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Kirke&Sogn
Brorstrup-Ravnkilde Pastorat



Emil Møller Therkildsen Anton Pasciak Brøste

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:
Manuela Rauff

Aars, tlf. 26 36 13 28

Sognepræst:
Holger Lyngberg

Nørvad 1, Ravnkilde, tlf. 98 56 90 55
e-mail: hly@km.dk

Hjælpepræst:
Therese Strand Nielsen

Lyngbyvej 47, Store Brøndum
tlf. 42 40 97 47, e-mail: matn@km.dk

SIDEN SIDST
BRORSTRUP SOGN:

DØBTE:
Ebbe Gaarn Lindgreen
født 03.02.2017 i Vor Frue sogn, Aalborg
døbt 30.04.2017 i Brorstrup kirke

Emil Møller Therkildsen
født 15.12.2016 i Brorstrup sogn
døbt 30.04.2017 i Brorstrup kirke

Anton Pasciak Brøste
født 09.02.2017 i Kgs. Tisted sogn
døbt 12.05.2017 i Brorstrup Kirkenettet

BEGRAVET:
Villy Bilskov Christensen
født 04.01.1934 i Gislum sogn
død 21.04.2017 i Brorstrup sogn og 
bisat på Ravnkilde kirkegård

RAVNKILDE SOGN:

DØBTE:
Malthe Dalum Kristensen
født 18.11.2016 i Haverslev sogn
døbt 05.03.2017 i Ravnkilde kirke

Viola Brink Wenneberg
født 16.12.2016 i Ravnkilde sogn
døbt 18.03.2017 i Ravnkilde kirke 

VIET:
Christina Jensen og Thomas Randers
viet 25.03 2017 i Ravnkilde kirke

Lilian Bitten Kristensen og 
Henrik Kristensen
viet 20.05.2017 i parken ved Nørlund 
Slot

BEGRAVET: 
Finn Loft Jørgensen
født 14.01.1952 i Hillerød sogn
død 25.03.2017 i Ravnkilde sogn og 
bisat på Ravnkilde kirkegård

Egon Flemming Andersen
født 31.12.1928 i Ravnkilde sogn
død 19.05.2017 i Suldrup sogn og 
bisat på Ravnkilde kirkegård
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BILLEDER FRA EN DEJLIG DAG..!

Ebbe Gaarn Lindgreen

Christina Jensen og Thomas RandersLilian Bitten Kristensen og Henrik Kristensen

Viola Brink WennebergMalthe Dalum Kristensen
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KONFIRMANDER
BRORSTRUP KIRKE 23. APRIL 2017

1. Må din vej gå dig i møde,
 og må vinden være din ven,
 og må solen varme din kind,
 og må regnen vande mildt din jord,
 indtil vi ses igen
 må Gud holde, holde dig i sin hånd.

 2. Må din dag se mange timer,
  og må natten skænke dig sin fred,
  og må mørket læge dine sår,
  og må lyset leve i dit blik,
  indtil vi ses igen
  må Gud holde, holde dig i sin hånd

 Hjertelig til lykke!

Fra venstre: Benjamin Nyegaard Frank Sørensen, Mejlby, Jonas Dalsager Betzer, Vejrhøj, 
Julie Knudsen Sørensen, Smorup, Emma Bjerregaard Christensen, Nørager og Simon Blæsbjerg, Mejlby.
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KONFIRMANDER
RAVNKILDE KIRKE 7. MAJ 2017

3. Må din lut få mange strenge,
 og må tanken spænde højt sin flugt,
 må din visdom finde til sin brønd,
 og din latter lette som en fugl,
 indtil vi ses igen
 må Gud holde, holde dig i sin hånd.

4. Må din tro bevare gløden,
 og dit håb sit stærke vingeslag,
 og må kærligheden fylde dig,
 og din Gud velsigne dig og dit,
 indtil vi ses igen
 må Gud holde, holde dig i sin hånd.

 Hjertelig til lykke

Bagest fra venstre: Casper Kold-Hansen, Ravnkilde, Nick Ingstrup Fischer, Ravnkilde, Asger Degn, Ravnkilde
Forrest fra venstre: Frida Blicher Lek, Ravnkilde, Nathalie Kjærsgård Nielsen, Ravnkilde, 
Linnea Cathrine Andersen, Ravnkilde, Natasha Lund Petersen, Ravnkilde, Karoline Skov Hansen, Fyrkilde
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Kan det nu passe? Er Brorstrup Kirke blevet for lille? El-
ler… Ja, der kan gemme sig meget bag denne over-
skrift. Det er nu ikke så revolutionerende. Det drejer 
sig om, at der igen i år holdes gudstjeneste i festteltet 
i forbindelse med sommerfesten i Mejlby.
I år er det 

SØNDAG DEN 25. JUNI KL. 14.00

Sognepræst Inge Frandsen, Rold, står for gudstjene-
sten, og folkemusikgruppen ”Hanegal” leverer musik-
ken til.

Som tidligere år vil menighedsrådet efter gudstjene-
sten være vært ved kirkekaffe og kage.
Det er nu 3. år, der holdes gudstjeneste i forbindelse 
med sommerfesten i Mejlby. De 2 foregående har 

gudstjenesten været særdeles velbesøgt og kirke-
gængerne har givet udtryk for, at de har haft en rigtig 
god eftermiddag. Er du en af de få, der ikke tidligere 
har deltaget i gudstjenesten i festteltet skulle du prø-
ve det i år. Du vil helt sikkert ikke blive skuffet. 

Alle er velkomne.

KIRKE I MEJLBY

SOMMERFEST 
I RAVNKILDE
PRÆSTEGÅRD
18. JUNI 2017 
Kom til året sommerfest i præstegårdshaven. 
Det bliver alletiders fest, tror jeg, med følgende 
program:

Kl. 11.00: Gudstjeneste i teltet
kl. 12.00:  Middagsmad (maden giver menig-

hedsrådet og drikkevarer kan købes)

Efter middagsmaden sørger THE GRANDFÆT-
TERS for, at vi får nogle fornøjelige timer med 
rigtig fest og glæde.
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LIDT OM
SKT. HANS
Af Jesper Heskjær, Mejlby

Skt. Hans markerer, at nu bliver dagene igen kor-
tere. Det er i hvert fald sådan, de fleste nok opfatter 
den. I virkeligheden er Skt. Hans en festligholdelse 
af Johannes Døberens fødselsdag. Før det kom til at 
hedde Skt. Hans, fejrede man denne dag sommersol-
hverv. Altså at dagene nu bliver kortere og ikke bliver 
længere igen, før vi når til vintersolhverv i slutningen 
af december.
Allerede omkring år 400 havde den kristne kirke be-
sluttet, at dette var dagen, hvor Johannes Døberen 
blev født idet han jo var et halvt år ældre end Jesus. 
Og fejringen af Jesus’ fødselsdag – julen – falder jo 
meget heldigt sammen med vintersolhverv.
Det er nemt at forestille sig, at den kristne kirke i år 
400 har set på, hvordan det var muligt at få udbredt 
kristendommen og derfor har indset, at hedningene 
havde nogle fester, de meget nødigt ville opgive. Og 
derfor fandt man meget behændigt på at placere 
nogle kristne højtider på samme tid som de heden-
ske fester. Denne pragmatiske holdning passer jo 
os danskere ret godt. Anledningen er ikke så vigtig, 
blot vi kan få en fest ud af det og hygge os. Og når vi 
danskere skal hygge os – så skal der noget i munden, 
såvel mad som drikke. Og gerne i rigelige mængder. 
Er der desuden dans, er festen helt hjemme! Sådan 
blev sommersolhverv eller midsommer - som det 
også blev kaldt – fejret da vi var hedninger: Med mad, 
drikke og dans.
Den oprindelige fejring af solhvervet var dog mere 
end blot mad, drikke og dans. Fx var urter og kilder 
særligt hellige og virksomme til midsommer. Der er 
også vejrvarsler knyttet til midsommer:
Regner det sankthansaften, da skal det regne seks 
uger derefter.

SOGNEPRÆSTENS 
STUDIEORLOV
Som det blev nævnt i sidste kirkeblad har jeg fået til- 
delt 3 måneders studieorlov fra 1. juni til 31. august.
Studieorlov kan præster få sådan ca. 2 gange i løbet 
af deres embedstid, og da jeg endnu ikke har få tildelt 
en sådan orlov, fandt myndighederne, at nu var det 
vist min tur til at komme i betragtning.
I de tre måneder vil jeg bruge tiden på at fordybe mig 
lidt mere i hvordan den ortodokse gudstjeneste har 
påvirket vores gudstjeneste. Det lyder måske umid-
delbart ikke så nærliggende, men vores store salme-
digter Grundtvig fik i 1837 noget man kalder for en ” 
græsk vækkelse”. Han fandt nemlig på Det kgl. Biblio-
tek i København et skrift, hvor den græsk-ortodokse 
kirkes gudstjenestes indhold var beskrevet. Da han 
læste dette skrift, gik der et lys op for ham… og nu er 
det jeg gerne vil blive lidt klogere på, hvordan denne 
græske vækkelse har påvirket vores gudstjeneste, 
måske uden at vi overhovedet tænker over det.
Til at passe Brorstrup og Ravnkilde sogne i de tre må-
neder er der truffet aftale med følgende præster:

Therese Strand Nielsen, Store Brøndum
vil mere eller mindre være til rådighed hele tiden, 
bortset fra ugerne 28-29-30-31
E-mail: matn@km.dk  //  tlf. 4240 9747

Sognepræst Inge Frandsen, Rold
vil træde til med gudstjenester og
kirkelige handlinger i juni måned
E-mail: ifr@km.dk  //  tlf. 9852 3311

Sognepræst Lise Nedergaard, Tveden
vil være til rådighed fra 10. juli til 2. august.
E-mail: lne@km.dk  //  tlf. 2146 9230

Den 1. september er jeg så på banen igen.
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GUDSTJENESTELISTE JUNI-JULI-AUGUST 2017
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DATO DAGENS NAVN KLOKKESLÆT KIRKE

4. juni Pinsedag 9.00 Brorstrup Inge Frandsen

10.30 Ravnkilde Inge Frandsen

5. juni 2. pinsedag 10.30 Brorstrup Viggo Uttrup

18. juni 1. søndag efter trinitatis 11.00 Sommerfest i teltet i præstegårdshaven

25. juni 2. søndag efter trinitatis 14.00 Sommerfest teltet på legepladsen i Mejlby

2. juli 3. søndag efter trinitatis 11.00 Ravnkilde Inge Frandsen

16. juli 5. søndag efter trinitatis 9.00 Ravnkilde Lise Nedergaard

10.30 Brorstrup Lise Nedergaard

30. juli 7. søndag efter trinitatis 9.00 Brorstrup Lise Nedergaard

10.30 Ravnkilde Lise Nedergaard

6. august 8. søndag efter trinitatis 11.00 Brorstrup Inge Frandsen

12. august Byfest i Ravnkilde 10.30 Byfestteltet i Ravnkilde  
Therese Strand Nielsen

20. august 10. søndag efter trinitatis 9.00 Brorstrup Therese Strand Nielsen

10.30 Ravnkilde Therese Strand Nielsen

27. august 11. søndag efter trinitatis 9.00 Ravnkilde - Præst endnu ikke fundet

10.30 Brorstrup - Præst endnu ikke fundet

3. september 12. søndag efter trinitatis 9.00 Brorstrup Holger Lyngberg

10.30 Ravnkilde Holger Lyngberg

Rigtig
god 

Sommer
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