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Brorstrup-Ravnkilde Pastorat

Kirkebladene i Danmark

Kirke&Sogn



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

Konstitueret graver ved begge kirker:
Lene Knudsen Svenstrup

Smorupvej 38, 9610 Nørager
tlf. 29 43 71 80

graver@brorstrup-ravnkilde.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:
Camilla Hyttel

Hobrovej 81, Tjele
tlf. 4073 3876

Konstitueret sognepræst:
Marianne Nielsen

Bydamsvej 13, Ravnkilde, 9610 Nørager
tlf. 61427628
mn@km.dk

SIDEN SIDST
BRORSTRUP SOGN:

DØBT
Tim Østergaard Dahl
Døbt 01.10.2022

VIET
Ingen viet i denne periode

BEGRAVET
Jesper Munch Vase
Begravet 12.11.2022

RAVNKILDE SOGN:

DØBT
Ingen døbt i denne periode

VIET
Ingen viet i denne periode

BEGRAVET
Per Christen Gundorph
Begravet 17.09.2022

Else Hansigne Bak
Bisat 12.10.2022

Esther Sophie Kjeldsen
Bisat 04.11.2022

Tim Østergaard Dahl

HJERTELIG TILLYKKE

(Forsidebilledet er af Brostrup Kirke, vinteren 2017)
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Nu er vi kommet godt i gang med at gå til 
præst, og sikke da nogle gode konfirmander, vi 
har! Den første gang havde vi en konkurrence 
om, hvor meget de unge mennesker vidste om 
kristendom, og sikke da nogle kloge og viden-
de unge mennesker! 

Vi har mange planer, og når dette her læses, så 
har vi allerede haft besøg af én, der har været 
på Zanzibar, og hvis nogen ikke ved, hvor det 
ligger, så spørg bare én af de unge mennesker, 
der går til præst. 

Vi har også store planer om en hel dag med go-
spel sammen med gospelinstruktør, Rune Her-
holdt, og det der gospel musik, det kan altså 
noget, først og fremmest bliver man glad i låget 
af at synge det. Der kommer nok et billede med 
i næste nummer af Kirkebladet. 

Derudover skal vi have et superhelteheltekur-
sus, og på udflugt i det nye år. I kan godt be-
gynde at glæde jer. 

KONFIRMANDER

Efter en længere proces med strukturdrøftelser 
har biskop Thomas Reinholdt Rasmussen med-
delt, at der med virkning fra 15. oktober 2022 er 
oprettet et nyt pastorat bestående af Aarestrup, 
Haverslev, Brorstrup og Ravnkilde sogne. Pasto-
ratet kommer formentlig til at hedde Nørlunds 
pastorat.

Det nye fælles pastorat betjenes af to sogne-
præster, som skal virke i hele pastoratet. Heraf 
vil denne ene stilling være provstestillingen i 
Rebild provsti. 

Provstestillingen forventes opslået i november 
og besat omkring 1. marts.

Herefter opslås/besættes præstestillingen.

Præstegården i henholdsvis Aarestrup og Ravn-
kilde bevares, og begge boliger skal fortsat fun-
gere som tjenesteboliger.

Præstegården i Ravnkilde skal renoveres, og 
den forventes færdigrenoveret i sommeren 
2023.

Menighedsrådene i sognene fortsætter som 
hidtil.

Aase Bisgaard 
Menighedsrådsformand

NY STRUKTUR
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Tilbage i september måned fejrede vi høsten i beg-
ge vores kirker. Det var en fryd for øjet at se så flotte 
blomsterdekorationer og en overflod af markens 
og havens afgrøder pynte op i kirkerne. 

I Brorstrup kirke bar én af spejderne som vanligt 
vores stolte fane ind efterfulgt af mange spejdere i 
deres fine uniformer. Alle spejderne bar på en over-
flod af frugt, grønt og blomster, mens vi glade sang 
om alt, hvad Gud havde givet os denne høst. Efter 
gudstjenesten plantede alle børn et påskeliljeløg 
på kirkegården som symbol på håb. Og nu venter 
vi gennem vinteren spændt på, om der kommer 
påskeliljer op til påske. 

Bagefter havde vi en overmåde lækker middag i 
Mejlby Borger- og Kulturhus, hvor den talentfulde 
auktionarius fik solgt alle de dejlige og smukke af-
grøder til fordel for spejderne. Jo, det var en virkelig 
dejlig dag. 

I Ravnkilde var kirken også pyntet så smukt op, at 
man slet ikke kunne blive færdig med at se på alt 
det smukke, og bagefter fik vi den lækreste frokost 
med kaffe og kager i Forsamlingshuset. Vi fik også 
sunget alle de høstsange, der var i Højskolesang-
bogen og snakketøjet blev flittigt brugt, så det var 
også en herlig dag.

På vej ud af kirkerne var der mulighed for at putte 
lidt i kirkebøsserne, og der blev lagt 1.085 kr. i. Vi 
fordeler pengene til Folkekirkens Nødhjælp, Kir-
kens Korshær, KFUM’s Sociale Arbejde og SOS bør-
nebyerne. Tak for hver en krone, der blev lagt i bøs-
serne. Det gør en forskel, hvor det når frem.

Hvis du ikke var med i år, så tænker vi da at holde 
høstgudstjenester igen til næste år. Så du får chan-
cen igen. Det er faktisk rigtig hyggeligt og fornø-
jeligt. 

HØST
GUDSTJENESTE
MARKEN BLEV MEJET OG 
MIDDAGEN SPIST
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DAGPLEJENS 
JULEGUDSTJENESTE

Julegudstjeneste for de mindste

Vi holder en lille julegudstjeneste, som vi plejer, 
fredag d. 2. dec. kl. 9.30 i Ravnkilde kirke for 
dagplejebørnene og børnehavebørnene. Forældre 
og bedsteforældre er også meget velkomne til at 
deltage. Her skal vi høre om den allerførste jul, den-
gang Jesus blev født i Bethlehem, og vi skal synge 
et par julesalmer.

Bagefter går vi over i Forsamlingshuset og får lidt at 
spise. Vi skal pynte juletræet og rigtig hygge os. Og 
måske, hvis vi er rigtig heldige, kommer juleman-
den også.

BABY
SALMESANG
 
I 2023 tilbyder vi igen babysalmesang for børn 
fra begge sogne i alderen ca. 2-12 måneder. 
 
VI STARTER TIRSDAG  
DEN 14  MARTS KL. 10.00
(Datoer: 14., 21., 28. marts, 11., 18., 25. 
april, 2. og 9. maj) 
 
Vi plejer gerne at runde af med lidt kaffe og 
kage. Vi håber, vi ses til en fin og hyggelig 
stund med sansesange og musik, let bevæ-
gelse, rasleæg, bobler, tørklæder og nærvær i 
Ravnkilde kirkes stemnings- fulde rammer.

Tilmelding til kirkesanger Camilla Hyttel 
på mail: camilla.hyttel@gmail.com.

Skulle man være forhindret nogle af gangene, 
sender man blot afbud til Camilla Hyttel. 
Det koster ikke noget at være med, så mød 
endelig op.

Camilla Hyttel, Kirkesanger
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KIRKESANGER - Jens Erik Jensen går på pension

Jens Erik Jensen har valgt at pensionere sig fra sit embede som kirkesanger i Brorstrup Kirke 
ved udgangen af dec. 2022. Han har sin sidste gudstjeneste 1. juledag kl. 10.30. Jens Erik blev 
ansat 1/6 2000. Hans første tjeneste var, da Brorstrup Kirke blev genindviet efter renoveringen. 
Her var også biskoppen til stede. Det var en særlig oplevelse for Jens Erik. Inden sin fastansæt-
telse havde Jens Erik været vikar ved en konfirmation, så han vidste, hvordan det var at synge 
i kirken.

Jens Erik har været en stabil medarbejder og han har haft et godt samarbejde med kirkens 
øvrige personale.

Menighedsrådet takker Jens Erik for indsatsen og markerer afskeden med kirkekaffe 
efter gudstjenesten 1. juledag i Brorstrup Kirke.

Gerda Smith Hald, Brorstrup-Ravnkilde menighedsråd

Vi takker for mange gode år!
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En sensommeraften i slutningen af august havde 
vi en vidunderlig koncert med Klarup Pigekor i 
Ravnkilde kirke. Der blev sunget dejlige danske 
og svenske sange, så vi kunne dufte sommeren 
helt ind i kirken. Der var stille sange, så man kunne 
sidde med lukkede øje og drømme sig langt ud i 
skoven og livlige sange, så man fik lyst til at danse. 
Og der var salmen: ”Min Jesus, lad mit hjerte få”, 
så vi fik kontakt til vores eget hjerte og mærkede 
Jesu kærlige nærvær.  

Hele koncerten var så fyldt med hjerte, glæde og 
håb. Vi bærer sangene med os, selvom både kon-
certen og sommeren er slut. Sommeren kommer 
igen en dag. Det håber og tror vi. Sådan har det 
været i tusindvis af år, så mon ikke det bliver som-
mer igen? Og vi skal igen synge de dejlige som-
mersange, og solen vil skinne på os og varme os 
igen.

Nu står vi foran adventstiden, som er en dejlig 
vente – og håbstid. Der er altid noget at glæde 
sig over og håbe på i kirken og i vores liv.  En af 
adventssøndagene vil kirkesanger, Camilla Hyttel, 
og organist, Karl Alfred Petersen berige os med 
denne dejlige sang, som knytter an til håbet.

Glædelig advent, mens vi venter på det lille barn i 
Betlehem, som stjernen viser vej til.

SENSOMMERGLÆDE OG ADVENTSHÅB

1 Hold håbet op, og hold det udstrakt foran mig. 
Her er en fremtid, her er liv, han er på vej. 
Se, snefnug ligner noder i en symfoni, 
jeg ser på himlen over dét, jeg lever i. 
Hold håbet op. 
Stjernen viser vej. 
Hold håbet op. 
Mørket skjuler sig. 
Hold håbet op. 
Hold det foran mig.

2 Vi venter midt i verset i en adventssang, 
en stilhed efter stemmerne, der var engang. 
Den hænger tungt i luften her som efter storm, 
urolig sitren førend verden får sin form. 
Hold håbet op. 
Stjernen viser vej. 
Hold håbet op. 
Mørket skjuler sig. 
Hold håbet op. 
Hold det foran mig.

3 En julerose er en smuk, men ydmyg blomst, 
jeg tænker på et ord, det er: Tilstedekomst. 
En glød i mørket, og jeg mærker glæden ved, 
han er på vej, det er et lys af evighed. 
Hold håbet op. 
Stjernen viser vej. 
Hold håbet op. 
Mørket skjuler sig. 
Hold håbet op. 
Hold det foran mig.

Tekst: Dy Plambeck, 2015 / Melodi: Marianne Sø-
gaard
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JULEKLUMME 

Kære Gud

Julen burde komme noget før, for børn kan ikke 
være søde så længe. Berit

Sådan kan man læse i en bog: Børn skriver til Gud. 
Der er nok mange børn, der tænker sådan her i 
julemåneden: Kom nu jul! Bare det var snart, bare 
det var i morgen! Særligt hvis børnene har fået at 
vide, at de skal være søde for at få de eftertragtede 
julegaver af forældrene eller af julemanden.

Ak ja, både børn og vi voksne kan have svært ved 
at være søde i længere tid. Vi er jo bare mennesker 
på godt og ondt. Julens budskab er, at Jesus kom-
mer til os, selvom vi ikke er søde! Ja, han kommer 
faktisk til os, fordi vi ikke er søde. Han kommer med 
en hel sækfuld af kærlighed til os. 

Og det kan vi nok have brug for. Og Jesus giver os 
også tilgivelse for alle de gange, vi ikke er søde og 
hjælper os til at tilgive hinanden. Så kan vi holde 
fred med hinanden og få en god jul.

JULEMEDITATION 
Regnet med 

hyrderne på natholdet. 
Klædt på til højtiden 

i de gamle klude. 
De utilregnelige. 

Regnet med 
som de første 

i det nye samfund. 
Udvalgt af Guds 

udsendte:  
Frygt ikke! 

Guds velbehag! 
En fredsskabende hilsen 

til mennesket på jord. 
regn trygt med 

at Gud regner med utilregnelige.

Søren Nielsen i Meditationer, Forlaget Alfa

JULETIDEN I KIRKERNE

Hyrderne på marken blev ikke regnet for noget, bar-
net i krybben blev ikke regnet for noget, manden 
på korset blev ikke regnet for noget. De var de util-
regnelige. 

Men Gud regner dig for noget, du er værdifuld og 
elsket i Guds øjne. Derfor kom han som barnet i 
krybben, som manden på korset, og som den, der 
gik ud af graven – for at være en del af dit liv. For at 
vise dig, at kærligheden findes, at livet er større end 
det, du lige ser, at glæden er dybere og freden mere 
varig, end du og jeg kan forstå. Han kom, og han er 
her stadig. Jesus. Og han regner alle os utilregnelige 
for noget.  

Glædelig jul!

Marianne Nielsen, præstevikar
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ADVENTS- OG JULETIDEN I KIRKERNE

1. SØNDAG 
I ADVENT 

Nu varer det ikke længe, før det er 1. søndag i advent, 
og så ser vi frem mod den store højtid. Vi begynder 
adventstiden i vores kirker, som vi plejer d. 27. nov. 
I Brorstrup kl. 10.30 er der efter gudstjenesten 
kaffe, juice og lækre norske klejner.

I Ravnkilde kirke er der gudstjeneste kl. 14.30, 
og bagefter bliver lysene tændt i Agnethes Have og 
på Mejeritorvet, og så skal vi ud at finde julemanden! 
Gad vide, hvor han har gemt sig i år?
Vi slutter med at hygge os med gløgg og æbleskiver 
i Forsamlingshuset. Musiker og troubadour, Flem-
ming Både gør dagen ekstra festlig for os med sit 
herlige harmonikaspil. Glæd jer til denne festlige be-
gyndelse på adventstiden. 

JULEN 
SYNGES IND 
JULESTEMNING GIVES
Mangler du lige lidt for at komme i den helt rigtige jule-
stemning? Er du blevet lidt træt af at rende rundt efter 
julegaver eller at stå og bage småkager? Trænger du 
til en pause?
Kom og sæt dig godt til rette på kirkebænken og lad 
roen sænke sig ned over dig. Nu skal du ikke andet end 
at være til, og bare nyde sang og ord, og lade den dej-
lige julestemning flyde ind over dig.
Vi synger nemlig julen ind i Ravnkilde kirke: 

4. SØNDAG I ADVENT D. 18. DEC. KL. 19.00 

Der vil både være velklingende engelske julesange – 
Christmas Carols og danske julesalmer. Indimellem vil 
de kendte tekster om, hvorfor vi holder jul, blive læst 
op. Det bliver en aften, hvor du kan glæde dig over, at 
julen kommer lige om lidt. 

SPEJDERNES 
NYTÅRSPARADE
SØNDAG D. 15. JANUAR KL. 14.00 

- begynder spejdernes festlige nytårsparade i Bror-
strup kirke. Vi glæder os til en herlig gudstjeneste 
med vores gode spejdere og andre børn og unge, 
der også har lyst til at være med. 

Vi ruller nemlig ud med en familiegudstjeneste. Ind-
til videre kan vi sige, at det kommer til at handle om 
et helt særligt under, som Jesus gør, og som ingen 
indtil videre har kunnet gøre efter ham. Kom og se, 
hvad det går ud på… 
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DATO DAGENS NAVN Brorstrup Ravnkilde

27. november 1. søndag i advent 10.30 14.30

4. december 2. søndag i advent 10.30 Ingen

11. december 3. søndag i advent Ingen 10.30

18. december 4. søndag i advent Ingen 10.30

24. december Juleaften 16.00 14.30

25. december Juledag 10.30 Ingen

26. december 2. Juledag Ingen 10.30

1. jaunar Nytårsdag 16.00 Ingen

8. januar 1.s.e. h.3.k Ingen 10.30

15. januar 2.s.e h.3.k 14.00* Ingen

22. januar 3.s.e h.3.k Ingen 10.30

29. januar Sidste .s.e h.3.k 19.00 v AMS** Ingen

5. februar Septuagesima Ingen 10.30

12. februar Seksagesima 10.30 Ingen

19. februar Fastalavn Ingen 10.30 v. AMS

26. februar 1.s.i fasten 10.30 Ingen

*Spejdernes nytårsparade  **Kyndelmisse  AMS: Anna Margrethe Dith Dige Saxild

GUDSTJENESTELISTE NOVEMBER - FEBRUAR  2022/2023

Glædelig jul & 
Godt Nytår
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