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SIDEN SIDST
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

RAVNKILDE SOGN:

BRORSTRUP SOGN:

DØBT
Elliot Lyngberg Svendsen
Født 23.12.2018 i Aars sogn
Døbt 18.03.2018 i Ravnkilde kirke

DØBT
Emma Søs Albæk Christensen
Født 26.02.2018 i Helligånds sogn,
Aarhus
Døbt 20.05.2018 i Brorstrup kirke

Theodor Kjeldgaard Pedersen
født 10.02.2018 i Ravnkilde sogn
døbt 20.05.2018 i Ravnkilde kirke
VIET
Ditte og Ronald Rørbæk Stilling
Viet 08.03.2018 i Ravnkilde kirke
BEGRAVET
Ottoline Jensen
Født 14.12.1936 i Astrup sogn
Død 05.04.2018 og begravet
11.04.2018 på Ravnkilde kirkegård
Gerda Kristence Lundgaard
Christensen
Født 07.03.1025 i Ravnkilde sogn
Død 07.04.2018 og begravet
12.04.2018 på Ravnkilde kirkegård

Kirkesanger Brorstrup:
Jens Erik Jensen
Haverslevvej 66, Årestrup
tlf. 98 37 50 11

Svend Kroer Bak.
Født 08.01.1925 i Ravnkilde sogn
Død 28.04.2018 og bisat 05.05.2018
fra Ravnkilde kirke.

Kirkesanger, Ravnkilde:
Camilla Hyttel
Hobrovej 81, Tjele
tlf. 4073 3876

Knud Sørensen
Født 06.11.1933 i Ravnkilde sogn
Død 13.05.2018 og begravet
19.05.2018 på Ravnkilde kirkegård

Sognepræst:
Holger Lyngberg
Nørvad 1, Ravnkilde, tlf. 98 56 90 55
e-mail: hly@km.dk
Sognepræst:
Therese Strand Kudajewski
Lyngbyvej 47, Store Brøndum
tlf. 42 40 97 47, e-mail: matn@km.dk

VIET
Charlotte og Jeppe Rosengreen
Vestermark
viet den 24.03.2018 i Brorstrup kirke
BEGRAVET
Betty Vestergaard
Født 11.09.1944 i Grynderup sogn
Død 26.02.2018 og bisat 07.03.2018
fra Brorstrup kirke
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OVERSKRIFT

Elliot Lyngberg
Svendsen

Ditte og Ronald Rørbæk Stilling

Theodor Kjeldgaard
Pedersen

Emma Søs Albæk
Christensen

Charlotte og Jeppe Rosengreen Vestermark
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KONFIRMATIONER
BRORSTRUP KIRKE
29. APRIL 2018
Fra venstre:
Julie Studsgaard Nielsen og
Johannes Haugaard Mortensen
begge Mejlby

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!
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RAVNKILDE KIRKE 6. MAJ 2018
Fra venstre: Marco Ingstrup Fischer, Fyrkilde, Benjamin
Kristian Sørensen, Ravnkilde, Julian Degn, Ravnkilde, Benjamin Oliver Kvist Jensen, Ravnkilde, Christian Lindbjerg
Munksgaard, Ravnkilde, Sebastian Hvass Frandsen, Fyrkilde, Mikkel Lysdal Christensen, Ravnkilde.

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
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NYT SAMARBEJDE
MED VORES AVIS
VORES KIRKER

Menighedsrådet har nu ansat ny kirkesanger
ved Ravnkilde kirke, og det er den snart 40-årige
Camilla Hyttel, som tiltrådte den 1. maj og sang
første gang ved konfirmationsgudstjenesten den
6. maj.
Vi ser frem til en god tid med Camilla Hyttel og
hendes gode stemme. Som Camilla Hyttel skriver
nedenfor, har hun stor erfaring med korarbejde.
En gang efter sommerferien vil vi tage en drøftelse af, om korarbejde er noget vi skal begynde
med her i sognene. Mere herom senere.

17. april 2018

Vores Kirker

s.dk
www.vores-avi
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Lyngby

OM SIG SELV SKRIVER CAMILLA HYTTEL
Jeg hedder Camilla Hyttel, og jeg bruger de fleste
af mine timer på musik og sang. Enten hvor jeg
selv synger eller underviser andre i vidt forskellige
sammenhænge.
Jeg er uddannet sanger fra musik konservatoriet
i Aalborg, og kommer oprindeligt fra Tårs i Vendsyssel.
Jeg bor nu lige midt imellem Hobro og Viborg,
ude i Fastruplund skov.
Bonusinformation er at jeg synger i vokalgruppen
Vox11, som var på besøg i Ravnkilde den 3. juni.
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VED RAVNKILDE
KIRKE

Så godt som alle sogne i Rebild kommune har for en
prøveperiode på et år indgået et samarbejde med udgiverne af VORES AVIS. Dette samarbejde indebærer,
at så at sige alle gudstjenester, arrangement og andet
kirkeligt arbejde annonceres og eller omtale på de to
sider, som så bærer overskriften VORES KIRKER.
Tanken bag dette samarbejde er at skabe overblik
over, hvad der egentlig sker i de enkelte sogne i Rebild
kommune, give folk mulighed for på en let måde at
se, om der skulle være et arrangement e.l., som man
kunne have lyst til at deltage i, uanset hvor man bor i
kommunen.
Når samarbejdet er kommet i stand med VORES AVIS,
skyldes det, at denne ugeavis er den eneste, der dækker hele kommunen og kommer til alle hjem her.
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FÆLLES PROVSTIGUDSTJENESTER
24. JUNI 2018 KL. 14.00

I GRYDEN I REBILD BAKKER
Kom til fælles kommune/provsti gudstjeneste. Sidste år var første gang, der blev gennemført en fælles
provstigudstjeneste, da det var 500 året for Luthers
berømte 95 teser på døren til Slotskirken i Wittenberg.
Vejret var den dag overmåde venligt stemt over for arrangementet, som på alle måder – set med mine øjne
– forløb så fint og smukt.

2. SEPTEMBER KL. 17.00

I BUDERUP ØDEKIRKE
Sidste år foretog vi endnu et eksperiment, nemlig at
indbyde til gudstjeneste i det rå kirkerum i Buderup
Ødekirke, som blev taget ude af normal sognekirkebrug, da kirken i Støvring stod færdig.
Det var en stærk og varm oplevelse at mødes til gudstjeneste i dette gamle rå rum uden lys, varm, bænke
og orgel.
På grund af de gode erfaringer, arrangeres der så igen i
år en stille eftermiddagstjeneste efterfulgt af pølser og
andet godt på p-pladsen ved kirken.
Det er nu tanken, om de to gudstjenester for hele
provstiet/kommunen kunne blive et par gode traditioner.

Vi har fået mod på at prøve igen, og håber på et lige
så venligt vejr og lige så god opbakning, som sidste år.
De sidste detaljer ved gudstjenesten er ikke helt på
plads, men hold øje med ugeaviserne
Medbring selv tæpper, stole, kaffe m.m..

DATO

JUNI · JULI · AUGUST · SEPTEMBER 2018

DAGENS NAVN

Brorstrup

Ravnkilde

10. JUNI

2. SØNDAG EFTER TRINITATIS

9.00 HL

10.30 HL

16. JUNI

DÅBSGUDSTJENESTE

INGEN

11.00 HL

17. JUNI

3. SØNDAG EFTER TRINITATIS

9.00 HL

INGEN

23. JUNI

DÅBSGUDSTJENESTE

INGEN

11.00 HL

24. JUNI

4. SØNDAG EFTER TRINITATIS

SE OMTALE I BLADET

SE OMTALE I BLADET

1. JULI

5. SØNDAG EFTER TRINITATIS

INGEN

INGEN

8. JULI

6. SØNDAG EFTER TRINITATIS

10.30 Therese

9.00 Therese

16. JULI

7. SØNDAG EFTER TRINITATIS

INGEN

INGEN

22. JULI

8. SØNDAG EFTER TRINITATIS

9.00 HL

10.30 HL

29. JULI

9. SØNDAG EFTER TRINITATIS

10.30 HL

9.00 HL

10. SØNDAG EFTER TRINITATIS

INGEN

10.30 HL

5. AUGUST
11. AUGUST

TELTGUDSTJENESTE I RAVNKILDE

10.30 HL

12. AUGUST

11. SØNDAG EFTER TRINITATIS

10.30 HL

INGEN

19. AUGUST

12. SØNDAG EFTER TRINITATIS

9.00 HL

10.30 HL

25. AUGUST

13. SØNDAG EFTER TRINIATIS

INGEN

INGEN

2. SEPTEMBER

14. SØNDAG EFTER TRINITATIS

10.30 HL

17 I BUDERUP ØDEKIRKE

9. SEPTEMBER

15. SØNDAG EFTER TRINITATIS

INGEN

10.30 HL

16 SEPTEMBER

16.SØNDAG EFTER TRINITATIS

10.30

INGEN

HL holder ferie fra 25. Juni til og med 16. Juli // Therese holder ferie fra 9. Juli til og med 30. Juli

Sats og tryk: degngrafisk.dk

GUDSTJENESTELISTE

