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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

SIDEN SIDST
BRORSTRUP SOGN:

KONFIRMANDER 2021:

DØBT
Laurits Munch Vigh, Stausgaard
døbt 5. april 2021 i Brorstrup kirke

BRORSTRUP KIRKE
DEN 19. JUNI:
Andreas Rask Jørgensen, Vejrhøj

VIET
Ingen vielser i Brorstrup kirke
siden sidst

Amalie Nyegaard Frank Sørensen,
Mejlby

MENIGHEDSRÅD:
Se konstitueringen
på hjemmesiden:
www.brorstrup-ravnkilde-kirke.dk

BEGRAVET
Ingen begravet i Brorstrup
siden sidst

Graver ved begge kirker:
Søren Chr. Bentzen
Nørvad 1, Ravnkilde, tlf. 29 43 71 80
soerenbentzen@msn.com

RAVNKILDE SOGN:

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

DØBT
Sofia Krogh Mogensen, Stenild
døbt 20. marts 2021
i Ravnkilde kirke

Christian Mourit Søndergaard,
Brorstrup
RAVNKILDE KIRKE
DEN 20. JUNI:
Gustav Degn, Ravnkilde
Isabella Jasmin Sørensen,
Ravnkilde
Kristian Andersen, Ravnkilde

Paulina Patrycja Paszkowska,
Oliver Bligaard Kristensen, Nørager Ravnkilde
døbt 21. marts 2021
Rasmus Lund Petersen,
Ravnkilde
Nanna Hvilshøj Ravn, Nysum
døbt 27. marts 2021
Sebastian Bargmann Beier,
i Ravnkilde kirke
Ravnkilde
Valdemar Nørgaard Helligsøe Bæk,
Vallentina Brouer Kåre Jacobsen,
Nørager
døbt 3. april 2021 i Ravnkilde kirke Ravnkilde
VIET
Ingen vielser i Ravnkilde kirke
siden sidst
BEGRAVET
Palle Sørensen, Arden
begravet 25. februar 2021
på Ravnkilde kirkegård
Gunnar Wulff Andersen, Haverslev
bisat 27. februar 2021
fra Ravnkilde kirke
Per Gyllenborg, Skårup
bisæt 10. marts 2021
fra Ravnkilde kirke

Victoria Marie Kønig Nielsen,
Ravnkilde
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HJERTELIG TILLYKKE

Sofia Krogh Mogensen

Oliver Bligaard Kristensen

Nanna Hvilshøj Ravn

Valdemar Nørgaard Helligsøe Bæk

Laurits Munch Vigh
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MIDTHIMMERLANDSKE
SOMMERKONCERTER
”Midthimmerlandske Sommerkoncerter” er titlen på
et nyt tiltag, som nogle af provstiets organister og
deres menighedsråd har iværksat med det håb, at
koncerterne vil give gode oplevelser i en periode,
hvor meget andet ligger stille- Ligeledes et det et
håb, at arrangementet kunne blive en årligt tilbagevendende begivenhed.
Der er gratis adgang til koncerterne, og man er mere
end velkommen til at tage rundt til alle koncerter,
uanset, hvor man bor i provstiet/kommunen.

DATO

Udover at lytte til meget forskellig musik giver arrangementerne jo også lejlighed til at komme rundt i nogle
af provstiets smukke kirkebygninger og møde nogle af
de dygtige musikere, som er ansat ved kirkerne.
Neden for her et lille overblik,
men hold endelig øje med aviserne, herunder den nye Kirkeavisen, for det endelige program
kan byde på mindre ændringer.

KLOKKESLÆT STED

KONCERTBESKRIVELSE

kl. 11.00

Støvring kirke

Organist Maren Tang på orgel

3. august

kl. 19.30

Terndrup kirke

Fuglenes klang og fællessang
ved organist Gunhild Kjær

5. august

kl. 19.30

Veggerby kirke

Klezmerduo:
”Hvor finder vi glæden”

9. august

kl. 19.30

Aarestrup kirke

Tandem på klangveje.
Guitar/cello-duoen Munk-Riegels

12. august

kl. 19.30

Øster Hornum kirke

Arne Andreassen ”Lysets længde
- en messe i mørket”

18. august

kl. 19.30

Bælum kirke

Organist Natasha Kutsko Jensen
på flygel med sang af Caroline
Pedersen og Jens Olav Heckmann

22. august

kl. 19.30

Skørping Nykirke

Kammerkoret Coro Misto

24. august

kl. 19.30

Støvring kirke

Koncert med organist Else-Marie
Christiansen og fløjtenist Tine Lilholt

26. august

kl. 19.30

Ravnkilde kirke

Clemens Knejterne

24. juli

&

Kirke Sogn

Side 5

SOMMERFESTEN I RAVNKILDE PRÆSTEGÅRD
DEN 6. JUNI 2021
I skrivende stund er det menighedsrådets hensigt at gennemføre sommerfest på en eller anden måde, i hvert fald sådan, at alle gældende
regler bliver overholdt.
Menighedsrådet har ikke lagt sig helt fast på
formen, som jo vil afhænge af, hvad man kan
og må.

Det står dog fast, at vi vil gøre, hvad vi kan
for at gennemføre koncerten med HALFDANSKERNE i teltet i haven. Deres musik og optræden kan forhåbentlig være et kærkomment
løft ind i til sommerens glæder.
Hold øje med Nørager Avis, Nordjyske Stiftstidende og Facebook i dagene op til den 6. juni.

TORSDAG DEN 26. AUGUST 2021 KL. 19.30
I RAVNKILDE KIRKE
Som rosinen i pølseenden på ”Midthimmerlandske Sommerkoncerter” lægger Ravnkilde
kirke SIT klangfulde rum til en festlig og fornøjelig koncert, en flok unge mænd fra Aarhus lægger vejen forbi. De kalder sig Clemens
Knejterne.
Om sig selv skriver de:

Clemens Knejterne er et ungt og charmerende kor bestående af 35 unge mænd i alderen
16-22 år. Vi optræder til et utal af forskellige
begivenheder, og det helt særlige ved Clemens
Knejterne er, at vi skriver alle vores arrangementer selv. Clemens Knejterne er således altid garant
for god musik, højt humør og en unik koncertoplevelse.

&

Kirke Sogn

Side 6

LILLE VIGGO, VIL DU RIDE RANKE
Fra min barndom husker jeg så tydeligt sangen ”Lille
Viggo, vil du ride ranke.”
Sangen er skrevet af H. C. Andersen i 1832.
Aldrig har jeg dog tænkt på, hvem lille Viggo kunne
være, og slet ikke så meget på sangens sidste to vers.
Men Bertel Haarder skrev i Kristeligt Dagblad den 20.
april d.å. om Lille Viggo, og det fik mig til at lede efter
mere om denne Viggo.
H. C. Andersen blev jo aldrig selv far, derfor måtte
han – som så mange andre – ”låne” andres børn. Det
gjorde han så, også når han var på besøg hos Viggos
forældre. Der tog han så ofte den bette purk på sine
knæ for at ride ranke.
Viggo hed Drewsen til efternavn og var født i 1830
som søn af Adolph Ludvig Drewsen og hans kone
Nicoline, født Collin. I 1864 meldte han sig som frivillig i Danmarks krig mod Preussen. Han blev såret og
taget til fange ved Dybbøl.
Den stakkels Viggo kom sig aldrig helt over sine kvæstelser, men fik dog en pæn karriere i Finansministeriet og senere i finansverdenen.
Lille Viggo blev i 1872 gift med Henriette Louise Collin, og sammen fik de sønnen Sten Drewsen.
Det slog mig, at der bag mange sange - og salmer
for den sags skyld - findes virkelige skæbner. Prøv
også at læse i salmebogen nr. 502 Jeg har en angst
som aldrig før, hvor H. C. Andersen i 1864 beskriver
sin angst, med i hans angst i 1864 spillede vel også
tanker over, hvordan det skal gå den lille Viggo, som
nu er i krig og måske slet ikke dur til at slås!
Prøv at google ”Lille Viggo, vil du ride ranke” og lyt til
Hannah Bjarnhofs fortolkning af børnesangen.
Lille Viggo, vil du ride ranke?
Sæt dig på mit knæ, du søde dreng!
Barn jeg er med dig i sjæl og tanke,
vi vil lege, til du skal i seng.

Her hos dig jeg barnehimlen finder,
glemmer alt, hvad der gør hjertet ve.
Lad mig kysse dine røde kinder,
lad mig dog de brune øjne se!
Vis mig så, hvor stor du er, du søde!
Nej, hvor hånden dog er buttet rund!
Smilet sidder i de kinder røde,
alt for smuk er dog din lille mund!
Hver en blomst du kysser, som en broder
taler med den på din egen vis,
hele verden har du i din moder,
hendes skød er dig dit paradis!
Jeg en smuk historie dig lover,
følg nu moder til din lille seng!
Synge vil jeg for dig, til du sover
lille Viggo, moders bedste dreng!
Du måske for mig som ældre synger,
når jeg skal til ro den sidste gang.
Ja, når jorden på min kiste tynger,
syng da med den dybe vuggesang.
Tænk på ham, der trofast mange gange
gynged dig på armen op og ned.
Verden glemmer mig og mine sange,
mon du glemme vil
min kærlighed?

Billede af
Viggo Drewsen
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GUDSTJENESTELISTE
DATO

JUNI · JULI · AUGUST 2021

DAGENS NAVN

Brorstrup

Ravnkilde

6. juni

1. søndag efter trinitatis

Sommerfest i
præstegårdshaven.
Se omtale inde i blade

Sommerfest i
præstegårdshaven.
Se omtale inde i blade

13. juni

2. søndag efter trinitatis

10.30

Ingen

19. juni

Konfirmation

10.00 Konfirmation

Ingen

20. juni

Konfirmation

Ingen

10.00 Konfirmation

27. juni

4. søndag efter trinitatis

Ingen

10.30

4. juli

5. søndag efter trinitatis

10.30

9.00

11. juli

6. søndag efter trinitatis

9.00

10.30

18. juli

7. søndag efter trinitatis

Ingen

9.00 Laila Olesen

25. juli

8. søndag efter trinitatis

Ingen

Ingen

1. august

9. søndag efter trinitatis

10.30 Laila Olesen

Ingen

8. august

10. søndag efter trinitatis

19.30

10.30

14. august

Byfest i Ravnkilde

Ingen

10.30 i teltet

15. august

11. søndag efter trinitatis

10.30

Ingen

22. august

12. søndag efter trinitatis

Ingen

19.30

26. august

Koncert

Ingen

19.30 Se omtale

29. august

13. søndag efter trinitatis

10.30

Ingen

14. søndag efter trinitatis

Ingen

10.30

6. september

Sognepræsten holder ferie 12. juli til og med 1. august.
Sognepræst Laila Olesen, Rørbæk, passer embedet.
Konfirmationerne i 2022:
Der er ændringer i de tidligere udmeldte datoer,
så konfirmationerne i 2022 bliver sådan her:
Brorstrup kirke lørdag den 7. maj kl. 10.00
Ravnkilde kirke søndag den 8. maj kl. 10.00

degngrafisk.dk

