SKUMRINGSTIMERNE I PRÆSTEGÅRDEN
Den 19. januar kl. 14.30-16.30
Dagens gæst er journalist Charlotte Røhrt, 
Aalborg.

Hvordan lever man med religiøse oplevelser i Dan-
mark anno 2020? Det ved Charlotte Rørth.

-Der har været en hel overvældende interesse, men 
det er egentlig ikke så underligt, for forskerne kan nu 
fortælle, at over halvdelen af os på et tidspunkt i vores 
liv har en oplevelse, man kan kalde religiøs, åndelig el-
ler spirituel, siger Charlotte Rørth.

Efter en overvældende – også international – succes 
med ”Jeg mødte Jesus – bekendelser fra en modvillig 
troende”har hun siden udgivet ”Vi mødte Jesus – og 
hvad kommer det andre ved” og senest ”Gud, du er jo 
lige her – Sådan lever jeg med min tro’.
Kristeligt Dagblad kalder det „en religiøs folkebevæ-
gelse“, DR har bragt en tv-serie baseret på bøgerne, 
hun har været vært på radioprogrammer og er blevet 
interviewet i stort set alle danske medier og de afgø-
rende udenlandske.

Den 23. februar kl. 14.30-16.30
Dagens gæst er domprovst i Viborg Thomas Frank

Thomas Frank skriver:
Vikingernes vej til Byzans – Ekspedition ad en glemt 
historisk rute.
Teolog og eventyrer Thomas Frank fortæller om sin 

ekspedition ad vikingerne hi-
storiske vej til Byzans.

Håndskrifter fra 900 
og 1100 tallet be-

skriver deres rute 
ad floder og 
hav. Og arkæo-
logiske fund 
peger på at 

Men hvordan lever hun med oplevelser? Bliver alt 
vendt omkring? Bliver man en anden? Kristen? Non-
ne? Kan man være ligeglad? Hører man til i Folke- 
kirken? Skal man tie? Bliver man gjort til grin?

Charlotte Rørth, der nu bor i Aalborg, men tidligere har 
boet 20 år i Rold, fortæller åbent i sit foredrag om sin 
måde at leve på, og der vil være god tid til spørgsmål 
og debat.

danskere i vikingetiden tog turen.

Thomas Frank har fulgt og genopdaget ruten og for-
tæller om de mange forberedelser og oplevelserne 
undervejs.

Han roede i kajak 3526 kilometer fra Nordvestrusland 
til Istanbul i Tyrkiet på 65 dage og med få dages stop i 
blandt andet Novgorod og Kiev. 

Thomas Frank vil komme ind på en mulig forbindelse 
mellem Byzans og Danmarks religionsskifte og hvad 
det vil sige at være dansker i dag.

Jeg kender Thomas Frank ganske godt, så det skal nok 
blive en god eftermiddag!

SKUMRINGSTIMERNE I PRÆSTEGÅRDEN

Kirke&SognSide 6

Fotograf 
Lars Horn



Side 7Kirke&Sogn

Thomas Frank med kajakken i Byzans 

Thomas Frank, Kajakken ved flodbred 



  1. SØNDAG
I ADVENT 
SØNDAG DEN 1. DECEMBER

BRORSTRUP KIRKE KL. 10.00:
Adventsgudstjeneste, hvor alle børn er velkomne til at 
møde op og bære lys ind i kirken på denne smukke dag.
Vi har heldigvis en flok trofaste ”lysbærere”, men der kan 
sagtens være mange flere med i processionen!
Efter gudstjenesten får vi som altid de gode norske 
klejner, kaffe, sodavand og andet godt!  

RAVNKILDE KIRKE KL. 14.30:
Efter gudstjenesten tændes byens juletræer ledsaget 
af musik og fællessang. 
Og det ville undre mig, om ikke vi skal en tur ud i byen 
og se, om vi kan få vækket julemanden. 
Derefter serveres en kop gløgg og et par æbleskiver i 
forsamlingshuset. 

NB: Efter opfordring fra flere forældre med mindre 
børn er gudstjenesten flyttet til kl. 14.30. Så er det 
lettere at nå hjem med børnene og få lidt ro på inden 
sengetid.

ADVENTS- OG JULETIDEN 
I KIRKERNE:

GOSPELJULE-
KONCERT 
DEN 5. DECEMBER I RAVNKILDE KIRKE

Kl. 18.30: Koncert i kirken med børnekor, 
voksenkor og masser af fællessang

Lidt baggrund:

I samarbejde med Kløvermarken arrangeres der den 
5. december en spændende gospel-workshop.

Dagen igennem vil dirigenten i koret HAPPY NOICE, 
Christina Thoft, arbejde med Kløvermarkens SFO 
børn, og de elever, der ikke går i SFO-en fra 0. til 4. 
klasse og indøve nogle iørefaldende melodier, og det 
hele slutter med en lille koncert, hvor børnene viser, 
hvad de har lært.

Efter aftensmad i Ravnkilde forsamlingshus, er alle 
velkomne til at høre, hvad børnene har lært. Og efter 
børnenes sang vil der blive lejlighed til at høre koret 
HAPPY NOICE synge nogle af juletidens sange og salmer. 
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ØNSKEKONCERT I 
RAVNKILDE KIRKE 
JULESØNDAG DEN 29. DECEMBER KL. 16.00

Det sker en gang imellem, at jeg høre dette hjertesuk:
Nu er julen snart gået, og jeg har slet ikke haft 
lejlighed til at synge den og den julesalme, som jeg 
holder så meget af.
Gudstjenesten den 29. december kl. 16 – julesøndag – 
bliver en musikgudstjeneste, hvor I som kirkegængere 
bestemmer, hvilke julesalmer der skal synges!
Send dit/dine ønsker til sognepræsten på hly@km.dk, 
eller ring på 9856 9055 eller skriv på pastoratets 
facebookside ”Brorstrup og Ravnkilde kirker”, senest 
den 28. december. 

JULEN SYNGES IND 
4. SØNDAG I ADVENT:

22. december kl. 16.00 i Ravnkilde kirke

Igen i år får man lejlighed til at synge julen ind med de 
velklingende engelske julesange – Christmas Carols. Dels 
på engelsk, dels på dansk.

Indimellem læses de velkendte tekster, som leder frem til 
julens højtid.

På flere forespørgsler har vi rykket gudstjenesten til om 
eftermiddagen kl. 16! Vi håber det falder i god jord! 

Vel mødt til alle!

FARVEL TIL JULEN 
5.  JANUAR – HELLIG TRE KONGERS SØNDAG 
KL. 10.00 I RAVNKILDE KIRKE

Det er en gammel og god tradition at synge julen ud 
ved Hellig Tre Konger.

Derfor siges der farvel til julen ud ved denne 
gudstjeneste denne søndag, som bærer navnet 
Hellig Tre Kongers søndag. 

Efter gudstjenesten serveres en kop kaffe og lidt 
mundgodt i våbenhuset.

Har man rester af 
julesmåkagerne, 
som man gerne vil 
have spist, er man 
velkommen til at 
tage dem med.
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MORTENS JULEAFTEN AF 
JOHANNES V. JENSEN
Her bringes en julehistorie af Johs. V. Jensen fra 
samlingen: Himmerlandshistorier. Historien er 
skrevet i 1898. God fornøjelse med læsningen i en 
stille stund.

Det mørknede i Ingvar Hansens gård, skønt klokken 
ikke kunne være stort mere end fire. Pigen gik med et 
uldent tørklæde over hovedet og bar vand ind.

Husmanden kom frem fra tærskeloen, han stod i dø-
ren og pillede avner af sin bindeærmer, hvorefter han 
tog ydrefrakken på og gik tværs over gården hen mod 
indhuset.

”Du kunne gerne hjælpe mig at bære vand ind, Mor-
ten,” sagde pigen og tittede ud af det store klæde.

”Det kunne jeg sagtens,” svarede Morten og smilede 
ad spøgen, han gik ind i gangen, bankede træskoene 
af og lettede klinken til stuen.

Det var varmt som i en badstue, stuens lugt var vel-
stand; der var blevet spist god mad derinde gennem 
årene. Konen stod ved bordet og rørte æbleskivedej.

”Det er Morten,” sagde hun ind af sovekammerdøren. 
Ingvar Hansen kom frem i bluseærmer og med store 
sivsko på.

”Vil du noget, Morten?” spurgte han og satte sig ga-
bende for bordenden. ”Ja nu var morten da færdig for i 
dag – så og så mange traver.”

”Han havde ellers tænkt…”

Ingvar Hansen røg på piben og ventede. Morten men-
te at bede om hvad han havde til gode.

”Vi plejer at regne sammen hver ugedag.” sagde Ingvar 
Hansen.

Nå ja, det gjorde de jo også, det var rigtigt. ”ja så…”

”Men du kan godt få din betaling for de fire dage,” sag-
de Ingvar, ”det skal der jo ikke være noget i vejen for.” 
Ingvar gik ind i sovekammeret og smækkede med en 
nøgle derinde.

”ja, for jeg havde tænkt mig at skulle til byen” sagde 
Morten højt og befriet – ”efter apotekersager.”

Ingvar kom tilbage og begyndte at tælle op på bordet.

”se værsgo” sagde han. Der kommer til at mangle en 
øre, men jeg har kun en to-øre, kan du bytte den?”

Det kunne Morten ikke, han tav og talte pengene til 
sig.

”Kan du ikke bytte den? - så kan du have en øre til 
gode”.

”Åh” Morten lo. ”Det kunne skam være det samme.”

”Da vil jeg ikke tage ører af dig.” sagde Ingvar noget bøs 
og skød to-øren frem. ”Så kan du skylde mig en.”

Morten blev ked af det, han tav og stod med huen.

”ja, men når du skal til byen” sagde Ingvar ”Så kan du gå 
ind til købmand Møller og tage noget med for mig. De 
ved besked. Nu du skal vejen.”

”Det skal jeg nok” sagde Morten lettet. 

”jo det skal jeg nok. Købmand Møller – jo.” 

Det havde ikke været Mortens mening at gå til byen 
den aften, men så bestemte han sig dertil. Han stod 
lidt og lod øjnene løbe rundt.

Kirke&SognSide 10



”Nu vil jeg sige glædelig jul!”

”Glædelig jul, Morten,” sagde konen.

Så satte Morten huen på og kom afsted.

To-øren var blevet liggende på bordet. Ingvar tog den 
og lagde den ind i skabet. 

Morten skulle først hjem og have sagt fra. Klokken blev 
fem, inden han kom af sted til købstaden. Der var to 
mil dertil. Morten kunne være tilbage henad ti, når han 
skyndte sig.

Det var temmelig mørkt, men sneen lyste. Morten 
kom op til landevejen, og gik stærkt til, da han havde 
vinden i ryggen. Klokken var syv, da han nåede byen; 
det var begyndt at sne så småt. 

Morten besørgede sine småærinder, han var på apo-
teket, og han var inde og købet et fjerdingspund kaffe, 
sukker og andet pilleri. Han købte også for ti øre bryst-
sukker, ”det var til tøsen,” forklarede han. Så gik han hen 
efter de sager til Ingvar Hansen. Købmand Møller skul-
le lige til at lukke da Morten kom. Handelsbetjenten 
stablede sagerne på disken, der var flere store pakker, 
alt i alt en halv snes pund. Morten tog i sejlgarnet og 
løftede på den, det gik lige an. 

”Men hvad siger de så til denne her” sagde betjenten 
og slog en stor sammenrullet zinkplade op på disken. 

Morten så bestyrtet på den og lettede den op, den  
vejede sine halvanden lispund. Han så sig om.

”Skulle der ikke være en gammel strikke, jeg kunne få?” 
Morten begyndte at fordele pakkerne på sig. 

”Jo.” Handelsbetjenten bandt en tyk strikke om zinkrul-
len og hjalp Morten den på nakken. Betjenten havde 
travlt med at få ham af sted, og da Morten gik ud af 
døren, stod han parat med jernstangen for at spærre 
døren, inden der kom flere.

Morten var godt belæsset, da han kom ud. Først da 
han var ovenfor byen, på den fri landevej, mærkede 

han ret, hvor strid en nordenvind, han havde lige imod 
sig. Og det sneede med den. Det kunne nok blive en 
streng tur med så meget at bære. 

Morten gik rask til; den sviende kolde blæst trykkede 
imod ham og peb med fin frostsne mod hans øjne og 
forbi ørene. Vinden tudede rigtig i begge ender af den 
store zinkrulle. Det var hæsligt, så tung den var. Morten 
standsede og flyttede den over på den anden skulder. 
Han gik kraftigt til, men kunne godt mærke han havde 
gået hele vejen, han var stiv i benene. 

Imidlertid holdt snefaldet op, det lysnede, og vinden 
blev klar, men den tog til i stivhed. Det blev rendfog, 
den nyfaldne, fine sne føg langs grøfterne og ilede 
over den nøgne landevej. Ude på de øde brakmarker 
spillede lange snestrimler med vinden, lette slør fejede 
afsted, bag hver lille knold lagde sneen sig i ly.

Morten gik til, vinden gjorde stærk modstand, han 
måtte bøje sig forover og tage hvert skridt fra den. 
Frosten skar i hans ansigt, den tog især på næse og 
øren. Morten standsede og lagde sine pakker fra sig 
på vejen, mens at han søgte at få smerten af ørene ved 
at gnide dem. Så gik han videre. Snoren hvori han bar 
zinkrullen, skar i skulderen; han havde skiftet så tit, at 
de var lige ømme begge to.

Vejen gik en sjælden gang forbi et hus, men for det 
meste lå den aldeles bar over landet, renfejet af blæ-
sten og hård som et gulv. Et og andet sted lagde sneen 
sig i pletter, der var aflange efter vindretningen. Ingen 
lyd hørtes i den skarpe vinternat uden sneens fine 
hvislen hen over markerne, en lyd som en meningsløs 
hvisken, snestøvets øde hvisken, snestøvets øde vise 
og vindens tyste berøring af et vissent strå, der ragede 
stridt op af sneen. Himlen var høj og klar i nord, sky-
erne skiltes derfra, det blev stjerneklart. Karlsvognen 
stod som en broche af syv sitrende stene, nogle andre 
stjerner tindrede blåligt i den klare nat. Synskredsen lå 
lavt nede, den kom ilende frem med vinden bestan-
digt, bølgede løse sneslør slæbte sig viftende og spil-
lende langs grøfterne. I læ af overkøringerne dannede 
vinden en hvirvel og et tomt sted, hvor sneen lagde 
sig, driven begyndte at hule sig over sig selv. Hvor der 
var brinker eller diger tågede sneen ud med den fart, 
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den havde, og dryssede i fine lag over driven neden-
under. Vinden legede i den døde kulde, vinden fejede 
og smøg sig over det forladte land.

Da Morten var kommet halvvejs, blev han dødelig 
mat. Vinden sparede ikke, han måtte blive ved med 
at presse sig frem imod den, og pakkerne blev tunge. 
Især den zinkrulle; Morten bar den under armen en 
tid for at hvile, han bar den foran sig på begge arme 
som et svøbelsesbarn, og til sidst læssede han den 
igen på sine ømme skuldre. Men det var snart lige me-
get nu, hvordan han stillede sig, det værkede endnu i 
lemmerne. Morten satte benene frem og bøjede sig, 
vinden blæste benklæderne ind imod hans knokkel-
magre ben. Han syntes, at den ene træsko var blevet 
så lav under hælen – skulle han have tabt beslaget? 
Morten standsede og tog træskoen af, stod på et ben 
med hosefoden hængende i luften. Jo han havde tabt 
hælringen – det var slemt; træet slides snart op på den 
hårde vej. Morten læssede pakkerne på sig igen og 
vendte sig imod vinden. Han snusede kulden op i sin 
hede næse og glippede med øjnene, de var gruelig 
pinte af vejret, skønt han lukkede dem næsten i.

Morten skiftede igen zinkrullen. Han bar den nu til en 
forandring helt nede på lænden. Fjernt ude til begge 
sider skimtes enkelte røde lys, de holdt juleaften alle 
steder nu.

Morten kunne ikke holde varmen, han svedte kold-
sved, hans ben var hudløse, hist og her iskolde. Han 
måtte vel skynde sig, men det kunne måske også 
være det samme, kan hænde, at det var lige meget. 
Han dinglede afsted og bar igen zinkrullen foran sig i 
begge arme. Af og til hvilede Morten ved at stå stille, 
han lagde ikke byrderne fra sig, fordi der var møje ved 
at tage dem op igen. 

Så lang en nat det var, så evig en vandren mod den 
ædende vind, den stumme vind, og kulden gik gen-
nem klæderne og krøb på det nøgne bryst. Morten 
huskede nogle gange, han havde haft det godt og 
sovet i varmen, det skulle ikke times ham mere, han 
skulle aldrig mere få lov at sove, så søvnig han var, så 
søvnig…
Sneen føg som hvide lin, den fine støv rislede over ve-

jen, det så ud som den strømmede bort i hvide striber.

Da Morten øjnede lysene i byen, stod han stille og du-
vede i blæsten. Han tænkte sig om og syntes, at han 
havde været ligesom ”henne”. Uden at vide det havde 
han nok været ved at synke og glide ud. Tomheden 
havde haft sine arme om ham og hvisket ham i ørene 
om det gode ved hvilen, det velsignede…

Morten blev bange og gik til med sine sidste kræfter. 
Sveden brød ud på hans klamme krop.

Den sidste fjerdingvej gik Morten med små stive skridt 
næsten uden at bøje knæene, han holdt sig bukket 
helt forover og bar zinkrullen ind imod skødet med 
begge arme. Han kunne ikke lade være med at ånde 
lydeligt. 

Klokken var over elleve hos Ingvar Hansen, da nogen 
kom i gangen og famlede ved klinken. Det var Morten. 
Folkene sad oppe endnu og spillede om pebernødder. 

Morten løste pakkerne af sig og lagde dem på bordet. 
Til sidst satte han zinkrullen frem og så op.

”- og så var der den der”

”Den” sagde Ingvar Hansen ”den er ikke til mig.”

”jo, den er,” sagde Morten, som om han vil håbe, den 
var til Ingvar, han så sig om med forundring.

”Nej, det er nok en misforståelse, den kender jeg ikke 
noget til, der må købmand Møller have taget fejl.”

Morten så ned med et udtryk, der fik dem til at le alle 
sammen.

”Det har været en streng tur for dig” sagde Ingvar. ”Dine 
ører har fået kulde.”

”ja.” Morten havde gule vabler på ørene.

Juledagen over blev Morten liggende i sengen hjem-
me af træthed. Men ellers tog han ingen skade.
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Men en af helligdagene, da han alligevel skulle til byen 
igen, og det ellers var bedre vejr, bar Morten zinkrullen 
tilbage til købmand Møller.

(Tegningen af Morten har Erik Henningsen lavet, Erik  
Henningsen er også mester for den kendte Tuborgmand: 
Den tørstige Mand, som billedet rettelig hedder)

HUNDE PÅ KIRKEGÅRDENE 
FREMOVER INGEN HUNDE PÅ KIRKEGÅRDENE

Menighedsrådet har efter kedelige episoder besluttet 
at det ikke længere er tilladt at have sin hund med på 
kirkegårdene:
- Flere pårørende er meget kede af at finde hunde-
ekskrementer på deres kæres gravsted, ligesom flere er 
kede af, at en hund har gravet lidt på gravstedet

- Ganske mange steder er der sket skader på hække og 
andre – især stedsegrønne – planter, når hundene har 
løftet ben om af hæk eller planter. Det tåler især stedse-
grønne planter ikke.

Menighedsrådet beder om forståelse for dette skridt!
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DANMARKS NYE JULESANG

Sangen: Hvad er det, der gør jul til noget særligt løb med 
første pladsen, og efter at den blev sunget af Dan-
marks Radios pigekor i Koncerthuset i København 
under ledelse af Philip Faber den 16 december 2017 
i udsendelsen Danmark synger julen ind, vandt den 
mange menneskers hjerter. Især var det rørende, da 
kameraet zoomede ind på komponist og forfatter, og 
tårerne trillede ned af kinderne på forfatteren, Svend 
Erik Petersen.

Selv skriver de to om sangen:
At skrive den ultimative julesang er en umulighed - det har 
Brorson, Ingemann, Grundtvig, Peter Faber, Egil Harder og 
Ida og Bent From osv. allerede gjort.
Vores lille julesang er da heller ikke et forsøg på at konkur-
rere med dem. Den er en stilfærdig påmindelse om, hvad 
det egentlig er, vi fejrer i julen: At Jesus blev født.
Midt i alt det vidunderlige, vi samles om i julen, vil vi gerne 
minde os selv og andre om at huske at få fødselsdagsbar-
net med til festen!
Vi håber, mange vil tage sangen til sig og også på den 
måde give julen et dybere indhold. Med sangen har vi i 
hvert fald gerne villet holde rygtet om Jesus ved lige!
Glædelig jul!
Peter Sander Andersen og Svend Erik Petersen 

Hvad er det, der gør jul til noget særligt,
gør stuen lys og hjertet varmt og kærligt?
Er det med jul og krybben julenat
mon ingenting, når stjernen skinner mat?
Nej, julens stjerne lyser, når jeg ser,
det barn i krybben er så meget mer.

Er julen bare læssevis af gaver
og neonlys og overfyldte maver?
Er verdens og familiens korte fred
en våbenhvile, julen kommer med?
Nej, julens stjerne lyser, når jeg ser,
det barn i krybben er så meget mer.

Er stjernen bare pynt som træets kærter,
og har du flettet ægte julehjerter?
Har Gud mon tændt sit lys i dig og mig,
og har du ladet stjernen vise vej?
Ja, julens stjerne lyser, når jeg ser,
det barn i krybben er så meget mer.

(Jeg lærte den for alvor at kende sidste jul, hvor kirke-
sangerne sang den under juleaftensgudstjenesterne. 
Melodien er meget iørefaldende, og teksten ganske 
enkel, især det to første linjer fanger med det samme. 
Jeg blev glad for den med det samme. Selv ville jeg jo 
nok i 3. vers have skrevet linje 3 og 4 sådan her:
Ja, Gud har tændt sit lys i dig og mig
og han har ladet stjernen vise vej!

Det er fint med spørgsmålstegnene alle de andre ste-
der, men jeg kunne godt have tænkt mig, at sangen 
sluttede med den konstatering, at Gud virkelig har 
tændt sit lys i dig og mig og siden julenat ladet sin 
stjerne vise vej for store og små).

DEN 10. NOVEMBER 2015 BLEV DANMARKS NYE JULESANG 
KÅRET. 550 HAVDE SENDT DERES BUD PÅ, HVORDAN DEN NYE 
JULESANG SKULLE LYDE.
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GUDSTJENESTELISTE DECEMBER 2019 - MARTS  2020
DATO DAGENS NAVN Brorstrup Ravnkilde

1. december 1. søndag i advent 10.00 HL 14.30 HL

5. december Gospelkoncert 
Kløvermarken og Ravnkilde skole

Ingen
18.30  
Se omtale 

6. december Adventsgudstjeneste for 
dagplejen

Ingen 09.30

8. december 2. søndag i advent Ingen 10.00 Therese

15. december 3. søndag i advent 10.00 HL Ingen

22. december 4. søndag i advent 
Julen synges ind

Ingen
16.00  
Se omtale

24. december Juleaften 14.30 HL 16.00 og 23.30 HL

25. december Juledag 10.00 HL Ingen

26. december 2. juledag Ingen 10.00 HL

29. december Julesøndag 
Julesalmer ønskes

Ingen
16.00 HL  
Se omtale

1. januar Nytårsdag 15.00 HL 16.30 HL

5. januar Hellig Tre Kongers dag 
Farvel til julen og nytårsparade

14.00 HL 
Se omtale

10.00 HL  
Se omtale

12. januar 1. søndag efter hellig tre konger 10.00 HL Ingen

19. januar 2. søndag efter hellig tre konger 
Skumringstimer i præstegården

14.30-16.30 
Se omtale

14.30-16.30 
Se omtale

26. januar 3. søndag efter hellig tre konger Ingen 14.00 Therese

2. februar Kyndelmisse 14.00 HL 10.00 HL

9. februar Søndag septuagesima Ingen 10.00 HL

16. februar Søndag seksagesima 10.00 HL Ingen

23. februar Fastelavns søndag 
Skumringstimer i præstegården

14.30-16.30 
Se omtale

14.30-16.30 
Se omtale

1. marts 1. søndag i fasten Ingen 10.00 HL

8. marts 2. søndag i fasten 10.00 Therese Ingen
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