
Kirkebladene i Danmark

Kirke&Sogn
Brorstrup-Ravnkilde sogne 
– en del af Nørlunds 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

Fra 1. marts: Graver v. 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, begge kirker:
Camilla Hyttel

Hobrovej 81, Tjele
tlf.: 40 73 38 76

Konstitueret sognepræst:
Marianne Nielsen

Bydamsvej 13, Ravnkilde, 9610 Nørager
tlf.: 61 42 76 28

mn@km.dk

Sekretær:
Ved attester og navneændringer

Helena Schmidt 
tlf.: 24 84 55 82
hmms@km.dk

Sognepræst: 
Anna Margrethe Dith Dige Saxild

Haverslevvej 111, Aarestrup,
9520 Skørping 
tlf.: 61 51 10 44 

amsa@dk.dk

SIDEN SIDST
BRORSTRUP SOGN:

DØBT
Sigurd Bach Geerlings
døbt 28.01.2023

VIET
Rikke Bach og Erik Willem Geerlings 
viet 28.01.2023

BEGRAVET
Ingen begravelser i denne periode

RAVNKILDE SOGN:

DØBT
Viggo Dahlgaard Fihl
døbt 20.11.2022

Marlieke Maria Veggerby Derks
døbt 11.12.2022

Storm Brams Pedersen
døbt 08.01.2023

VIET
Anne Maj og Kenneth Dalgaard Fihl
viet 20.11.2022

BEGRAVET
Birte Agnete Braunstein 
bisat 25.11.2022

Birgit Hovgaard 
bisat 03.02.2023
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HJERTELIG TILLYKKE

Marlieke Maria 
Veggerby Derks

Anne Maj og Kenneth 
Dalgaard Fihl samt Viggo 
Dahlgaard Fihl

Storm Brams Pedersen Rikke Bach og Erik 
Willem Geerlings samt Sigurd 
Bach Geerlings

VELKOMMEN TIL 

BABY-SALMESANG 
I RAVNKILDE KIRKE 

I 2023 tilbyder vi igen babysalmesang, denne gang 
er det for børn fra hele Nørlunds Pastorat, dvs. 
Brorstrup/Ravnkilde sogne og Aarestrup/Haverslev 
sogne, i alderen ca. 2-12 måneder. 
 
Vi begynder tirsdag den 14. marts kl. 10:00.  
Herefter 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 san-
sesange og musik, let bevægelse, 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, sen-
der man blot afbud til Camilla Hyttel. 
Det koster ikke noget at være med, så mød endelig 
op.

Camilla Hyttel, Kirkesanger
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1.Juledag var sidste arbejdsdag for kirkesanger, Jens 
Erik Jensen, som nu er gået på en velfortjent pension 
efter 22,5 år som kirkesanger ved vore kirker. 

Der var mødt mange op til gudstjenesten den dag, 
og efter at have sunget for på alle de dejlige julesal-
mer ved gudstjenesten, holdt menighedsrådsfor-
mand, Aase Bisgaard, en smuk tale til Jens Erik, hvor 
hun takkede ham for hans lange trofaste indsats og 
overrakte en gave til ham. 

Derpå holdt Jens Erik en meget fin tale, hvor han ud-
trykte sin tak for tiden som kirkesanger. Så blev der 
åbnet op for et veldækket kaffebord med fire slags 
kransekage i våbenhuset. 

Til slut sang Jens Erik Jensen, hans hustru, Inger Bøyt-
ler Jensen, og kirkesanger, Camilla Hyttel, salmen 
”Dejlig er jorden” acapella flerstemmigt for os alle. Det 
var meget smukt og stemningsfuldt.

Tak for de mange gode år, Jens Erik! Vi håber, at du og 
Inger vil komme til gudstjeneste ind imellem, selv om 
du nu ikke behøver at synge for på salmerne, men 
blot synge med. 

Marianne Nielsen, sognepræst

EN FESTLIG OG VEMODIG DAG

Vi takker for mange gode år!
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Disse skønne unge mennesker skal konfirmeres 
inden længe:

Brorstrup kirke søndag d. 30. april kl. 10.30

Andreas Brusgaard Dahl 
Caroline Buus Jørgensen 

Henry Møller Rask 
Konrad Møller Rask 

Caroline Marie Munch Vase

Ravnkilde kirke søndag d. 7. maj. Kl. 10.30

Milas Peter Hald 
Kathrine Sjælland Langgaard 

Luca Hejlesen Lundsgaard 
Tobias Clifford Nielsen 

Madeline Randers 
Silas Rousing

Et stort tillykke til jer og jeres familier. 

Håber, I får en helt vidunderlig dag, som I altid vil 
huske med glæde. 

Marianne Nielsen, sognepræst

KONFIRMATIONER

Nørlunds Pastorat er det nye navn for sognene 
Brorstrup-Ravnkilde og Aarestrup-Haverslev. Vi 
er ved at vænne os til det. Fra marts forventes 
en ny provst ansat, og der vil ske ændringer i 
planlægningen af det daglige arbejde.

Det betyder, at præsterne i de to gamle pasto-
rater skal fordele arbejdet, så begge præster ar-
bejder ved alle kirkerne, den ene præst på fuld 
tid, den anden som præst på deltid ved siden af 
provstearbejdet.

Der er nu også tilknyttet en fælles præstese-
kretær, Helena Schmidt, som står for Person-
registreringen og konfirmandtilmeldinger. Det 
betyder, at skal man have en navneændring 
eller en ny dåbsattest, skal man henvende sig 
til Helena. Vi er også i færd med at lave et nyt 
atteststempel for Nørlunds Pastorat. Det kom-
mer til at se sådan ud:

 

Der er mange detaljer, der endnu ikke er aftalt, 
men vi er godt i gang. Menighedsrådene vil 
mødes i løbet af foråret til forventningsafstem-
ning og finde nogle fælles retningslinjer for bl.a. 
gudstjenestetider og liturgier, konfirmand- og 
mini-konfirmandundervisning, babysalmesang 
og hjemmeside. 

Følg her i bladet med i, hvordan det kommer til 
at blive fremover og er du i tvivl om noget, så 
ring og spørg!

Med venlig hilsen

Marianne Nielsen og  
Anna Margrethe Dith Dige Saxild, sognepræster

HVAD ER NØRLUNDS PASTORAT?
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De fleste gange er vi sammen i Sognehuset i Ha-
verslev efter skole. Vi er jo mange, for vi er også 
sammen med dem, der går til præst i Haverslev og 
Aarestrup. Vi begynder med at spise boller og frugt 
og drikke saftevand. Og vi har nogle rigtig gode og 
søde kvinder, der på skift sørger for os, nemlig Krista, 
Jane, Ellen, Anna, Hanne og Hanne.

Så er det tid til at gå i kirken, hvor vi synger et par 
salmer, hører noget fra biblen, øver os på Trosbe-
kendelsen og Fadervor. Tilbage igen i Sognets hus 
lærer vi et eller andet om Gud eller Jesus, eller som I 
kan se her på billedet, Kirkeåret.

Vi har også haft en hel dag i Nørager i november 
sammen med en del andre konfirmander, hvor te-
maet var gospel - det der glade musik, hvor man 
ikke rigtig kan sidde stille, og det skal man faktisk 
heller ikke. Gospelinstruktør, Rune Herholdt, og pia-
nist, Stephen Nørrelykke, lærte os at synge gospel, 
så taget var lige ved at lette. Dagen sluttede med 
en gospelkoncert for forældre og resten af familien 
i Durup kirke godt akkompagneret af The Gospel 
Brothers. Det var en fest og sikke de kunne synge, 
de unge mennesker. 

Når bladet her udkommer, har vi haft et superhel-
tekursus med Youth for Christ, og tilbage er der lidt 
mere almindelig undervisning og en heldagstur til 
Aalborg. …. Og så endelig de store festlige dage i 
kirkerne med konfirmationerne.

Anna Margrethe Dith Dige Saxild og Marianne Nielsen, 
sognepræster

KONFIRMATIONER I 

2024
 

Ravnkilde kirke: 
Lørdag d. 27. april 2024

Brorstrup kirke: 
Søndag d. 28. april 2024
Konfirmationsdatoerne er aftalt med Sortebak-
keskolen og præsterne i Haverslev, Aarestrup, 
Rørbæk, Stenild, Grynderup, Kongens Tisted, 
Binderup og Durup og er ens i alle sognene.

Marianne Nielsen, sognepræst

Hvad laver de 
egentlig til præst?
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HVAD SKAL MAN DOG TRO?

Med jævne mellemrum kommer der lidt debat om, 
hvorvidt moderne fornuftige mennesker virkelig 
kan tro på, at Jesus opstod fra de døde.  

Vi er alle opvokset med et naturvidenskabeligt ver-
densbillede, og vores erfaring siger os, at en død 
ikke kan blive levende igen. Indimellem har vi nok 
ønsket det, når vi har mistet et elsket menneske, 
men døden er så definitiv for os. 

Opstandelsen fra de døde går imod al fornuft og 
rationalitet. Men det er der egentlig så meget, der 
gør, bare tænk på kærligheden! Hvordan opstår 
kærligheden? Hvor kommer den fra? Hvor sidder 
den henne? Prøv at tænke på de mennesker, du el-
sker mest. Hvorfor elsker du dem, og hvad er det for 
noget med den kærlighed?

Det er ikke noget, vi kan forstå med vores fornuft 
og rationalitet. Men ingen af os er i tvivl om, at kær-
ligheden findes. Hverken kærligheden eller opstan-
delsen kan gribes inden for et naturvidenskabeligt 
verdensbillede, men det må gribes på en anden 
måde. Derfor er der også noget, der hedder filosofi, 
psykologi og teologi. For slet ikke at tale om musik, 
poesi, kunst og naturoplevelser. Det gør noget ved 
os, som ikke er så let at forklare.

Vores fornuft er begrænset, men vores hjerte er me-
get større. Lader vi hjertet komme til, får vi et større 
og rigere liv.

At Jesus opstod fra de døde legemligt med kød og 
knogler, kan ikke bevises - det må tros med hjertet. 
Og tro har det bedst i fællesskab med andre. Det er 
ganske enkelt bare lettere at tro, når man er sam-
men med andre, der også tror.

Når vi tror, at Jesus er opstået fra de døde og lever i 
dag, betyder det, at døden ikke er endegyldig, men 
at vi også en dag skal opstå, og leve evigt i fred og 
harmoni omfavnet af Guds kærlighed.

Når Jesus lever i dag, giver det mening at bede til 
ham og leve som en kristen. Vi er mange, der tror, 
at Jesus virkelig opstod fra de døde, og har erfaret i 
vores liv, at Jesus er en levende virkelighed, som vi 
kan have et personligt forhold til. 

Derfor bliver vi ved med at fejre påske i kirken, som 
vi har gjort i snart 2000 år. Glædelig påske!

Marianne Nielsen, sognepræst

Side 7Kirke&Sogn



Vi får påskeæg og påskeharen er også på spil. Men 
har det noget med Jesus at gøre?

Jesus blev lagt i en kold og mørk grav – det så ikke 
ud til, at der kunne komme noget liv ud af den. Så-
dan kan et æg også se ud. Det ligner til forveksling 
en hård hvid eller brun sten. Men pludselig kan det 
ske, at der brydes hul i skallen, og livet kommer ud 
som en lille gul kylling, lige som stenen blev væltet 
fra graven, og Jesus kom ud lyslevende. 

Og påskeharen? Enhver ved jo, at harer ikke lægger 
æg, men føder levende unger – ja undtagen på-
skeharen, for den lægger røde æg påskedag, som 
børn kan finde i haverne. Sådan er det i hvert fald i 
en gammel påskeleg. Man siger, at når Jesus kunne 
opstå fra de døde, så kan påskeharen også lægge 
røde æg, men altså kun Påskedag. Og at de er røde, 
er for at huske os på blodet fra Jesus, da han gav sit 
liv for os på korset.

Så frem med påskepynten, og lad os glæde os over 
æg, kyllinger og harer, og først og fremmest: Jesus 
- som er opstået fra de døde og stadig lever i dag. 

Glædelig påske!

Marianne Nielsen, sognepræst

PÅSKEÆG – PÅSKEHARER – JESU OPSTANDELSE
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PALMESØNDAG  
D. 2. APRIL 

kl. 9.00 i Ravnkilde kirke  
kl. 10.30 i Haverslev kirke

Påskeugen begynder med, at Jesus rider ind i Je-
rusalem på et æsel. Alle jubler af glæde og svinger 

med palmegrene, men så skifter stemningen…

PÅSKENS GUDSTJENESTER

SKÆRTORSDAG  
D. 6. APRIL  

kl. 9.00 i Haverslev kirke 
kl. 10.30 i Brorstrup kirke

Det er her, Jesus gør det mærkelige, at han tager et 
brød og siger, at det er hans legeme. Og han siger 

om vinen, at det er hans blod. Så deler han det 
ud til sine disciple, og det har vi gjort lige siden. Vi 

kalder det nadver eller altergang, og vi omgiver det 
med højtidelighed. Det er lidt mystisk, og hvad er 

meningen med det?

LANGFREDAG  
D. 7. APRIL  

kl. 10.30 i Ravnkilde kirke 
kl. 19.30 i Aarestrup kirke

Det er den store dramadag. Her rejses korset, solen 
formørkes, og døden vinder over Jesus. Vi vil synge 
salmer og midt i det, der ser mørkt ud for Jesus, vil 
vi glæde os over, at der venter os en påskemorgen.

PÅSKEDAG  
D. 9. APRIL  

kl. 9.00 i Ravnkilde og Haverslev kirker 
kl. 10.30 i Brorstrup og Aarestrup kirker

Her er der glæde og jubel! Vi fejrer, at Jesus opstår 
fra de døde. Livet og Guds kærlighed er stærkere 
end alt det onde, og Jesus vil også give os evigt 

liv i troen på ham. Vi holder gudstjenester med de 
skønne påskesalmer og kirkerne vil være smukt 

pyntede. 

2. PÅSKEDAG  
D. 10. APRIL 

kl. 10.30 i Haverslev kirke

Vi møder to disciple, som har svært ved at tro, at 
Jesus virkelig er opstået fra de døde, men så møder 
de ham selv… Påskeglæden fortsætter denne dag 

med endnu flere af de skønne påskesalmer.

Velkommen til en dejlig 
påske-fejring!

Anna Margrethe Dith Dige Saxild og  
Marianne Nielsen, sognepræster
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SE PINSESOLEN DANSE

Men så skal man stå tidligt op, for pinsen ligger i år d. 
28. Maj, og da står solen op kl. 4.47. Så kan man også nå 
både at drikke morgenkaffe og formiddagskaffe, inden 
vi holder pinsegudstjeneste kl. 9.00 og 10.30. Her skal vi 
i hvert fald synge dejlige pinsesalmer, og mon ikke én 
af dem bliver: I al sin glans nu stråler solen?

Og for resten, hvorfor er det nu lige vi holder pinse?

Pinse var oprindelig en høstfest. I Mellemøsten høster 
man jo kornet noget tidligere på året, end vi gør, pga. 
det varmere klima. Og i anledning af høstfesten var Je-
rusalem fyldt med tilrejsende jøder fra nabolandene, 
som var kommet til storbyen for at holde fest. Disciple-
ne var samlet i et hus, efter at Jesus var faret til himmels 
10 dage før, og pludselig kom der et kraftigt vindstød, 
og de kunne se ild på hovedet af hinanden - uden at 
der gik ild i håret – vel at mærke!

Det var Helligånden, som kom over dem. Og pludselig 
fik de både mod og kraft, og de løb ud på gaden for at 
fortælle alle de andre om Jesus. Og Helligånden gjorde 
det under i dem, at de talte på de andre menneskers 
forskellige sprog, selvom de aldrig havde lært det. 

Mange mennesker blev så grebet af det, de hørte, at 
de straks besluttede sig for at blive kristne. Ja, der var 
faktisk 3.000 mennesker, som den dag blev døbt. Og 
derefter begyndte de at mødes en gang om ugen for at 
synge og bede sammen, holde nadver og høre discip-
lene fortælle om alt det, de havde oplevet med Jesus. 

Man kan sige, at pinsen er kirkens fødselsdag.

Helligånden er her stadig, dog ikke med ild i håret, men 
som Guds gode Ånd, som hjælper os til at tro på, at Gud 
elsker os, og at han har sendt Jesus til os for at frelse os og 
give os mod, glæde og håb, og det har vi vist altid brug for.  

Glædelig pinse! 
Marianne Nielsen, sognepræst
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DATO DAGENS NAVN Brorstrup Ravnkilde

5. marts 2.s i fasten Ingen 9.00 v AMS

12. marts 3.s i fasten 9.00 Ingen

19. marts Midfaste Ingen 10.30

26. marts Marias Bebudelsesdag 10.30 Ingen

2. april Palmesøndag Ingen 9.00

6. april Skærtorsdag 10.30 Ingen

7. april Langfredag Ingen 10.30 Liturgisk

9. april Påskedag 10.30 9.00

10. april 2. påskedag Ingen Ingen

16. april 1.s e. påske 9.00 Ingen

23. april 2.s e. påske Ingen 10.30 v. LO

30. april 3.s e. påske 10.30 Konfirmation v MN Ingen

5. maj Bededag 10.30 Ingen

7. maj 4.s e. påske Ingen 10.30 Konfirmation v MN

GUDSTJENESTELISTE MARTS - MAJ 2023

De søndage, hvor der ikke er nævnt et navn, ved vi endnu ikke hvilken præst, der 
forestår gudstjenesten. Der kan ske ændringer i gudstjenesteplanen pga. 

præstesituationen. Følg med på kirkernes hjemmeside: 
www.brorstrup-ravnkilde-kirke.dk

AMS: Anna Margrethe Dith Dige Saxild LO: Laila Olsen MN: Marianne Nielsen
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