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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

Visborgvej 31, 9650 Hadsund, 
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

Konstitueret sognepræst:
Marianne Nielsen

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

SIDEN SIDST
BRORSTRUP SOGN:

DØBT
Laura Uldbjerg
døbt 21. maj 2022

Nethe Rosengreen Vestermark
døbt 5. juni 2022

Arthur Bundgaard Poulsen
døbt 11. juni 2022

Anton Buus Jensen
døbt 18. juni 2022

Dicte Meier Brøste
døbt 19. juni 2022

VIET
Maiken og Audun Lund Nesheim 
viet 4. juni 2022 

Stephanie Lund Klarskov 
og Mathias Klarskov Lund Olesen
viet 15. juli 2022

BEGRAVET
Ingen begravelser i denne periode

RAVNKILDE SOGN:

DØBT
Maja Wilson Brøgger Knudsen
døbt 4. juni 2022

Tobias Clifford Nielsen
døbt 12. Juni 2022

Noah Kanneegaard Sørensen
døbt 26. juni 2022

VIET
Marie Louise og 
Michael Farsø Gärtner
viet 15. juni 2022

BEGRAVET
Annelise Degn
bisat 21. juli 2022 

VIET VED BØRLUND SLOT
Jane Thorup Søgaard Nielsen og 
Brian Rubæk Søgaard Nielsen
29. juni. 2022

VIET I LILLE RØRBÆK 
FORSAMLINGSHUS 
Karina Marie og Kristian Kjeldsen
11. juni 2022
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HJERTELIG TILLYKKE

Dicte Meier Brøste Maja Wilson Brøgger 
Knudsen

Noah Kanneegaard 
Sørensen

Anton Buus Jensen

Tobias Clifford Nielsen

Arthur Bundgaard PoulsenNethe Rosengreen 
Vestermark

Laura Uldbjerg
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Stephanie Lund Klarskov og Mathias 
Klarskov Lund Olesen

Jane Thorup Søgaard Nielsen og Brian 
Rubæk Søgaard Nielsen

Karina Marie og Kristian Kjeldsen

Maiken og Audum Lund Nesheim

Marie Louise og Michael Farsø Gärtner

HJERTELIG TILLYKKE
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KONFIRMATIONER
BRORSTRUP KIRKE 
DEN 7. MAJ 2022

RAVNKILDE KIRKE 
DEN 8. MAJ 2022

Forreste række f.v.:
Helene Hedegaard Jensen, 

Esther Blicher Lek, 
Signe Haugaard Mortensen 

og Rose Steensen
Bageste række f.v.:

Lucas Gerner Rasmussen, 
Johannes Rørbæk Stilling, 

Benjamin Bargmann Beier, 
Mikkel Skov Hansen, 

Viktor Tomra Romanius og 
Viktor Bundgaard Engi.

Fra højre: 
Magnus Bremer Fuglsang, 
Nikki Lee Troelsen, 
Madeleine Hardege Lykke 
Christensen og 
Magnus Wittus Pandrun.

Hjertelig tillykke, til alle!
(Fotograf: Bo Kornum, Aalborg)
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AFSKED

I slutningen af juni måned måtte vi tage afsked med 
Holger Lyngberg, der efter at være fyldt 70 stopper 
som præst i Brorstrup-Ravnkilde sogne, hvor han 
har været ansat i 40 år. Ud over præstegerningen 
har Holger Lyngberg også varetaget jobbet som 
provst fra 1991-2007 under Viborg Stift og efter om-
struktureringen i 2007 under Aalborg stift i Rebild 
Provsti. Da Holger blev udnævnt til provst, var han 
landets yngste provst, og nu, hvor han stopper, er 
han den provst, der har den højeste anciennitet.

Ordet ordentlighed kendetegner hele Holgers virke. 

Holger besidder en stor viden og er særdeles hjælpsom.
Han har med sit rolige og imødekommende væsen 
kunnet snakke med alle og har haft øje for alle, og så 
besidder han en god humor. Han har haft indlevelse 
og ægte interesse i sine sognebørns ve og vel.

Mange af hans gamle konfirmander, der er flyttet fra 
sognet, har også ønsket at blive viet af ham, og han 
har døbt mange af deres børn. 

Holger har haft en god kontakt til spejderne, bør-
nehaven, dagplejerne og skolen - et samarbejde til 
stor glæde for alle.

Holger og Søren har også åbnet deres hjem og budt 
til skumringstimer med sang, foredrag/underhold-
ning og kaffe nogle eftermiddage om søndagen i 
vinterhalvåret. Der har desuden været afholdt som-
mermøder i præstegårdshaven. Det er noget folk 
har sat meget stor pris på og er taknemmelige for.

Afskedsgudstjenesterne med efterfølgende sam-
vær viste også hvor afholdt, Holger har været. Bror-
strup kirke var den 19. juni fyldt til sidste plads, og 
der måtte desuden hentes ekstra bænke ind, og det 
samme gjaldt i Ravnkilde kirke den 26. juni.

Ved den efterfølgende sammenkomst i Mejlby var 
der foruden sange og taler, underholdning ved 
Halfdanskerne. I Ravnkilde underholdt Sysselkoret 
under ledelse af kirkesanger Camilla Hyttel i teltet i 
præstegårdshaven.

Rebild provstiudvalg havde den 29. juni også budt 
til afskedsarrangement i præstegårdshaven. Her var 
der foruden taler og sange underholdning ved Cle-
mens Knejterne.

Holger er særdeles vellidt og vil blive savnet.  
Brorstrup-Ravnkilde Menighedsråd.
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Holger og Søren på bænken fra Ravnkilde-borgerne

Fra Mejlby Borger- og kulturhus

Spejderne servicerer Sysselkoret

Fra teltet i præstegårdshaven Clemens Knejterne

Halfdanskerne
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GÅR JESUS 
I KIRKE?
Der er noget dejligt ved alle vores årstider. Her om 
efteråret er der nogle af os, der tænker på, at nu skal 
vi fordybe os i gode bøger, se noget godt i fjernsynet 
eller opsøge fællesskabet på en eller anden måde. 
Nogle af os melder os til aftenskole og går til fore-
drag, går i biografen, til koncerter og i teatret. Det er 
alt sammen godt.

Man kan også gå i kirke. Der står om Jesus i Lukas 
evangeliet kapitel 4, vers 16, at han efter sædvane 
gik i synagogen, den tids kirke. Det var altså en vane 
for Jesus at komme der. Vaner kan være gode, det 
koster ikke så meget energi med vaner, og de bliver 
en del af vores liv på en god måde.

Med vaner skal man ikke altid vurdere, om man 
nu fik noget ud af det. Fik du noget ud af at børste 
dine tænder i morges? Det giver ikke helt mening 
at stille den slags spørgsmål vel? Vaner er gode på 
den lange bane, ligesom med tandbørstning og vi-
taminpiller. 

At gå i kirke er en god vane. Her er der et fællesskab, 
her er varme, lys og blomster, salmer og ord om tro, 
håb og kærlighed. Her er lidt brød og vin, det ser 
ikke ud af meget, men lidt er godt, og det kan bære 
os, når vi ikke kan bære os selv, som et lys på mørke 
dage. Og vigtigst af alt. Her er Jesus. For Jesus har 
stadig den gode vane med at gå kirke. Han er her 
selv. Jesus. Hver gang vi holder gudstjeneste. 

Marianne Nielsen
Præstevikar

HØST
GUDSTJENESTE
BRORSTRUP KIRKE 
18. SEPTEMBER KL. 16.30
Efter gudstjenesten er der spisning i Mejlby 
Borger- og Kulturhus.

Under spisningen holdes der på et tidspunkt 
auktion over den pynt, der har smykket Brorstrup 
Kirke, til fordel for spejderne i HAME-gruppen.

RAVNKILDE KIRKE
25. SEPTEMBER KL. 10.30
Efter gudstjenesten er der høstfrokost i
Ravnkilde Forsamlingshus.

Velkommen begge steder til alle!
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SÅ ER TID TIL AT GÅ TIL PRÆST 

Hvis du har et barn, der skal konfirmeres i Brorstrup- 
Ravnkilde kirker i 2023, skal du melde hende eller ham 
til nu. Og senest d. 15. sept.

Klik ind på kirkernes hjemmeside: www.brorstrup-
ravnkilde-kirke.dk eller på kirkernes Facebook side og 
klik på linket: Konfirmandtilmelding. Begge forældre 
skal signere med deres MitID. Det geniale ved at gøre 
det på denne måde er, at jeg får alle de nødvendige 
oplysninger, så jeg kan sende jer info på mail og sms. 
Hvis det giver problemer, kan I kontakte mig.

Da præstegården skal sættes i stand til jeres nye præst, 
kommer undervisningen til at foregå i Haverslev sog-
nehus hver onsdag eftermiddag kl. 13.30-15.00. Første 
gang d. 28. sept. Der er introduktionsmøde  
for alle d. 21.sept. kl. 19.00 i Haverslev sogne-
hus.

I får mere information på e-mail, når 
jeg har fået tilmeldinger fra jer alle.

Vi præster har gjort os umage med at planlægge et 
godt forløb for de nye konfirmander. Vi skal både være 
sammen på vores ”lille hold” men også være sammen 
med nogle andre konfirmander og opleve noget 
mere, som fx besøg fra Zanzibar, og have en hel dag 
med konfigospel med Rune Herholdt – og jeg love 
jer, at det bliver godt, og at I kommer til at grine! Og 
vi har mere på programmet for det nye år. Bare vent 
og se… 🙂

Kontakt mig endelig,  
hvis du er i tvivl om noget: 
mn@km.dk  
61427628

Jeg ser frem til at møde  
de nye konfirmander. 

Marianne Nielsen 
præstevikar
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BUSK I HAVERSLEV
SØNDAG D. 30. OKT. ER DER BUSK- 
GUDSTJENESTE I HAVERSLEV KIRKE  
KL. 10.30. 

BUSK betyder: Børn og Unge, Sogn og 
Kirke. 

Temaet i år er: ”Trolden i os alle”, og det 
lyder da godt nok lidt spændende. Sog-
nepræst, Anna Margrethe Dith Dige Saxild 
vil sammen med HAME spejderne stå for 
gudstjenesten. 

Der er ingen gudstjenester i Brorstrup 
eller Ravnkilde kirker denne søndag, 
og vi opfordrer til at bakke op om 
vores spejdere og BUSK gudstjenesten 
i Haverslev.

Marianne Nielsen
præstevikar

ALLE HELGEN
Søndag d. 6. nov. er det Alle Helgens Dag, og vi holder særlige mindegudstjenester: 
Brorstrup kirke kl. 15.00
Ravnkilde kirke kl. 16.30

Denne søndag mindes vi på en særlig måde dem, vi har mistet. Selvom vi ikke længere har vore afdøde 
iblandt os, har de dog stadig en plads i vores hjerter og en betydning i vores liv. Ved gudstjenesten denne 
dag vil vi høre og synge om det kristne håb, der rækker ud over døden og ind i evigheden med Gud i lyset.

I løbet af gudstjenesten vil navnene på dem, der er døde i vores 
sogne og/eller begravet eller bisat fra vore kirker i det sidste år, 
blive læst op, og der vil blive tændt lys for hver enkelt.
Alle er velkomne!

Marianne Nielsen
præstevikar 

1. SØNDAG 
I ADVENT 

I kan bare glæde jer, for alt bliver som det plejer til 
1.søndag i advent i begge vores kirker. 

DER ER GUDSTJENESTE D. 27. NOVEMBER:
BRORSTRUP KIRKE KL .10.30
RAVNKILDE KIRKE KL. 14.30

I Brorstrup kirke får vi kaffe og norske klejner efter guds-
tjenesten. 

Efter gudstjenesten i Ravn-
kilde kirke tændes lysene 
i Agnethes Have og på 
Mejeritorvet, og så skal vi 
ud at finde julemanden! 
Vi slutter med at hygge os 
med gløgg og æbleskiver i 
forsamlingshuset. Musiker 
og troubadour, Flemming 
Både gør dagen ekstra 
festlig for os med sit her-
lige harmonikaspil. 

Glæd jer!
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DATO DAGENS NAVN Brorstrup Ravnkilde

11. september 13.søndag efter Trinitatis 10.30 LKLO Ingen

18. september 14. søndag efter Trinitatis 16.30 Høst Ingen

25. september 15. søndag efter Trinitatis Ingen 10.30 Høst

2. oktober 16. søndag efter Trinitatis 10.30 Ingen

9. oktober 17. søndag efter Trinitatis Ingen 9.00 AMSA

16. oktober 18. søndag efter Trinitatis 9.00 v. RVW Ingen

23. oktober 19. søndag efter Trinitatis Ingen 10.30

30. oktober 20. søndag efter Trinitatis Ingen Ingen*

6. november Allehelgensdag 15.00 16.30

13. november 22. søndag efter Trinitatis 10.30 Ingen

20. november Sidste søndag i kirkeåret Ingen 10.30

27. november 1. søndag i advent 10.30 14.30

4. december 2. søndag i advent 10.30 Ingen

ÆNDRING AF GUDSTJENESTE TIDSPUNKT
Vi har tidligere haft gudstjenester kl. 10.00 om vinteren. Det bliver fra i år ændret til kl. 10.30,  
da vores præstevikar indimellem skal holde gudstjenester i nabokirkerne kl. 9.00.

Kl. 10.30 er nu det faste tidspunkt for gudstjenester året rundt. Der kan dog være et andet tidspunkt, 
fx ved høstgudstjenester, 1. søndag i advent, Syng julen ind eller et andet arrangement. 
– Så kig godt efter i gudstjenesteplanen 🙂

LKLO: Laila Kristine Øland Olesen
AMSA: Anna Margrethe Dith Dige Saxild
RVW:  Rikke Visby Wickberg
*Der henvises til BUSK gudstjeneste i Haverslev kirke.

GUDSTJENESTELISTE SEPTEMBER - DECEMBER  2022
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