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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

SIDEN SIDST
BRORSTRUP SOGN:

DØBT
Emma Guldberg Tedaldi, Ladelund
døbt 13. juni 2021 i Brorstrup kirke

Conrad Tøttrup Bjørn, Ø. Doense
døbt 26. juni 2021 i Brorstrup kirke 

VIET
Ingen vielser i Brorstrup kirke 
siden sidst 

BEGRAVET
Ingen begravet i Brorstrup 
siden sidst 

RAVNKILDE SOGN:

DØBT
Oscar Holm Baisgaard, Ravnkilde
døbt 22. maj 2021 i Ravnkilde kirke

Malou Farsø Gärtner, Ravnkilde
døbt 12. juni 2021 i Ravnkilde kirke 

Sofus Martinussen, Nysum
døbt 10. juli 2021 i Ravnkilde kirke 

VIET
Lea og Andreas Holm Baisgaard, 
Ravnkilde
Viet 22. maj 2021 i Ravnkilde kirke 

Dorte og René Kjær Jensen, Aars
Viet 26. juni 2021 i Ravnkilde kirke 

Camilla Midtgaard Iversen og Anders 
Midtgaard Iversen, Aarestrup
Viet 3. juli 2021 i Ravnkilde kirke 

Mimi Martinussen og 
Bjarne Pedersen, Nysum
Viet 10. juli 2021 i hjemmet

BEGRAVEDE
Monika Lone Hansen, Ravnkilde
Bisat 2. juli 2021 fra Ravnkilde kirke

Kirke&SognSide 2



HJERTELIG TILLYKKE

Sofus MartinussenMalou Farsø Gärtner

Camilla og Anders Midtgaard IversenDorte og René Kjær Jensen

Oscar Holm BaisgaardConrad Tøttrup BjørnEmma Guldberg Tedaldi
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KONFIRMATIONER
BRORSTRUP KIRKE 
DEN 19. JUNI 2021

RAVNKILDE KIRKE 
DEN 20. JUNI 2021

Fra venstre forreste række:
Isabella Jasmin Sørensen, 

Ravnkilde, 
Victoria Marie König 

Nielsen, Ravnkilde, 
Vallentina Brouer Kåre 

Jacobsen, Ravnkilde, 
Paulina Patrycja Paszkowska, 

Ravnkilde.
Bagest fra venstre:

Sebastian Bargmann Beier, 
Ravnkilde, 

Kristian Andersen, Ravnkilde, 
Gustav Degn, Ravnkilde, 
Julius Bødstrup, Nysum, 
Rasmus Lund Petersen, 

Ravnkilde.

Fra venstre: 
Andreas Rask Jørgensen, 
Haverslev, 
Amalie Nyegaard Frank 
Sørensen, Mejlby, 
Christian Mourit Søndergaard, 
Brorstrup.

Endnu en gang hjertelig til lykke, og tak for et par vidunderlige konfirmationsdage! 
Lykke og held ønsker jeg for jer alle!

Fo
to

:  K
or

nu
m

 P
ho

to

Kirke&SognSide 4



KIRKEBLADET 
GENNEM ALLE ÅRENE
Siden 1982 har en af opgaverne ved at være sogne-
præst i Brorstrup-Ravnkilde været at redigere og sam-
mensætte sognenes kirkeblad. Bladet har hedder lidt 
forskelligt gennem årene, men i almindelig omtale 
hedder det vist bare altid ” Kirkebladet”.
   Det har været en opgave, som jeg altid har holdt 
meget af beskæftige mig med og lægge lidt kræf-
ter i. Det har været en herlige ”legeplads”, hvor jeg 
har kunnet boltre mig og forsøge at formidle noget 
af det, som jeg har været optaget af og interesseret 
mig for i håb om, at det måske også kunne interessere 
andre i sognene. Heldigvis har jeg de senere år haft 

god hjælp af en lille redaktionsgruppe, bestående af 
Anette Tedaldi, Mejlby, Krista R. Kallestrup, Ravnkilde, 
Jesper Heskjær, Mejlby og Lone Buus Jensen, indtil 
fornylig også Mejlby.
   Bladet har skiftet layout tre gange så at sige, lidt efter 
hvilke muligheder, der nu bød sig, og efter hvilken in-
spiration, der kunne hentes fra andre sogne og deres 
kirkeblad; men uanset hvordan det har set ud, så har 
indholdet kredset om de samme emner, nemlig hvad 
der sker i og omkring kirkerne og præstegården og 
det såkaldt kirkelige liv i et bredt perspektiv.
   Det er jo menighedsrådet, der står som udgiver, og 
alle menighedsråd har lagt vægt på, at det skulle sig-
nalere seriøsitet og kvalitet. I hvilket omfang, det nu er 
lykkedes, må andre jo nok bedømme, men jeg synes 
i al beskedenhed, at vi altid har kunnet være vores 
kirkeblad bekendt. Ikke at alle numre har været lige 
vellykkede, men det ville jo nok også have været un-
derligt, om det var sådan.
   Ca. 150 numre er det blevet til siden 1982, og hel-
digvis er der bevaret et eksemplar af alle numrene, 
bortset fra nogle få fra de første år. Jeg har søgt med 
hjælp fra bibliotekar Poul Flou Pedersen, biblioteket 
i Nørager, at få en kopi af de manglende numre hos 
Rigsarkivet. Der er nemlig noget, der hedder ”pligtaf-
levering”, dvs. at alle trykkerier skal aflevere et eksem-
plar af alle udgivelser, de trykker, til Rigsarkivet, men af 
en eller anden grund er altså opstået et hul, så der nu 
mangler nogle få numre fra de første år.
   At bladre disse mange kirkebladet igennem fortæller 
ganske meget om den udvikling, som også kirkelivet 
har gennemgået siden 1982. Det kirkeliv, som fandtes, 
da jeg kom, eksisterer ikke mere. Noget er opgivet, no-
get er ændret og noget nyt er kommet til.
   I de sidste tre numre, som jeg har ansvaret for at 
redigere, har jeg valgt at bringe en kopi af de første tre 
blade, som jeg redigerede i perioden 1982-1983. At 
nærlæse disse numre er virkelig et studium i, hvordan 
tingene var en gang, og hvordan ”den store stygge 
udvikling” har vendt mange ting på hovedet.
  Virkemidlerne var begrænsede, og verden var måske 
lidt mere enkel.
   F. eks. står der, at taksten for kirkebilskørsel p.g.a. af 
den betrængte økonomi desværre må forhøjes fra 2 
til 5 kroner pr. gang.
   God fornøjelse med læsningen!

HØST
GUDSTJENESTE

BRORSTRUP KIRKE 
19. SEPTEMBER 2021
Gudstjeneste i kirken kl. 16.30 med den 
traditionsrige spisning og auktion i Mejlby 
Borger- og Kulturhus bagefter.

RAVNKILDE KIRKE
26. SEPTEMBER 2021
Gudstjeneste i kirken kl. 10.30 og den ligeså 
traditionsrige høstfrokost i Ravnkilde Forsam-
lingshus bagefter.

Velkommen begge steder!
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KONCERT I 
RAVNKILDE 
KIRKE 
12. SEPTEMBER 
KL. 16.00
 
ALL YOU NEED IS LOVE

- en collage bestående af sang og oplæsning
med musik udelukkende af The Beatles.
 
Musikerne bag denne koncert skriver selv:
Du vil helt sikkert blive overrasket og overvældet af den-
ne koncert,  hvor kirkeorgel og klaver spiller rockmusik. 
Hovedtemaet i koncerten er et forløb, der går ’fra 
ensomhed til kærlighed’; netop på baggrund af et 
sammenfald i hippiebevægelsens og kristendommens 
budskaber.  
Teksterne til første halvdel omhandler ensomhed og er 
hentet fra Det Gamle Testamente. 
Tilsvarende omhandler teksterne til anden halvdel 
kærlighed og er hentet fra Det Nye Testamente.

Koncerten fremføres af et fremadstormende, ungt 
tenortalent, Simon Mott Madsen, en professionel skue-
spiller, Tina Kruse Andersen - samt far, Tore Bjørn Larsen, 
ved orglet og søn Bjørn Krogh Thesbjerg, ved klaveret.

VELKOMMEN TIL 
BABYSALMESANG
I RAVNKILDE KIRKE
Menighedsrådet er glad for i samarbejde 
med kirkesanger Camilla Hyttel at kunne 
tilbyde babysalmesang for børn fra begge 
sogne i alderen 2-12 måneder.

TIRSDAG DEN 31. AUGIUST OG FREM TIL 
OG MED 12. OKTOBER
HVER GANG KL 10 I RAVNKILDE KIRKE

Efter babysalmesangen er der kaffe/te mm. 
i Ravnkilde forsamlingshus.

Tilmelding til kirkesanger Camilla Hyttel på 
camilla.hyttel@gmail.com eller sognepræst 
Holger Lyngberg på hly@km.dk. 
Skulle man være forhindret nogle af gangene, 
sender man blot afbud til Camilla Hyttel.
Det koster ikke noget at være med.

Velkommen til en fin og hyggelig stund 
med sansesange og musik, let bevægelse, 
rasleæg, bobler, tørklæder og nærvær i 
Ravnkilde kirkes stemningsfulde rammer.

SKUMRINGSTIMER I EFTERÅRET
Indtil videre holdes skumringstimerne ikke i præstegården, men henholdsvis 
i Mejlby Borger og Kulturhus og i Ravnkilde forsamlingshus.

MEJLBY BORGER- OG KULTURHUS, 10. OKTOBER KL. 14.30-16.30
Denne søndags gæst er den kendte og dygtige trubadur Flemming Baade, 
Aarhus. Flemming har rod her på egnen, opvokset som han er i Ravnkilde.
Eftermiddagen vil have som tema: Bent Fabricius Bjerre og hans musik.

RAVNKILDE FORSAMLINGSHUS, 21. NOVEMBER KL. 14.30-16.30
Oplev glæden ved fællessang akkompagneret af rytmisk klaver i et udvalg af 
forskellige tiders tekster og kompositioner fra Højskolesangbogen – kombine-
ret med fortællinger om sangene.
Søndagens gæst er pianist, komponist og foredragsholder Rasmus Skov Bor-
ring, Frederiksberg.
Rasmus Skov Borring (f. 1981) modtog i 2019 N.F.S. Grundtvigs Pris for sit 
arbejde med at formidle fællessangstraditionen både i Danmark og i udlandet. 
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DATO DAGENS NAVN Brorstrup Ravnkilde

5. september 14. søndag efter trinitatis Ingen 10.30

12. september 15. søndag efter trinitatis 10.30 16.00 Koncert 
Se omtale

19. september 16. søndag efter søndag 16.30 Høst 10.00 & 11.30 
Dåbsgudstjenester

26. september 17. søndag efter søndag Ingen 10.30 Høst

3. oktober 18. søndag efter trinitatis 10.30 Ingen

10. oktober 19. søndag efter trinitatis 14.30-16.30 
Skumringstimer i Mejlby 
Borger- og Kulturhus 
Se omtale

14.30-16.30 
Skumringstimer i Mejlby 
Borger- og Kulturhus 
Se omtale

14. oktober 8.45 Hele byen synger 
morgensang

17. oktober 20. søndag efter trinitatis Ingen 10.30

24. oktober 21. søndag efter trinitatis 10.30 Ingen

31. oktober 22. søndag efter trinitatis Ingen 10.30

7. november Allehelgen 15.00 Mindegudstjeneste 16.30 Mindegudstjeneste

14. november 24. søndag efter trinitatis Ingen Ingen

21. november Sidste søndag i kirkeåret 14.30-16.30 
Skumringstimer i Ravnkilde 
forsamlingshus 
Se omtale

14.30-16.30 
Skumringstimer i Ravnkilde 
forsamlingshus 
Se omtale

28. november 1. søndag i advent 10.00 14.30

HELE BYEN SYNGER MORGENSANG, 
14. OKTOBER KL. 8.45 I RAVNKILDE KIRKE
I samarbejde med Ravnkilde Skole indbydes alle til morgensang med 
skolebørnene i Ravnkilde kirke.
Sådan cirka en 20 minutters tid. 
Derefter fælles morgenmad i forsamlingshuset.
Velkommen til en dejlig morgenstund! 
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