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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
RAVNKILDE SOGN: 

DØBT
Nelly Liv Jensen og 
Molly Marie Jensen
Døbt 30. august 2020 
i Ravnkilde kirke

VIET
Julie og Jonas Hvidtfeldt Blicher
Viet 22. august 2020 
i Ravnkilde præstegårdshave

BEGRAVET
Bjarne Johansen
Bisat den 21. august 2020 
fra Ravnkilde kirke

Ingrid Johnsen
Bisat den 26. august 2020 
fra Ravnkilde kirke

Kurt Nielsen Høgh
Bisat den 8. september 2020 
fra Østre kapel, Aalborg

BRORSTRUP SOGN:

DØBT
Ingen

VIET
Ingen

BEGRAVELSER/BISÆTTELSER
Ingen
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Nelly Liv Jensen og Molly Marie Jensen

Julie og Jonas Hvidtfeldt Blicher

HJERTELIG TILLYKKE
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FRA 
BRORSTRUP SOGN 

ER VALGT:
Gotfred Ladegaard, 

Hvidkildevej 17, Mejlby (genvalgt)

Jette Krogh Pedersen, 
Mejerivej 3, Mejlby (genvalgt)

Gerda S. Hald, 
Aaparken 54, Aalestrup (genvalgt)

Jane Knudsen, 
Vestbygade 45, Smorup (nyvalgt)

STEDFORTRÆDERE: 
Gitte Kjærulff, 

Hvidkilde 14, Mejlby (nyvalgt)

Henrik Tolborg, 
Mejlbyvej 122, Mejlby (nyvalgt)

FRA 
RAVNKILDE SOGN 

ER VALGT:
Aase Bisgaard, 

Fyrkildevej 5, Fyrkilde (genvalgt)

Krista Ritter Kallestrup, 
Bydamsvej 5, Ravnkilde (genvalgt)

Erik Jensen, 
Kraghøjvej 20, Nysum (genvalgt)

Henrik Højgaard, 
Kraghøj 9, Nysum (nyvalgt)

STEDFORTRÆDERE:
Clara Rusbjerg, 

Kraghøjvej 14, Nysum (nyvalgt)

Laila Rusbjerg-Pedersen, 
Kraghøjvej 14, Nysum (nyvalgt)

VELKOMMEN
TIL DET NYE MENIGHEDSRÅD

Første søndag i advent, den 29. november, tiltræder det nye menighedsråd for Brorstrup- Ravnkilde pastorat 
for en ny fireårs periode.
Ved valget blev følgende 8 personer valgt, 4 fra Brorstrup sogn, 4 fra Ravnkilde sogn:

Menighedsrådet skal konstituere sig inden den 29. november, og i næste blad bringes konstitueringen.
Stor tak til det afgående menighedsråd for veludført arbejde, og hjertelig velkommen til arbejdet til  
det nye menighedsråd.
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DATO:MÅL:

TEGN. NR.

REV. DATO: P.0128-10-19

RAVNKILDE KIRKE, REBILD PROVSTI, AALBORG STIFT

SITUATIONSPLAN

OM- OG NYBYGNING AF VELFÆRDS- OG GARAGEBYGNING

1:500

ARKITEKT / BYGNINGSKONSTRUKTØR MAK THORKILD BAISGAARD
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SE UDSNIT AF SITUATIONSPLAN
FOR GARAGEBYGNING

BYGGEPROJEKT 
PÅ RAVNKILDE KIRKEGÅRD

En af de første opgaver, som rådet skal i gang med, 
er en planlagt nybygning af en garagebygning nede 
ved affaldsdepotet. Her vil der blive plads til redska-
ber, maskiner og andet materiel. 

Når denne bygning står klar, ombygges det nuvæ-
rende graverhus, så det vil opfylde kravene til et godt 
arbejdsmiljø efter gældende regler.

Så i løbet af det tidlige forår vil der forekomme en del 
byggeaktivitet, og menighedsrådet håber på forstå-
else for, at der kan komme lidt gener, men der vil blive 

gjort alt for, at generne bliver så få og små som muligt.
Prisen for nybygning og ombygning er anslået til 1,4 
millioer kroner.

Arkitekt og rådgiver for menighedsrådet er et bys-
barn, nemlig Thorkild Baisgaard.

Den nuværende bygning ændrer ikke udseende, og 
den nybygning vil ligne den gamle, så der skabes en 
form for harmoni, både fra vest og fra øst.
Neden for den nye bygning set fra øst, fra kirkegården 
og en situationsplan for kirkegården.
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TIDER SKIFTER...

Det er ikke nogen hemmelighed, at tiderne skifter 
og med dem også julens traditioner. Julens traditio-
ner flytter sig lige så stille, næsten uden man mærker 
det. Nogle at de gamle traditioner er borte, og nye 
er kommet til.

Det, som slå mig allermest er, at julen 
har forskubbet sig…I dag begynder 
den 1. søndag i advent ( nogle steder 
endda meget før), og 1. juledag er 
det som om julen har mistet pusten. 
Nogle vil mene, at jule slutter 1. jule-
dag!

En gang var adventstiden jo forbe-
redelsen til julen, men den var ikke 
selv julen…først om eftermiddagen 
den 24. december sænkede freden 
sig, og man kunne ” gå ind til julens 
glæde”, når kirkeklokkerne ringede 
julen ind. 

Mange siger jo stadigvæk, at julen 
varer lige til helligtrekongersdag 
den 6. januar. Da tændtes lysene 
på træet for sidste gang, og julen 
blev båret ud.

Fra den tid stammer en engelsk julesang, som man 
faktisk kan have meget glæde af at synge i juleda-
gene, især hvis børnene vil være med. Sangen er 
vistnok fra 1780 som en juleremse, og melodi fik den 
først 1909.

Den handler om, at hver juledag bringer sine gaver 
med…og mens man synger alle 12 vers – for der var 

den gang 12. juledage: 25. december til 5. januar… 
udbygges sangen for hvert vers med den fore- 
gående dags julegave.

1. vers lyder sådan:
„On the first day of Christmas, my true love sent to me 
a partidge in a pear tree.“
Og så udbygger man sangen indtil man når 12.  
juledag.

Tekst og melodi er lette at google frem på nettet.

„The Twelve Days of Christmas“/“De 12 juledage“
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Som alle ved, er det jo en meget usikker tid, vi lever i. Kan vi skabe en lille smule normalitet, vil vi gerne prøve 
at gøre det. Derfor planlægges der at gennemføre følgende i kirkerne:
Og for alle arrangementer gælder, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer overholdes!

 

 

1. SØNDAG 
I ADVENT

SØNDAG DEN 29. NOVEMBER

BRORSTRUP KIRKE KL. 10.00:
Der serveres ikke norske klejner m.m., sådan som vi 
plejer, desværre.
Menighedsrådet vil dog forsøge at få børn til at bære 
lys ind i kirken.  

RAVNKILDE KIRKE KL. 14.30:

Når gudstjenesten er forbi, vil byens juletræer være 
tændt, men vi går ikke rundt i byen, som vi plejer. 
Gløgg, æbleskiver og vækning af julemanden udgår 
desværre også.

DECEMBER MÅNED I KIRKERNE

 

 

JULEN SYNGES IND 
RAVNKILDE KIRKE 
DEN 20. DECEMBER KL. 16.30

JULEAFTENS-
GUDSTJENESTERNE 

I KIRKERNE

JULEGOSPEL
  Efter samråd med SFO og skolen aflyses dette år.

Den 20. december kl. 16.30 planlægger vi at synge 
julen ind efter det vanlige mønster. 
Igen i år deltager Anne Verdelin, Marianne Klausen, 
Søren Kjærgaard og Morten Porsborg sammen med 
kirkesanger Camilla Hyttel og organist Karl Alfred 
Petersen.

I år vil vi ikke sidde tætpakket i kirkerne juleaften, 
desværre.

Mange steder udfoldes stor opfindsomhed til 
afvikling af gudstjenesterne denne festlige dag. 
Her i sognene vil det ske på følgende måde:

BRORSTRUP KIRKE 
KL. 14.30 OG KL. 23.30

RAVNKILDE KIRKE 
KL. 13 OG KL. 16.00

Uden for kirkerne vil der være opstillet højttalere, 
så man – såfremt vejret er til det – vil kunne følge 
gudstjenesten inde i kirken.

Pladserne i kirkerne (ca. 40 i Brorstrup og ca. 45 i 
Ravnkilde, lidt afhængig af, hvor tæt den daglige 
kontakt er) fordeles efter princippet: Først til 
mølle sådan som tilfældet også er med de øvrige 
gudstjenester.

Vi ved godt, at nok ikke alle, der ønsker at komme 
i kirke kan komme det, men det er den måde, 
menighedsrådet finder den bedste i denne 
vanskelige situation.

Det skulle jo gerne være trygt at komme i kirken 
denne aften.
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JULETRÆET – LIVETS TRÆ

Hvis man nu forestillede sig, at en person kom fra en an-
den planet og gik rundt i Danmark op til jul, hvad ville 
han så mon rapportere hjem? Det kunne tænkes at han 
ville fortælle om den fest, som folk i landet forberedte 
på at holde. Og blandt de ting han måske ville undre 
sig mest over, ville vel være skikken med at hente et træ 
ude fra skoven, sætte det på fod og placere det i stuen 
et sted.
Han ville vel skrive om pynten på træets grene og i træ-
ets top, om lysene på træets grene og gaverne, som ef-
terhånden hobede sig op på gulvet under træet.

Det, som måske ville undre ham allermest, kunne være, 
når folk i huset tog hinanden i hånden og gik eller danse-
de omkring det pyntede træ, alt imens de sang de bed-
ste de kunne. Hvad er det dog de gør, ville han tænke?
For en fremmed synes det underligt, men for os som 
er vokset op med juletræet, er juletræet en uundvær-
lig del af vores julefest. Næsten uanset hvor vi holder 
jul, så hører træet til: Det gjorde det i skyttegravene 
under 1. verdenskrig, det gør det, når unge rygsækrej-
sende holder jul på en tropisk strand langt fra hjem-
met. Meget af det, de kalder ”julehalløj”, kan de godt 
undvære, men ikke træet! 

De fortælles, at man på de fattige hedeegne ikke altid 
havde råd til et juletræ af gran. I stedet tog man en stor 
grønkålsstok, satte den i en potte og pyntede den og 
satte lys på bladene. Så havde man da et juletræ!

Vi har vel hver især vore egne minder om juletræet i 
vore hjem, og mange ting var forskelligt fra hjem til 
hjem, men i min egen erindring var det utænkeligt, at 
juletræslysene blev tændt førend selve juleaften. Må-
ske stod det pyntet et par dage før, det husker jeg ikke 
så nøje, men tændt blev lysene først efter at vi havde 
spist julemåltidet. Ventetiden var ulidelig, og da lysene 
så endelig var tændt, mor sad ved klaveret, og vi be-
gyndte at gå rundt om træet, da var det på en måde 
lidt underligt, og alligevel voldsomt stort: Her gik jeg 
med far og en af mine brødre i hånden. Det var ellers 
ikke noget vi sådan brugte, vi forsøgte at synge, men 
den eneste der for alvor kunne synge, var min mor, og 
hun sad jo ved klaveret!

Børn og voksne i kærlig krans,
rundt omkring træet vandre,
alt under lysenes festlige glans,
hånd i hånd med hverandre.
(Fra Nøddebo præstegård)

Mens vi gik der i lysenes skær var jeg naturligvis glad, 
men der sad også lidt julevemod i mig. Det nævnte jeg 
selvfølgelig ikke, for så ville de jo tro, jeg var utaknem-
melig, og det var jeg ikke, men julevemodet kom af, at 
jeg gik og tænkte på, at nu ville der gå et helt år, inden 
vi skulle opleve denne skønne stund en gang til. Det 
tænkte jeg, at det kunne de andre nok ikke rigtig forstå, 
så jeg tav om det.

Ak! om vi kunne med barnetro
fylde de hjerter, som græde!
så at de følte barnefro,
julens velsignede glæde…
(Fra Nøddebo præstegård)

Af Holger Lyngberg
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HVEM ER KJØRMES-KNUD?

Det tænkte jeg meget over som barn, når vi i skolen sang 
Jeppe Aakjærs ”Sneflokke kommer vrimlende”. Det er en 
af de sange, jeg altid har været glad for. Den friske me-
lodi og den meget malende beskrivelse, som gjorde, at 
jeg nemt kunne se for mig de sneklædte pølser og den 
gamle kone, der halede op i sokkerne. Jeg syntes, at det 
meste af sangen var let at forstå, trods det lidt gamle 
sprog. Dog undrede den sidste linje mig: ”Og så kom 
Kjørmes-knud. Jeg tænkte: hvem var han? Jeg vidste 
fra mine forældre, at der, hvor de kom fra, var øgenavne 
almindelige. Det var fx ”40 graders feber”, ”ham med bøf-
fen” og Søren købmand”. Så jeg tænkte, at Kjørmes-knud 
nok var et øgenavn. Jeg syntes dog, at det var en sær 
måde at slutte sangen på. For hvad skulle han?

Senere fandt jeg ud af sagens rette sammenhæng. 
Kjørmes-knud var blot et andet ord for kyndelmisse. 
Men hvad var kyndelmisse? Det var jo ikke en helligdag, 
hvor man havde fri som fx jul og påske. Det måtte jeg 
undersøge. 

Kyndelmisse er en fordanskning af det latinske Candela-
rum Missa, som betyder lysmesse. For at gøre forvirrin-
gen total så er det i virkeligheden Marias renselsesdag. 
Det kræver en længere forklaring.

Maria var jøde. Derfor fulgte hun de jødiske regler, der 
tilsiger, at en kvinde er uren i 40 dage efter at hun har 
født. I denne urene periode må hun ikke vise sig i temp-
let. Når de 40 dage er gået skal hun møde op i templet 
med barnet for at hun kan blive renset og som det hed-
der ”bære barnet frem for Herren”. Det skal ske fordi det 
i loven hedder: ” Alt det første af mandkøn, der kommer 
ud af moderlivet, skal helliges Herren”. Der skulle altså ske 
to ting. Barnet skulle bæres frem for Herren og moderen 
skulle renses. Derfor hedder det Marias renselsesdag. 
Hvordan bliver det så til lysfest?
Da Maria, som det var jødisk sædvane, 40 dage efter Je-
sus fødsel drager op til templet møder hun, ifølge Luka-
sevangeliet en from mand, der hedder Simeon og han 
siger bl.a. om Jesus, som der står i kapitel 2 vers 32: ”Et lys 

til åbenbaring for hedninger”. I Johannesevangeliet ka-
pitel 8 vers 12, er Jesus citeret for at sige: ”Jeg er verdens 
lys”. Derfor er det naturligt, at en markering af, at Jesus var 
blevet båret frem for Herren, skal være en lysfest.

Kjørmes-knud betyder egentlig lidt mere end kyndel-
misse. Det betyder faktisk kyndelmisseknude. Knude var 
betegnelsen for strengt vintervejr. Altså hård frost og/el-
ler stærkt snefald. Kjørmes eller kjørmesdag var tidligere 
anset for at markere, at halvdelen af vinteren var gået. På 
denne dag skulle man gerne have halvdelen af forrådet 
tilbage. Det fejrede man så med en fest med rigelig mad 
og drikke. Og det var ikke saftevand man drak til disse 
kjørmesfester.

Kjørmesdag tog man, som på så mange andre dage 
i året, vejrvarsler. Et par af de mere kendte er: ” hvis det 
blæser så meget, at 18 kællinger ikke kan holde den 19. 
ved jorden, så vil foråret snart være på vej” og ” hvis man 
kan finde et godt æble i sit forråd kjørmesdag, så vil man 
holde sig sund, resten af året”. Dette vejrvarsel har inspi-
reret konditoriet La Glace i København til at sælge marci-
panæbler til kyndelmisse.

Det kan godt være at vi desværre må kigge langt efter 
kjørmesfesten med dens mad og drikke, men kyndel-
misses lysmesse kommer vi heldigvis ikke til at gå glip 
af. Igen i år vil der blive holdt lysmesse her i sognene, 
nemlig den 31. januar kl. 10 i Brorstrup kirke. Der er intet 
færdigt program, men det offentliggøres i Nørager Avis 
til den tid.

Af Jesper Heskjær, Mejlby
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SKUMRINGTIMERNE

DEN 17. JANUAR KL. 14.30-16.30

Denne søndags gæst er trubadur Niss Stricker, København.
Med harpen i hænderne og ranslen fyldt med humoristiske, håbefulde og 
hjertevarme fortællinger optræder Niss Stricker som en anden trubadur fra den 
franske middelalder. Niss Stricker har medvirket på et væld af musikalske projekter, 
spillet koncerter i ind og udland og har tre soloalbum bag sig. En koncert med 
Niss Stricker er en blanding af historiefortælling og musik i bedste visetradition.

DEN 7. FEBRUAR KL. 14.30-16.30

Denne søndags gæst er Peder Rasmussen, Aarhus
Peder Rasmussens skriver: Citaternes fascinerende fortællinger.
Citater dukker op igen og igen. De bruges af politikere, talere, forfattere, sang-
skrivere - og vi bruger dem også mere eller mindre bevidst i det daglige. 
Men det er ikke kun citaterne i sig selv, der er fascinerende. Ofte ligger der en 

rigtig god historie bag.
Det er blandt andet disse anekdoter journalist Peder Rasmussen er dykket ned i 

og som han deler med os i dette foredrag, hvor der er citater med lige de tidligste 
citater vi kender, som er flere tusind år gamle og de allernyeste citater fra politikere. 

Fx tager skal vi se nærmere på blandt andet Mette Frederiksens, Dronning Margrethes og Donald Trumps 
markante udmeldinger i forbindelse med corona-krisen, og sidestille med tidligere krise-udtalelser fra politiske 
ledere. Peder Rasmussen er uddannet journalist og vokset op på Djursland.

Der planlægges følgende skumringstimer, og vi håber naturligvis, at de kan gennemføres enten i præstegården 
eller Ravnkilde forsamlingshus. Men hold øje med Nørager Avis, hvor eventuelle ændringer bekendtgøres.

Kære alle
Hvis alting var som altid, så ville vi jo kunne ønske hinanden glædelig jul, sådan som vi plejer

- med varme håndtryk, et kindkys eller et stort varmt knus.
Men uanset hvordan vi hilser på hinanden og ønsker glædelig jul, har vi hjertet på samme plads 

og vore følelser for hinanden er jo heldigvis de samme, og vore ønsker lige velmente, om vi udtrykker 
dem på ene eller anden måde.

Tiden siden marts har lært mig en ting i hvert fald, nemlig hvor vigtigt det er, at vi ser hinanden i øjnene, 
mens vi hilser på hinanden.

Må I alle – store som små – have en glædelig jul og siden et godt nytår, 
hvor vi forhåbentlig begynder at vende tilbage til den hverdag, som vi er tryggest ved.

Fred og alt godt  Holger Lyngberg
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GUDSTJENESTELISTE NOVEMBER - FEBRUAR  2020/2021
DATO DAGENS NAVN Brorstrup Ravnkilde

29. november 1. søndag i advent 10.00 14.30

6. december 2. søndag i advent Ingen Ingen

13. december 3. søndag i advent 15.00 10.00

20. december 4. søndag i advent Ingen 16.30 Julen synges ind

24. december Juleaften 14.30 og 23.30 13.00 og 16.00

25. december Juledag Ingen 10.00

26. december 2. juledag Ingen Ingen

27. december Julesøndag 10.00 Ingen

1. januar Nytårsdag Ingen 16.00

3. januar Hellig Tre Kongers søndag 10.00 Ingen

10. januar 1. søndag efter H3K 14.00 Nytårsparade 10.00

17. januar 2. søndag efter trinitatis 14.30-16.30 
Skumringstimer

14.30-16.30 
Skumringstimer

24. januar Sidste søndag efter H3K Ingen 10.00

31. januar Søndag septuagesima
10.00 
Kyndelmissegudstjeneste

Ingen

7. februar Søndag seksagesima 14.30-16.30 
Skumringstimer

14.30-16.30  
Skumringstimer

14. februar Fastelavnssøndag 10.00 KOP Ingen

21. februar 1. søndag i fasten Ingen 10.00 KOP

28. februar 2. søndag i fasten 10.00 Ingen

Hvor intet andet er anført, er det sognepræst Holger Lyngberg, der står for gudstjenesten
KOP:  Pastor emeritus Knud Olav Petersen har tjenesten

Glædelig jul &
Godt Nytår
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