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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

Forsidefoto: Brorstrup kirke i snedragt
Næste blad udkommer ca. uge 10
Ansvarshavende redaktør: Holger Lyngberg

SIDEN SIDST
RAVNKILDE SOGN:

BRORSTRUP SOGN:

DØBT:
Victoria Korneliussen
født 09.06.2016 i Durup sogn
døbt 02.10.2016 i Ravnkilde kirke

DØBT:
Johan Nyland Bremer
født 18.04.2016 i Brorstrup sogn
døbt 18.09.2016 i Brorstrup kirke

Fie Bundgaard Engi
født 13.08.2106 i Ravnkilde sogn
døbt 30.10.2016 i Ravnkilde kirke

BEGRAVET:
Agnethe Nielsen
født 31.01.1922 i Stenild sogn
død 14.10.2016 i Haverslev sogn og
begravet på Brorstrup kirkegård

VIET:
Cecilie Majgaard Olsen og
Michael Majgaard Skak Frederiksen
viet 20.08.2016 i Ravnkilde kirke
Vibeke Kynæb Harbo og
Thomas Harbo
viet 27.08.2016 i Ravnkilde kirke
BEGRAVET:
Ester Ninna Christensen
født 06.03.1925 i Ravnkilde sogn
død 13.10.2016 i Støvring sogn og
bisat på Ravnkilde kirkegård
Elin Margrethe Nørgaard
født 04.01.1929 i Skt. Johannes sogn,
Aarhus
død 24.10.2016 i Durup sogn og
bisat på Ravnkilde kirkegård
Kaj Rørbæk Nielsen
født 29.04.1946 i Klarup sogn
død 05.11.2016 i Ravnkilde sogn og
bisat på Ravnkilde kirkegård.

&

Kirke Sogn

Side 3

BILLEDER FRA EN DEJLIG DAG..!

Victoria Korneliussen

Johan Nyland Bremer

Fie Bundgaard Engi
Fie bærer den ungarske nationaldragt

Cecilie Majgaard Olsen og
Michael Majgaard Skak Frederiksen

Vibeke Kynæb Harbo og
Thomas Harbo
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1. SØNDAG
I ADVENT
SØNDAG DEN 27. NOVEMBER
BRORSTRUP KIRKE KL. 10.00:
Adventsgudstjeneste, hvor alle børn er velkomne
til at møde op og bære lys ind i kirken på denne
smukke dag.
Vi har heldigvis en flok trofaste ”lysbærere”, men der
kan sagtens være mange flere med i processionen!
Efter gudstjenesten får vi som altid de gode norske
klejner, kaffe, sodavand og andet godt!
RAVNKILDE KIRKE KL. 15.30:
Adventsgudstjeneste, hvor Samuel Frederiksen vil
spille til fællessalmerne på sin kornet.
Efter gudstjenesten tændes byens juletræer ledsaget
af musik og fællessang.
Derefter serveres en kop gløgg og et par æbleskiver
i forsamlingshuset.

2. SØNDAG
I ADVENT
SØNDAG DEN 4. DECEMBER
Fællessang i Mejlby Kultur- og Medborgerhus om
aftenen
Efter en adventsgudstjeneste i
BRORSTRUP KIRKE KL. 10.00:
står kaffebordet klart i Kultur-og Medborgerhuset,
og efter kaffen fællessang efter de nye højskolesangbøger.
Velkommen til en dejlig søndag aften i kirke og
kultur- og medborgerhus.
Denne aften er et samarbejde mellem Borgerforeningen og Menighedsrådet.
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GOSPELJULEKONCERT

I RAVNKILDE KIRKE
TORSDAG DEN 15. DECEMBER
Kl. 18.00:
Børnene giver en lille
koncert
Kl. 19.00:
Gospelkoret HAPPY
NOICE
gospeljulekoncert

I samarbejde med Kløvermarken
arrangeres der den 15.
december en spændende
gospel-workshop.

Dagen igennem vil dirigenten
i koret HAPPY NOICE,
Christina Thoft, arbejde med
Kløvermarkens SFO børn, og de
elever, der ikke går i SFO-en fra
0. til 3. klasse og indøve nogle
iørefaldende melodier, og det
hele slutter med en lille koncert,
hvor børnene viser, hvad de har
lært.
Det er kl. 18.00
Kl. 19.00 kan man komme til
”rigtig” gospelkoncert med koret
HAPPY NOICE

Til denne koncerten med Happy
Noice kan man opleve fantastisk
gospel julemusik.
Koret synger både de inderlige,
smukke sange og giver den gas
i de mere rytmiske numre, hvor
publikum kan have svært ved
at sidde stille. Koret, som består
af 25 sangere, er 12 år gammelt
og har sunget mange små og
store koncerter med forskellige
kendte sangere. Denne aften
er det dog korets egne dygtige
solister, der sørger for at
publikum kommer i julehumør.
Velkommen denne aften i
Ravnkilde
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JULEN SYNGES IND

SKUMRINGSTIMERNE
I PRÆSTEGÅRDEN

18. DECEMBER KL. 19.30

SØNDAG DEN 15. JANUAR KL. 14.30 – 16.30

I RAVNKILDE KIRKE

BESØG AF THYRA FRANK

Igen i år får man lejlighed til at synge julen ind med de
velklingende engelske julesange – Christmas Carols.
Dels på engelsk, dels på dansk.
Indimellem læses de velkendte tekster, som leder frem
til julens højtid.

Thyra Frank behøver
vel heller ikke nærmere
præsentation. Født og
opvokset i Gl. Skørping
er hun, været leder af
plejehjemmet ”Lotte”
på Frederiksberg har
hun også, ligesom hun
har siddet i Folketinget.
Desuden – og det er
vigtigt – er hun en kær gammel skolekammerat fra
gymnasietiden. Thyra skriver om eftermiddagen:
Livsglæde
Jeg vil fortælle om mit liv og levned ... Om årene på
Lotte og om vigtigheden af at give plads og rum for
forskellighed ... Ordentlighed og Medmenneskelighed

Velmødt til alle!

SØNDAG DEN 12. FEBRUAR KL. 14.30 – 16.30

BESØG AF METTE KATHRINE
JENSEN STÆRK
Mette
Kathrine
er
medlem af trio Zenobia,
som spillede i Brorstrup
kirke et år kort for jul i
bragende snestorm og
til sommermødet året
efter i strålende sol.
Mette Kathrine er et
med sin harmonika, og
hun kan trylle den lifligste musik ud af det instrument.
Mette Kathrine bestod i 2014 en eksamen som
folkemusiker, og i bedømmelsen stod der, at hun blev
belønnet for:
for sikkert, dansant og smittende spil, for indlevelse i
traditionen efter Lilian Vammen, Vestjylland samt for
omfattende opsøgende arbejde.
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BILLEDER FRA
HØSTGUDSTJENESTERNE
Årets høstgudstjenester fik i begge sogne et godt og bekræftende forløb. Det er altid en god oplevelse, når store og små
møder glade op, og et ser ud til, at de efter festen tager hjem
med tilfredshed og taknemmelighed.
I Ravnkilde kirke blev der indsamlet 955 kr. og i Brorstrup kirke
1246 kr.
Beløbene er sendt i lige store dele til:
Folkekirkens Nødhjælp
Kirkens Korshær
KFUM’s sociale arbejde i Danmark
SOS-Børnebyerne.
Tak for hvert bidrag til disse organisationer.

KAPELLET VED RAVNKILDE KIRKE
I mange år har det været et ønske at få
en pænere belysning i kapellet ved
Ravnkilde kirke.
I år blev der så fundet penge til en køn
lysekrone, som passer bedre til det statelige rum.
En værdig ramme om de
højtideligheder, der finder sted der.

Søren tog nogle fine billeder fra begge kirker.

Brorstrup Kirke

Våbenhuset Ravnkilde Kirke

Ravnkilde Kirke
Våbenhuset Brorstrup Kirke
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DET NYE MENIGHEDSRÅD
REPRÆSENTANTER FRA BRORSTRUP SOGN:
GOTFRED LADEGAARD
Gotfred Ladegaard er 57 år gammel og er til daglig beskæftiget som lastbilschauffør.
Han er aktiv i det lokale Bryggerlaug Rebild Syd, hvortil han har dyrket humle til
sæsonens bryg. Han har desuden et ægte bierhverv: Han er hobbybiavler.
Gotfred har tidligere været spejderleder og menighedsrådsarbejdet har han fået
god information om fra hustruen Bente, der tidligere har siddet i menighedsrådet i
8 år. Gotfred udtrykker forholdet til kirken således: ”Kirken er en del af os.”

JETTE PEDERSEN
Jette Pedersen er med sine 42 år det yngste medlem af det nye menighedsråd.
Jette har boet i Mejlby siden 2010. Hun er ansat som graver ved Sønderup kirke,
hvor også passer arbejdet som kirketjener, som det ofte er tilfældet i mindre sogne.
Jette har, siden hun flyttede til Mejlby, erfaret at byen har et godt sammenhold. Et
sammenhold hun gerne ser overført til kirken i endnu højere grad end det er nu.
Hun ser gerne, at kirken får inddraget den næste generation ved at der laves noget
for de unge.

GERDA HALD
Gerda Hald, 66 år tager endnu en periode i menighedsrådet, hvor hun har været
medlem de seneste 12 år. Hun er uddannet lærer og terapeut og har senest været
lærer på Mejlby Efterskole, hvor hun kom til i 2003. Før den tid arbejdede hun 28 år
som folkeskolelærer. Sidste år valgte Gerda at lade sig pensionere. Hun siger dog, at
hun aldrig har haft så travlt som hun har nu.
Gerda har haft flere poster i menighedsrådet, senest bl.a. som kontaktperson.
Kontaktpersonens opgave er at virke som bindeleddet mellem menighedsrådet
og de ansatte. I en privat virksomhed ville kontaktpersonen nok have titel af
personalechef.
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REPRÆSENTANTER FRA RAVNKILDE SOGN:
AASE BISGAARD
Fyrkildevej 5, Fyrkilde
Alder: 63 år
Arbejdsliv: Lærer i 40 år på Hald Ege Skole
Har været hos Dronningen og fået fortjeneste medalje for 40 års Tro Tjeneste
Menighedsrådsarbejdet: Det jeg holder af er Kirken giver mig ro til eftertænksomhed.
Et af årets højdepunkter er Midnatsgudstjenesten juleaften.

ERIK JENSEN
Kraghøjvej 20, Nysum.
Alder: 66 år
Arbejdsliv: Landmand, har arbejdet på Nørlund Savværk
Menighedsrådsarbejdet: Jeg blev spurgt om jeg kunne tænke mig at være med.
Jeg har altid haft en stor interesse for kirken.
Jeg har skrevet bogen: Ravnkilde og Nysom 1950 – 2010 hvori jeg har haft mulighed
for at fordybe mig om kirken. Ligeledes har jeg skrevet bogen: Nørlund

JAN BYRGESEN
Sømosevej 11, st.tv., Ravnkilde
Alder: 54 år. Enkemand.
Arbejdsliv: Uddannet tømrer. Har arbejdet flere år i Norge.
Menighedsrådsarbejdet: Jeg blev spurgt om jeg kunne tænke mig at være med. Jeg
har altid haft en stor interesse for kirken. Jeg har en søster der er i menighedsrådet i
Vejgård, der har fortalt mig om arbejdet.

KRISTA RITTER KALLESTRUP
Bydamsvej 5, Ravnkilde
Alder 64
Arbejdsliv: Ekspeditrice m.m.
Jeg er fraskilt, har to børn, en svigerdatter og fire børnebørn og en rigtig god ven/
kæreste. Jeg har boet i Ravnkilde i 38 år og været med i foreningsarbejde de 35.
Det er den anden periode, jeg begynder på i menighedsrådet. Det er et meget
spændende arbejde at være med i. Jeg er et meget kreativt menneske. I øjeblikket
er jeg ved at gøre brudetæppet til Ravnkilde kirke færdigt, og det er planen, at der
også skal sys et til Brorstrup kirke.
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HVORFOR FEJRER VI JUL?

Jesper Heskjær, Mejlby, har gjort
sig disse tanker:
Hvis vi spørger et barn, vil svaret sikkert blive: For at få gaver. Spørger vi
en voksen, er svaret måske: Så får vi
nogle ekstra fridage og noget god
mad. Spørger man en pensionist,
kan det være svaret bliver: Fordi så
kan familien samles.
Men hvorfor fejrer vi – altså folkekirken – jul? Det umiddelbare
svar er selvfølgelig, at vi fejrer Jesu
fødsel. Dog er julen meget mere
end Jesu fødsel og meget mere
end 24. december. Egentlig går
kirkens julefejring fra juleaften til
helligtrekongers dag. Dog vil de
fleste i Danmark sikkert mene, at
julen i kirkelig henseende starter
med 1. søndag i advent og varer
til 2. juledag. Grunden til at mange
nok anser julefejringen for at være
overstået 2. juledag er, at så nærmer nytåret sig.

Fejringen af Jesu fødsel er noget,
der er kommet til ca. 200 – 300 år
efter Jesu fødsel. Som de fleste ved,
har kristendommen altid været
god til at tilpasse sig. Derfor er det
nok ikke en tilfældighed, at Jesu
fødsel tidsmæssigt falder sammen
med den hedenske solhvervsfest.
I norden var solhvervsfesten også
en frugtbarhedsfest, hvor man fejrede, at nu blev dagene længere,
vinteren var ved at slippe sit greb
og derfor fejrede man det kommende års frugtbarhed med en
fest. Festen hed jól. Og herfra er der
ikke langt til at kalde afløseren: Jul.
Jól blev i øvrigt fejret med indtagelse af en masse mad og mjød. Også
på det punkt er vi ikke så langt fra
”gamle dage”. Det er da også tankevækkende, at vi i norden næsten
har videreført navnet for den gamle solhvervs- og frugtbarhedsfest,
mens man i engelsktalende lande
har valgt betegnelsen

Christmasmesse for Kristus.
Som nævnt varer julen egentlig til
helligtrekongers dag og i kirkelig
henseende er nytåret ikke en fejring af det nye år. Kirkeåret begynder jo 1. søndag i advent. Nytåret er
derimod markeringen af Jesu omskæring 8 dage efter fødslen. Jesus
var jo jøde.
I dag er helligtrekongers ikke en
helligdag, men i ”gamle dage” var
det en helligdag og børnenes juleferie fra skolen varede frem til
helligtrekongers dag. Lige fra 1.
søndag i advent spiller levende lys
en rolle i forbindelse med julen. Vi
har lys i adventskransen, lys i forbindelse med luciaoptog, lys på
juletræet osv. Tidligere havde man
en lidt sjov lystradition på helligtrekongers dag. Man anvendte nogle
særlige trearmede helligtrekongers
lys med krudt i enden. Det betød,
at når lysene var brændt ned, gav
de et knald og markerede dermed,
at julen var slut.
I bund og grund er hele ideen med
julen at pege frem til påsken. Hvis
ikke Jesus var blevet født kunne
han heller ikke blive ofret som hele
menneskehedens offerlam, der
skulle sikre tilgivelse for vores synder. Hele essensen i folkekirken er
jo nemlig tilgivelsen, som blev til
ved Jesus død på korset påskemorgen. Derfor er julen en vigtig tid i
folkekirken, samtidig med at det er
den folkekirkelige markering, der
strækker sig over flest dage.
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MANUELA RAUFF
PRÆSENTATION AF DEN NYE
KIRKESANGER

OM SIG SELV SKRIVER
MANUELA RAUFF DENNE
LILLE INTRODUKTION:

Pr. 1. december 2016 tiltræder vores nye kirkesanger,
Manuela Rauff.

Mit navn er Manuela Rauff, og bor i Aars med
min datter Rosa, som snart bliver 6 år.
Jeg er oprindelig uddannet operasanger fra Musikkonservatoriet ”Luigi Cherubini”, Firenze, og
senere læst hos Bodil Øland på Konservatoriet i
Århus.

Vi glæder os til at lære Manuela Rauff nærmere at
kende og til at opbygge et godt fællesskab omkring
gudstjenesterne, de kirkelige handlinger og de andre
ting, der foregår i vores gamle kirker.

Jeg glæder mig rigtig meget til at møde jer til de
forskellige kirkelige handlinger, og jeg ser frem til
at vi sammen fylder kirkerummet og vores hjerterum med musik og sang.
Jeg har sunget opera i adskillige år og har været
bosat i Italien i 7 år, hvor jeg arbejdede som operasanger. På det seneste har den musisk poetiske
genre fyldt mit univers, og jeg skriver nu sange
for sang og harpe.
Jeg har altid været en søgende sjæl, og stillet mig spørgsmål som-. Hvad vil livet mig? Og
hvad vil jeg med livet? Dette har medført en lang
rejse ud i forskellige religiøse sammenhænge, og
refleksioner om, hvorledes jeg ønsker at indrette
mig i livet,- og hvad der selvfølgeligt også er muligt. I min ”fritid” læser jeg lige nu anvendt filosofi
på Aalborg Universitet.
Men en ting har dog fundet ud af i min søgen
efter hvad der giver livet mening for mig,- og det
er fælleskabets kraft. Derfor glæder mig til, at jeg
som kirkesanger kan være medvirkende til at vi
alle stemmer i og synger sammen. Jeg glæder
mig til at vi fylder kirkerummet og vores hjerterum med sange hele året rundt.
Glæder mig til at synge sammen med jer.
Mvh Manuela
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DATO

DECEMBER 2016 - JANUAR OG FEBRUAR 2017

SØNDAGENS NAVN

BRORSTRUP

RAVNKILDE

4. december

2. søndag i advent

19.30 TSN

Se Brorstrup

11. december

3. søndag i advent

14.00 HL

10.00 HL

18. december

4. søndag i advent

10.00 HL

19.30 Se omtale på side 6

24. december

Juleaften

14.30 og 23.30 HL

16.00

25. december

Juledag

Se Ravnkilde

10.00 HL

26. december

2. juledag

10.00 TSN

Se Brorstrup

1. januar

Nytårsdag

14.30 HL

16.00 HL

8. januar

1. søndag
efterHelligtrekonger

14.00 Nytårsparade TSN

10.00 HL

15. januar

2. søndag efter
Helligtrekonger

10.00 TSN

14.30-16.30
Skumringstimer

22. januar

3. søndag efter
Helligtrekonger

Ingen

Ingen

29. januar

4. søndag efter
Helligtrekonger

14.00 HL

10.00 HL

Sidste søndag efter
Helligtrekonger

10.00 TSN

Se Brorstrup

12. februar

Søndag septuagesima

Se Ravnkilde

14.30-16.30
Skumringstimer

19. februar

Søndag seksagesima

14.00 HL

10.00 HL

26. februar

Fastelavnssøndag

Ingen

Ingen

5. marts

1. søndag i fasten

10.30 HL

9.00 HL

5. februar

HL = Holger Lyngberg har tjenesten
TSN = Therese Strand Nielsen har tjenesten

Sats og tryk: degngrafisk.dk

GUDSTJENESTELISTE

