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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
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
RAVNKILDE SOGN:

BRORSTRUP SOGN:

DØBTE:
Katrine Wind Miller
født 0106.2016 i Ravnkilde sogn
døbt 13. 11.2016 i Ravnkilde kirke

DØBTE:
Bertil Otte Bjørn
født 04.07.2016 i Aars sogn
døbt 13.11.2016 i Brorstrup kirke

Oskar Hedegaard Ibsen
født 12.08.2016 i Svenstrup sogn
døbt 29.01.2017 i Ravnkilde kirke

Lukas Benjamin Houlberg Breith
født 06.08.2016 i Ravnkilde sogn
døbt 20.11.2016 i Brorstrup kirke

Evelynn Maria Melina Jensen
født 06.08.2016 i Ravnkilde sogn
døbt 29.01.2017 i Ravnkilde kirke

Mathias Møller Kaasgaard
født 14.09.2016 i Brorstrup sogn
døbt 27.11.2016 i Brorstrup kirke

Vilas Krogh Degn
født 10-09.2016 i Ravnkilde sogn
døbt 19.02.2016 i Ravnkilde kirke

Isabella Clara Kjær Kristensen
født 30.10.2016 i Brorstrup sogn
døbt 29.01.2017 i Brorstrup kirke

VIEDE:
Amalie Made Hagelskær
og Christian Made Hagelskær
viet 26.11.2016 i Ravnkilde kirke

VIEDE:
Ingen

Anne-Mette Bak Nielsen
og Lars Bak Nielsen
viet 11.02.2017 i Ravnkilde kirke

BEGRAVEDE:
Kenneth Bruhn Christensen
født 15.10.1990 i Durup sogn
død 07.11.2016 i Haverslev sogn og
bisat fra Brorstrup kirke 17.11.2016

VELSIGNET:
Anne og Svend Aage Nyegaard
velsignet 11.02.2017 i Ravnkilde kirke
i anledning af sølvbryllup

Mads Tarp Nielsen
født 29.12.1991 i Ravnkilde sogn
død 17.01.2017 i Brorstrup sogn og
begravet fra Haverslev kirke 27.01.2017

BEGRAVEDE:
Kristen Hansen
født 23.06.1933 i Ravnkilde sogn
død 17.11.2016 i Ravnkilde sogn
og begravet på Ravnkilde kirkegård
22.11.2016
Jørn Finn Olesen
født 07.07.1946 i Ravnkilde sogn
død 13.01.2017 i Ravnkilde sogn og
bisat fra Haverslev kirke 20.01.2017
Frank Henning Hansen
født 13.06.47 i Hadsund sogn
død 23.01.2017 i Haverslev sogn og
bisat fra Ravnkilde kirke 28.01.2017

Amalie og Christian Made Hagelskær

Anne og Svend Aage Nyegaard
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BILLEDER FRA EN DEJLIG DAG..!

Katrine Wind Miller

Oskar Hedegaard Ibsen

Evelynn Maria
Melina Jensen

Vilas Krogh Degn

Bertil Otte Bjørn

Lukas Benjamin
Houlberg Breith

Anne-Mette Bak Nielsen
og Lars Bak Nielsen

Mathias Møller
Kaasgaard

Isabella Clara
Kjær Kristensen
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NYE TONER I
BRORSTRUP OG RAVNKILDE KIRKER
I skrivende stund arbejdes der med at opsætte nyt lydanlæg i Ravnkilde kirke, derefter
vil der også blive opsat nyt i Brorstrup kirke.
Der har i længere tid været problemer med
de gamle anlæg, især i Ravnkilde har det ofte
været et problem at høre hvad Holger siger.
Så derfor rettede menighedsrådet i efteråret,
henvendelse til Sicom som havde leveret de
eksisterende anlæg, og til Oticon, hvor de
blev bedt om at give tilbud på nye anlæg. Det
blev Oticon, der fik opgaven.
Oticon har været på besøg i begge kirker og
udarbejdet tilbud, som menighedsrådet har
takket ja til.
I begge kirker vil de eksisterende højtalere
blive udskiftet, og præstens nye mikrofon er
indrettet på en sådan måde, at den ved en
stemmeprøve kan indstilles så både Holger
og Therese kan høres klart og tydeligt.
I Ravnkilde vil der yderlig blive opsat højtaler
i kapel og våbenhus samt indkøbt en mikrofon speciel til sang, hvilket der ofte er brug for
til koncerter, i Brorstrup vil der også komme
mere lyd da der opsættes ny højtalere på
pulpiitur og våbenhus.
Så glæd jer, det kan kun blive bedre.
Da det en lidt dyr investering har menighedsrådet sendt ansøgning til provstiudvalget om
en ekstrabevilling på 78.000 kr. ud fra følgende regnestykke:
Lydanlæg i Ravnkilde. . . . . . . . . . . . . . .  107.000 kr.
Lydanlæg i Brorstrup . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.000 kr.
Tilskud fra Oticonfonden. . . . . . . . . . . . . 30.000 kr.
Af Mr’s likvider. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 kr.

KONSTITUERING
Det nye menighedsråd
har konstitueret sig og
fordelt de forskellige
poster på følgende måde:
FORMAND:
Aase Bisgaard
Fyrkildevej 5, Ll. Rørbæk
NÆSTFORMAND:
Jette Krogh Pedersen
Mejerivej 3, Mejlby
KASSERER:
Krista Ritter Kallestrup
Bydamsvej 5,Ravnkilde
KONTAKTPERSON:
Gerda Smith Hald
Aaparken 54, Aalestrup

MENIGT MEDLEM:
Jan Byrgesen
Sømosevej 11, st.tv.,
Ravnkilde
STÅENDE UDVALG
også kaldet kirkegårdsudvalget:
Jan Byrgesen
Jette Krogh Pedersen
Gerda Smith Hald
Krista Ritter Kallestrup
SUPPLEANTER i Ravnkilde:
Kirsten Gaarn
Bygaden 30, Ravnkilde
Henrik Højgaard
Kraghøjvej 9, Nysum
SUPPLEANTER i Brorstrup:
Karsten Skriver
Mejlbyvej 92, Mejlby

KIRKEVÆRGE
ved Ravnkilde Kirke:

Preben Trads
Rånen 3, Mejlby

Erik Jensen
Kraghøjvej 20, Nysum

Inge-lise Nymark
Mejlbyvej 66, Mejlby

KIRKEVÆRGE
ved Brorstrup Kirke:

Krista Ritter Kallestrup

Gotfred Ladegaard
Hvidkildevej 17, Mejlby
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SANGEFTERMIDDAG I MEJLBY
Den 21. maj kl. 14.00 er der gudstjeneste i Brorstrup
Kirke og herefter er der kaffe og fælles sang i Mejlby
Borger- og Kulturhus. Alle er velkomne og når vi har
flyttet tidspunktet til om eftermiddagen håber vi det
også er muligt for børnefamilier at være med.
Vi vil gerne medvirke til at alle kan få luftet stemmerne – i et år hvor vi i Brorstrup Sogn arbejder med
”Sundhed for pengene” – minder vi gerne om at det
er sundt og opløftende at synge.
Og så er vi stolte af vores nye højskolesangbøger
doneret af henholdsvis Menighedsråd og Sparekassen Hobro Fonden og synes de skal bruges.
Så kom og deltag i et hyggeligt arrangement.

MICHALA PETRI OG LARS HANNIBAL
19. marts kl. 15.00 i Ravnkilde kirke
Kom til et dejlig gensyn og genhør med de to dejlige
musikere Michala Petri og Lars Hannibal. Der er fri entré til koncerten denne søndag eftermiddag!
Om deres 25 års jubilæum kan man læse:
”Samtaler, samvær og kommunikation er nøgleord i
Michala Petris og Lars Hannibals univers. Den stadige
dialog – med sig selv, med hinanden og med publikum – er altafgørende for at skabe den oplevelse,
uden hvilken musikken blot er nogle noder på et
stykke papir.
Når man som de to har nået den musikalske modenhed og tekniske overlegenhed, flytter fokus sig uvægerligt. Ud i rummet, ud i salen. Og det i en sådan
grad, at kontakten til publikum nærmest er håndgribelig. De fanger atmosfæren og spiller med den, og
derfor er en koncert med Michala Petri og Lars Hannibal en oplevelse udover det almindelige. Én af den
slags oplevelser, hvor publikum føler, at der er blevet
slået nogle strenge an inden i dem selv.

Michala Petri har forlængst etableret sig som en af
verdens førende instrumentalister, og med Lars Hannibals brede erfaring som med- og modspil formår
de to at skabe en enhed, som har vakt opmærksomhed over store dele af verden.
Med den største respekt for musikken og koncertformen evner Michala Petri og Lars Hannibal at frembringe den naturlige afslappethed, som er en forudsætning for en helt åben modtagelse og oplevelse
af musikken”.
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BABYSALMESANG
Gennem flere år har jeg fået spørgsmålet:
Tilbyder I babysalmesang i kirkerne. Og
hver gang har jeg måttet svaret: Nej ikke
endnu, men vi håber, at det en dag vil lykkes at gøre det!

PRAKTISKE OPLYSNINGER:

Målgruppe:	Babyer og deres forældre på
barselsorlov før og efter fødslen.
Bedsteforældre er også velkomne.

Nu er der så kommet et samarbejde i stand mellem flere sogne omkring Nørager by, og om dette
initiativ kan man læse nedenfor: Om den første
gang skriver Helena Schmidt, organist i Kgs. TistedBinderup-Durup: Så blev det torsdag den 9. februar
og Manuela og jeg kunne byde ni mødre med deres
babyer velkommen i Sognehuset til babysalmesang.

Tidspunkt:	Torsdage kl. 10.00-10.45
+ tid til kaffe/the.
	Hvis der er tilmeldinger nok,
opretter vi to hold.
Kl. 9.00 og 10.30.
Dato:	02.03., 09.03., 16.03., 23.03., 30.03.,
06.04., 20.04., 27.04., 04.05., 11.05.,
18.05., 01.06., 08.06., 15.06.
Vi starter op igen efter sommerferie d. 7. september.
Du vælger selv, hvornår du og dit barn vil få mest ud
af at begynde og slutte perioden, hvor I kommer til
babysalmesang.
Mødested: Sognehuset, Stationsvej 9, Nørager
Medbring:	Et vattæppe eller dyne, som barnet
kan ligge på.
Pris:	Det er gratis at deltage og alle er
velkomne uanset, hvilket sogn
man bor i.
Tilmelding:	Helena M. M. Schmidt
Tlf. 98 54 84 65 / 24 84 55 82
E-mail: hmms@km.dk

Én fra Grynderup, to fra Stenild, én fra Brorstrup, én
fra Haverslev, én fra Binderup og tre fra Durup Sogn.
Først sang, legede og dansede vi med børnene til 10
salmer og vi bad Fadervor sammen til en moderne
melodi. Det var dejligt at se, hvordan de små ben
og arme bevægede sig i iver, når de hørte sangen
og musikken. Derefter drak vi en kop kaffe/the sammen, mens snakken rigtig hurtigt kom i gang på
tværs over bordet, selv om mødrene ikke alle kendte
hinanden på forhånd.
Alle roste tilbuddet og stedet og da mødre og børn
skulle hjem og sove var meldingen fra flere af deltagerne, at der kom flere med næste gang. Der var
nogen, der ikke kunne i dag. Så nu venter Manuela
og jeg spændt på, hvor mange der kommer næste
gang. Det passer bedst med otte deltagere, så hvis
der kommer flere næste torsdag, bliver vi nødt til at
dele op i to hold.
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HVEM SYNGER
MED OS?
Manuela Rauff, konservatorieuddannet klassisk sanger, pædagog og babymassør og nu kirkesanger i Ravnkilde og Brorstrup Kirker, og Helena
Schmidt, kirkemusiker med kursus i
babysalmesang og nu organist i Kongens Tisted, Binderup og Durup Kirker,
synger og spiller med jer.
Herudover vil sognepræst Rikke Visby
Wickberg deltage, når det er muligt.

HVAD ER
BABYSALMESANG?
Babysalmesang er ca. 40 min. i tæt
samvær med din baby, hvor vi synger,
danser og leger til nogle af kirkens
salmer.
Vi vil herigennem stimulere dit barns
opmærksomhed, motorik og sanser,
men først og fremmest vil forældrene
få mulighed for at hygge sig med børnene på deres præmisser. Manuela
Rauff vil undervejs undervise i babymassage og står i øvrigt til rådighed
til en snak om børns udvikling og trivsel.
Et lille barn kan naturligvis ikke forstå
en salmes ord, men det kan meget tidligt mærke en salmes stemning. Det er
ikke nødvendigt, at man er god til at
synge for at deltage. For dit barn er din
stemme den smukkeste musik.
Efter babysalmesangen slutter vi af
med en snak med de andre forældre
over en kop kaffe eller the.

FÆLLES GUDSTJENESTE

FOR HELE REBILD KOMMUNE

SØNDAG D. 28. MAJ 2017 KL. 14 I GRYDEN I REBILD BAKKER
Denne fælles gudstjeneste holdes i anledning af Reformationsjubilæet (500 året for Martin Luthers opslag af de berømte 95 teser på døren til Slotskirken i Wittenberg) og den
erstatter de almindelige gudstjenester rundt om i kirkerne.
Til at støtte fællessangen og fylde bakkerne og gudstjenesten med frydefuld musik har vi engageret gruppen Zenobia.
Arrangørerne håber på stabilt vejr og god opbakning til dette enestående arrangement.
Medbring selv tæpper, stole og kaffe m.m..
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PÅSKE OG PINSE
PÅSKE
Hvorfor falder påsken – der markerer Jesus død – ikke på den samme
dato hvert år, når nu julen – hans
fødselsdag – falder på den samme
dato hvert år? Det betyder jo, at
Jesus levetid har forskellig længde
fra år til år!
Dette er ”et godt spørgsmål”. Placeringen af julen var jeg inde på i
seneste nummer af Kirke og Sogn.
Jeg vil derfor blot nævne, at julen
falder som den gør, fordi der tidligere var en hedensk fest på det
tidspunkt.
I Lukasevangeliet 22,15-16 er fortalt om indledningen til det vi omtaler som den sidste nadver – det
jødiske påskemåltid – som Jesus
indtog sammen med sine disciple.
Herefter følger Judas’ forræderi af
Påskeæg med
zarens børn

Af Jesper Heskjær

Jesus, tilfangetagelsen, fremstillingen for Herodes og Pilatus og til
slut korsfæstelsen.
Derfor ved vi, at Jesus døde i påsken, nærmere bestemt fredagen
før påskedag – altså langfredag.
Fastlæggelsen af Jesus dødsdag
har gennem mange år været genstand for diskussion blandt kristne.
Der har været 2 grundlæggende
holdninger: Den ene, at Jesus
dødsdag skulle falde på den samme dato hvert år og den anden, at
den skulle falde på den dag, hvor
han ifølge evangelierne døde. Nu
kunne man forledes til at tro, at det
da måtte være den samme dag,
men sådan forholder det sig ikke.
Kalenderen, der blev anvendt da
Jesus levede og døde var baseret
på månen, mens den kalender, vi
anvender i dag, er baseret på solen. Det kræver nok en nærmere
forklaring.
En månekalender følger månens
”rytmer” og dermed et noget kortere år end vores nutidige kalender. Det medfører med tiden et
forholdsmæssigt stort ”skred” i datoerne.
Det første store kirkemøde, hvor
kristne biskopper fra hele verden
var samlet for at træffe beslutninger vedrørende den kristne kirke,
fandt sted i Nicæa i år 325. De
diskuterede bl. a. fastlæggelsen af
Jesus’ dødsdag. På det tidspunkt
anvendtes den julianske kalender
af de kristne. Det er en solkalender,

Påskelammet på Ravnkilde
kirkes altertavle

der opererer med 365 dage inddelt
i 12 måneder. Stort set som den
kalender, vi anvender i dag. Dog
manglede den julianske kalender
skuddagene, disse blev indført
med den gregorianske kalender,
som er den vi nu anvender.
Ved kirkemødet i Nicæa var der
to holdninger til Jesus’ dødsdag.
Biskopper fra de østlige dele af kirken, ønskede at følge den jødiske
kalender, da man havde mange
jøder, der var konverteret til kristendommen. De vestlige biskopper
ønskede derimod en fastholdelse
af, at Jesus’ dødsdag skulle falde
sammen med solens komme og
foråret, hvor mange hedninger
havde højtider. Biskopperne kunne
ikke opnå en enighed om spørgsmålet.
Først over 500 år efter Jesus’ død,
fandt en munk frem til en udregning, der kunne opfylde de vestlige
biskoppers ønske. Med den gregorianske kalenders indførelse i 1582
kunne vi så ”nemt” fastlægge den
kristne påske.
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Påsken falder hvert år på den første
søndag efter den første fuldmåne
efter forårsjævndøgn. Forårsjævndøgn er den 20. marts og i år er den
første fuldmåne efter forårsjævndøgn den 11. april og derfor er den
efterfølgende søndag – søndag
den 16. april – påskedag.

PINSE
Ordet pinse kommer af det græske
ord pentecoste, som betyder 50.
Det er fordi pinsedag falder præcis
50 dage efter påskedag.
Nogle betegner pinsen som den
oversete højtid. Måske står pinsen
ikke så stærkt i folks bevidsthed
som fx jul og påske, fordi den ikke
medfører en masse gaver eller
mange fridage. Rent billedmæssigt er der også en forskel. Julen har
billederne af hyrderne på marken,
de tre vise mænd og barnet i krybben. Påsken har billederne af den
tomme grav, hvor stenen er væltet
væk, korset og den sidste nadver,
foreviget af Leonardo da Vinci.
For os danskere er jul og påske
også en tid til hygge. Når danskerne skal hygge sig, er det som regel
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ensbetydende med, at der skal
stoppes noget i munden. Til jul er
der bl. a. ris á la‘mande, julegodter
og flæske- eller andesteg. Til påske
er der bl. a. æg, påskebryg og lammesteg. Selvom tidligere biskop
over Roskilde Stift, Jan Lindhardt,
i 1999 forsøgte at få danskerne til
at forbinde pinsen med fisk, er det
mit indtryk, at det ikke har slået an
i samme grad som jule- og påskeretterne.
Pinsen bør dog ikke være en overset højtid. For kristne er den faktisk
ret vigtig. Den er nemlig kirkens
fødselsdag. Jesus’ disciple samledes 50 dage efter hans opstandelse. De var da ret triste til mode. Jesus var steget til himmels og havde
nu – følte de – efterladt dem alene.
Da disciplene samledes 50 dage
efter påsken, kom Helligånden til
dem. Helligånden er for de fleste
svær at forklare. Nogle forklarer
Helligånden som en slags tolk,
der sætter mennesker i stand til at
høre og forstå Jesu ord. Derfor var
det Helligånden, der fik disciplene

til at forstå det kristne budskab.
Helligånden indgav på den måde
disciplene ny energi, så de kunne
drage ud og fortælle andre om
evangeliet.
Disciplene havde nu fået fornyet
energi og drog ud for at forkynde
evangeliet for ”alverdens folkeslag”.
Det betød også, at evangeliet og
troen på Jesus ikke længere var forbeholdt de få, disciplene. Nu kunne
alle høre om kristendommen og
omvende sig. Denne udvidelse af
det man kan kalde den troende
skare, er grunden til, at pinsen betegnes som den kristne kirkes fødselsdag.
For at vende tilbage til det kulinariske, så skal det måske nærmere
være due og ikke fisk, vi skal indtage i pinsen. Helligånden er jo ofte
betegnet som en due. Det skete fx
da Jesus blev døbt i Jordanfloden
af Johannes Døberen, sådan som
det er beskrevet i Matthæusevangeliet 16,3: ” Men da Jesus var døbt,
steg han straks op fra vandet, og se,
himlene åbnede sig over ham, og
han så Guds ånd dale ned ligesom
en due…”
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SØNDAG D. 18. JUNI 2017
Glæd jer allerede 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 menighedsrådet og
drikkevarer kan købes i teltet.
Efter middagsmaden bliver der musik i teltet,
idet vi har fået hyret the grandfætters.

THE GRANDFÆTTERS
Bag dette navn gemmer sig fire unge mænd, som på
den ene eller anden måde har rødder tilbage til gruppen TØRFISK. Og det er den også i den genre, de spiller,
så det skal nok blive godt.
Om sig selv skriver de unge herrer:
Anders‘ farmor er søster til Allans morfar der er bror til
Christians farmor der er søster til Kesses morfars kone.
Sådan er historien. Den korte: Vi har samme oldeforældre. Og derfor hedder vi naturligvis ”The Grandfætters”.
Vi har spillet lige så længe, vi kan huske. Så det er vel
godt og vel ti år… Og med en bunke meget forskellige selvskrevne og velskrevne (som vores mødre ville
sige) sange i bagagen rammer vi bredt. Vi har en god
portion egne numre med på scenen, og fylder hullerne
ud med historier og anekdoter fra livet i det vestjyske.
På billedet ses de ved den friske strand (det er biskoppens søn Christian helt til højre).
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Torsdag den 19. januar drog
årets konfirmander på en såkaldt konfi-camp på Himmerlands Ungdomsskole i Haubro,
og indtil lørdag den 21. om eftermiddagen skulle tiden bruges sammen med ca. 35 konfirmander og præster fra den
østlige del af Rebild kommune.

Simon Blæsbjerg

Skolen havde sammen med
præsterne tilrettelagt forskellige værksteder, hvor der kunne
arbejdes med ting, som skulle
bruges ved gudstjenesten for
forældre, søskende og andre pårørende lørdag eftermiddag.

Cupcake bagning

Der var træværksteder, billedkunst og maleri, streetdance,
foto og flere andre aktiviteter.
Set med mine øjne blev det til
gode og spændende timer sammen, hvor vi lærte hinanden at
kende på en lidt anden måde
end ellers.

Benjamin Nyegaard Frank
Sørensen

Der blev taget en del billeder, og
med de unges tilladelse bringer
jeg nogle af dem her, så I kan få
et indtryk af, hvad vi har lavet
sammen.
Tak til de unge, at I ville med, tak
til mine kolleger for det slæb de
tog, og tak til Ungdomsskolen
for de gode rammer, som man
havde skabt.

Fællessangen under gudstjenesten,
hvor der blev sunget for forældre
og andre pårørende

Karoline Skov Hansen
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DATO
12. marts

MARTS-APRIL-MAJ-JUNI 2017

DAGENS NAVN

KLOKKESLET

KIRKE

2. søndag i fasten

9.00 TSN

Brorstrup

10.30 TSN

Ravnkilde

18. marts

Dåbsgudstjeneste

11.00 HL

Ravnkilde

19. marts

3. søndag i fasten

15.00 Koncert

Ravnkilde

Mariæ Bebudelsesdag

9.00 TSN

Ravnkilde

10.30 TSN

Brorstrup

2. april

9. april

Palmesøndag

10.30 HL

Ravnkilde

13. april

Skærtorsdag

19.30 HL

Brorstrup

14. april

Langfredag

19.30 HL

Ravnkilde

16. april

Påskedag

9.00 HL

Ravnkilde

10.30 HL

Brorstrup

17. april

2. påskedag

10.30 HL

Ravnkilde

23. april

1. søndag efter påske

10.00 Konfirmation TSN og HL

Brorstrup

30. april

2. søndag efter påske

10.30 HL

Brorstrup

7. maj

3. søndag efter påske

10.00 Konfirmation TSN og HL

Ravnkilde

12. maj

Bededag

10.30

Brorstrup

14. maj

4. søndag efter påske

10.30 HL

Ravnkilde

21. maj

5. søndag efter påske

14.00 TSN

Brorstrup

25. maj

Kristi Himmelfartsdag

10.30 HL

Ravnkilde

28. maj

6. søndag efter påske

14.00

Fælles gudstjeneste i provstiet
i Rebild Bakker

Pinsedag

9.00

Brorstrup

10.30

Ravnkilde

2. pinsedag

10.30

Brorstrup

1. søndag efter trinitatis

11.00-14.00

Sommerfest i Ravnkilde
præstegård. Se omtale i bladet

4. juni

5. juni
18. juni

Gudstjenestelisten ser lidt anderledes ud end den plejer. I listen er der kun medtaget de datoer, hvor der holdes gudstjeneste enten en
fælles gudstjeneste i den ene af kirkerne, eller gudstjeneste i hver kirke. Alt nyt kan virke lidt fremmed, men kirkebladsredaktionen håber,
at man tager godt imod denne nyhed. Der hvor der mangler en dato, skyldes det, at der ikke er gudstjeneste i nogen af kirkerne den dag)
TSN betyder, at Therese Strand Nielsen har tjenesten, og HL, at Holger Lyngberg har tjenesten.
Fra 1. juni til 31. august har sognepræst Holger Lyngberg fået bevilget 3 måneders studieorlov, hvorfor der sommeren over vil blive tilknyttet en vikar. Hvem det bliver, er i skrivende stund ikke faldet helt på plads.
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