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Kirkebladene i Danmark

Kirke&Sogn
Brorstrup-Ravnkilde Pastorat
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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

SIDEN SIDST
RAVNKILDE SOGN:

BRORSTRUP SOGN:

DØBT
Saga Kannegaard Sørensen
døbt 13. december 2020
i Ravnkilde kirke

DØBT
Knud Bisgaard Mogensen
døbt 23. januar 2021
i Brorstrup kirke

Magnus Wilson Brøgger Knudsen
døbt 19. december 2020
i Ravnkilde kirke

VIET
Ingen vielser i Brorstrup kirke
siden sidst

VIET
Ingen vielser i Ravnkilde kirke
siden sidst

BEGRAVET
Erna Marie Jespersen
begravet den 18. december 2020
fra Brorstrup kirke

BEGRAVET
Ingen begravet i Ravnkilde kirke
siden sidst

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

Alle i sognene ønskes en glædelig påske og godt mod, for nu kommer sommeren
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HJERTELIG TILLYKKE

Saga Kannegaard Sørensen

Knud Bisgaard Mogensen (og lille Pelle)

Magnus Wilson Brøgger Knudsen
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LANGFREDAGSREFLEKSION
Nogle tanker om krucifikser og vikingerne og hvorfor, de kaldes vikinger

For to år siden ved denne tid arbejdede Asger Degn,
Ravnkilde, ihærdigt med at snedkerere et kors, som
kunne bære en kopi af det såkaldte Åbykrucifiks, købt
på Moesgaard Museum.
Dette krucifiks er det ældste danske krucifiks og fandtes i Åby Kirke ved Århus. Krucifikset er fremstillet ca.
1050-1100 af forgyldte kobberplader på en trækerne
og illustrerer middelalderens magtfusion mellem konge og kirke.
Den stiliserede figur viser Kristus som kongeguden, en
sejrende konge med en borglignende krone på hovedet, åbne øjne og klædt i kongedragt. Der er intet
forpint eller smertefuldt over denne Kristus, Det er kun
i Norden, at Jesus på denne måde afbilledes som en
kongefigur på korset.
Måske var det sådan, at de gæve vikinger skulle kunne
spejle sig i en sejrrig og magtfuld Kristus, de kunne ikke
bruge en lidende hængende magtesløs figur.
”Den tyske munk og historieskriver Widukind af Corvey skriver i sin ”Sakserkrønike”, at danerne anerkendte Kristus som en gud, omend knap så mægtig som
andre guder: ”Danerne havde været kristne fra Arilds
tid, men tilbad alligevel de hedenske guder. Det må
betyde, at Kristus, opfattet som sejrrig himmelkonge,
gennem vikingetiden var blevet dyrket ved siden af
Odin, Thor, Frej, Freja med flere. I denne før-katolske
periode, inden Romerkirken for alvor fik fodfæste og
magt i Danmark, blev han æret og tilbedt som kong
Kristus eller Hvide Krist. Normannernes accept af
Hvide Krist rummer i virkeligheden nøglen til forståelsen af ordet ”viking”, som tiden 750-1050 er blevet
navngivet efter. På baggrund af de skriftlige kilder,
hvor ordet optræder for første gang, må det antages
at stamme fra det oldengelske ord wicinga, en sammentrækning af hwit for farven hvid og cyninga for
konge.”
(citat fra Kristeligt dagblad 27. marts 2017 ved Niels Ishøj Christensen)
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Senere i middelalderen samledes man om den lidende forpinte Kristus. I mange krucifikser
fra den tid bliver fremstillingen
af Jesus på korset og hans lidelser udpenslet næsten til det
vamle, efter nogles opfattelse.
Se evt, Esajas 52,13:
Som mange gyste over ham
så umenneskeligt ussel så han ud,
så ussel var hans skikkelse blandt
mennesker –
sådan hensætter han mange folk
i forundring,
over ham lukkes munden på konger;
Pudsigt er det at se på Åbykrucifikset den forholdsvis lille krop til
de lange arme og ben. Det fortæller jo, at skaberen af krucifikset
ikke ønskede en naturtro gengivelse, tværtimod er hans værk en
tolkning af den betydning, som
den korsfæstede havde for ham.
Oprindeligt var figuren ophængt på et kors af træ, men det
er med tiden gået tabt som så
meget andet. Men Asger Degn
har nu på fornem vis snedkeret
et kors, som vores kopi hænger
på. Så vi mærker da lidt af historiens vingesus her i sognene.
Det blev anbragt på alteret i Ravnkilde første gang
langfredag om aftenen i 2019 med en krans af kristtjørn, flettet af Søren Chr. Bentzen. Til daglig befinder
det sig omme bag altertavlen. Det kommer naturligvis frem igen ved langfredagsgudstjenesten i år med
en frisk og ny krans af kristorn.

Tanken er jo så, at det skal bruges hvert år til påske i
årene, der kommer, men nu får vi se.
I øvrigt minder krucifikset jo om den afbildning, vi
har på Jellingestenen og i vores pas!
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SOMMERMØDE
DEN 6. JUNI 2021
Sidste år måtte sommermødet aflyses, som
så meget andet. Vi håber, at det kan lade sig
gøre at gennemføre det i år.
Programmet er det samme som sidste år:

På sit møde den 24. november
konstituerede menighedsrådet
sig som følger:

Kl. 11.00: Gudstjeneste
Kl. 12.00: Middagsmad
Kl. 13.30: Musikalsk optræden ved
HALFDANSKERNE

Formand:
Aase Bisgaard, Fyrkildevej 5, Fyrkilde
Næstformand:
Jette Krogh Pedersen, Mejerivej 3, Mejlby
Kasserer:
Krista Ritter Kallestrup, Bydamsvej 5, Ravnkilde
Kontaktperson:
Gerda Smith Hald, Aaparken 54, Aalestrup
Kirkeværge ved Brorstrup kirke:
Gotfred Ladegaard, Hvidkildevej 17, Mejlby
Kirkeværge ved Ravnkilde kirke:
Erik Jensen, Kraghøjvej 20, Nysum
Menighedsrådets bygningssagkyndige:
Frede Wiborg, Fyrkildevej 27, Fyrkilde
Underskriftsberettiget ved køb,
salg m.m. sammen med formanden:
Henrik Højgaard, Kraghøjvej 9, Nysum
Kirkegårdsudvalg:
Jane Knudsen (Vestbygade 45, Smorup)
Jette K. Pedersen, Gerda S. Hald
og Krista R. Kallestrup
Præstegårdsudvalg:
Jane Knudsen, Jette K. Pedersen,
Erik Jensen og Aase Bisgaard.
Valgbestyrelsen:
Henrik Højgaard
og Aase Bisgaard (formand)

Kaffe og kage serveres på et passende
tidspunkt.
Drikkevarer kan købes.
Velkommen!
HALFDANSKERNE er en festlig og gennemmusikalsk trio, som skriver sådan her på deres hjemmeside. Jeg har selv hørt dem, og de er værd at
køre efter!
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GUDSTJENESTELISTE
DATO

MARTS · APRIL · MAJ · JUNI · 2021

DAGENS NAVN

Brorstrup

Ravnkilde

7. marts

3. søndag i fasten

Ingen

10.00

14. matrs

Midfastesøndag

10.30

Ingen

21. marts

Mariæ Bebudelsesdag

Ingen

10.30

28. marts

Palmesøndag

10.30

Ingen

1. april

Skærtorsdag

19.30

10.30

2. april

Langfredag

Ingen

19.30 Musikgudstjeneste

4. april

Påskedag

9.00

10.30

5. april

2. påskedag

10.30

Ingen

11. april

1. søndag efter påske

Ingen

Ingen

18. april

2. søndag efter påske

Ingen

10.30

25. april

3. søndag efter påske

10.30

Ingen

30. april

Bededag

Ingen

19.30

2. maj

4. søndag efter påske

Ingen

10.30

9. maj

5. søndag efter påske

10.30

Ingen

13. maj

Kristi Himmelfartsdag

Ingen

10.30

16. maj

6. søndag efter påske

Ingen

Ingen

23. maj

Pinsedag

10.30

9.00

24. maj

2. pinsedag

Ingen

10.30

30. maj

Trinitatissøndag

10.30

Ingen

1. søndag i trinitatis

11.00 Sommerfest
i præstegården

11.00 Sommerfest
i præstegården

6. juni

Mens denne gudstjenesteplan lægges, ved vi ikke, under hvilke vilkår vi må samles i de kommende måneder,
men vi planlægger ud fra, at der sker en gradvis åbning af vort samfund.
Konfirmationerne er blevet flyttet til den 19. juni i Brorstrup og 20. juni i Ravnkilde, begge steder kl. 10.00.
Vi håber, at med sommerens komme vil også glæden igen indfinde sig.
10.-11. april og 15.-16. maj holder jeg fri-weekend.

degngrafisk.dk

Sidste år under den første nedlukning, hvor bl.a. alle
gudstjenester var aflyst fra 12. marts til 17. maj, og hvor
påsken blev fejret uden gudstjeneste, ligesom julen blev
det til sidst, var det en trøst at se de mange kække livsbekræftende påskeliljer på vejen ned til præstegården.
Det var al arbejdet værd med at sætte de mange løg i
de våde oktoberdage i efteråret 2019.
Den gang anede ingen, hvilken betydning denne
blomst fra landsbyhaven ville få med sin ukuelighed
og sit gule bæger!
”Påskeblomst! en dråbe stærk drak jeg af dit gule bæger, og
- som ved et underværk - den mig hæver, vederkvæger”

