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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
Formand:
Peter Møller Wormslev
Brorstrupvej 14, Brorstrup
tlf. 72 58 12 40
horssiggaard@post.tele.dk
Næstformand:
Hanne Vester Rasmussen
Gl. Roldvej 1, Nysum, tlf. 98 56 95 05
hanne.vester@mail.dk
Kirkeværge:
Kirsten Mortensen
Klæstruplundvej 11, 9240 Nibe
tlf. 30 70 92 15
kirstenmdm@gmail.com
Kasserer:
Vagn Wiborg
Fyrkildevej 31, Fyrkilde
tlf. 98 56 91 96, wiborg-juul@mail.dk

SIDEN SIDST
RAVNKILDE SOGN:

BRORSTRUP SOGN:

DØBT:
Klara Skotte Sølvkjær
født 06.02.2016 i Ravnkilde sogn
døbt 19.06.2016 i Ravnkilde kirke

DØBT:
Malou Westergaard Skov
født 24.03.2016 i Rørbæk sogn
døbt 29.05.2016 i Brorstrup kirke

Maja Lind Jørgensen
født 29.03.2016 i Arden sogn
døbt 10.07.2016 i Ravnkilde kirke

Thor Lund Simonsen
født: 31.12.2015 i Haverslev sogn
døbt 09.07.2016 i Brorstrup kirke

VIET:
Mathilde Kjeldgaard Pedersen og
Morten Kjeldgaard Pedersen
viet 16.07.2016 i Ravnkilde kirke

Magnus Trads
født 03.05.2016 i Brorstrup sogn
døbt 03.07.2016 i Brorstrup kirke

BEGRAVET:
Leif Pedersen
født 03.02.1938
d
 ød 09.06.2016 og bisat
fra Ravnkilde kirke den 11.06.2016
Svend Erik Christoffersen
født 20.12.1930 i Storarden sogn
d
 ød 09.07.2016 og
bisat fra Ravnkilde 16.07.2016

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:
Søren Kjærgaard
Skørping, tlf. 61 72 98 33
Sognepræst:
Holger Lyngberg
Nørvad 1, Ravnkilde, tlf. 98 56 90 55
e-mail: hly@km.dk

Thor Lund Simonsen
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BILLEDER FRA EN DEJLIG DAG..!

Malou Westergaard Skov

Klara Skotte Sølvkjær

Mathilde Kjeldgaard Pedersen og
Morten Kjeldgaard Pedersen

Maja Lind Jørgensen

Magnus Trads

&

Kirke Sogn

Side 4

EFTERÅRETS ARRANGEMENTER:

HØSTGUDSTJENESTERNE
Høstgudstjenesterne i sognene har efterhånden fundet deres eget
gode leje, og det der virker godt og er skønt at være med til, behøver man jo ikke at ændre på.

BRORSTRUP KIRKE DEN 2. OKTOBER KL. 16.30
Som altid deltager spejderne og er med til at gøre denne gudstjeneste til noget helt særligt: Deres glade stemmer og de flotte kurve
med alverdens frugter fylder kirken med glæde og skønne dufte.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning i det flotte Mejlby Kulturog medborgerhus.
Efter spisningen holdes der auktion over kurve, frugter, buketter og
andet godt til spejdernes vel.

SANG

AFTNER
PÅ RAVNKILDE SKOLE:
Efterårets to sangaftner på
Ravnkilde skole er fastsat til:
TIRSDAG DEN 6. SEPTEMBER
TIRSDAG DEN 1. NOVEMBER
BEGGE AFTNER KL. 19.30

I MEJLBY:
Der arbejdes på en adventssangaften i Mejlby efter følgende plan:
Adventsgudstjeneste i Brorstrup
kirke kl. 19.30. Derefter kaffebord
og fællessang i Mejlby Kultur- og
Medborgerhus.
I næste kirkeblad mere herom.

RAVNKILDE KIRKE DEN 25. SEPTEMBER KL. 10.30
Gennem snart mange år har høstgudstjenesten i Ravnkilde fundet
sted den sidste søndag i september, hvor Lokalhistorisk Forening
holder sit traditionelle åbent-hus-arrangement. Således også i år.
Efter gudstjenesten står frokosten klar i Ravnkilde forsamlingshus.
Ved denne gudstjeneste synger Søren Kjærgaard for sidste gang
som kirkesanger.
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SKUMRINGSTIMERNE I PRÆSTEGÅRDEN
EFTERÅRET OG VINTEREN
SØNDAG DEN 16. OKTOBER KL. 14.30 – 16.30

SØNDAG DEN 15. JANUAR KL. 14.30 – 16.30

BESØG AF TINE LILHOLT

BESØG AF THYRA FRANK

Tine Lilholt behøver vist
ikke nærmere præsentation, idet hun i mange
år spillede fløjte i hendes
brors Lars Lilholts band.
Tine Lilholt vil fornøje os
med skøn musik.

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.

SØNDAG DEN 20. NOVEMBER KL. 14.30 – 16.30

BESØG AF PASTOR LISBETH
SOLMUNDE MICHELSEN
Lisbeth Solmunde Michelsen virkede i mange
år som sognepræst ved
Vodskov kirke.
De magiske øer - mit
land Færøerne. Lisbeth
Solmunde Michelsen,
con Amor præst for færinger i Danmark, fortæller om at vokse op på de
magiske øer, om Nordøernes paradis, barndommens land, kirke og kultur, kulturkløft mellem
Danmark og Færøerne,
mentalitet og sprog, om
færinger og frænder, natur og overtro - og den
kristne tro.
Siden 1984 har Lisbeth Solmunde Michelsen oversat
Dronning Margrethes officielle taler til færingerne, undervist og forberedt Dronningen til Færørejserne.

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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KONCERT

I RAVNKILDE KIRKE
SØNDAG DEN 23. OKTOBER KL. 16.00
Denne søndag eftermiddag får vi
besøg af to unge herrer, som er
sande virtuoser på deres violiner:

VALDEMAR OG VILLADS
Om sig selv skriver Villads:
Jeg hedder Villads og spiller violin. Jeg har altid elsket musik og at
optræde. Gennem violin kan jeg
kombinere musik med at stå på en
scene og det er perfekt!
Jeg har deltaget i klassiske konkurrencer og vundet diverse priser, bl.a.
i Ungarn og i Berlin til Jugend Musiziert og i Danmark til Berlingske
klassiske konkurrence, Øresundssolist og Vidunderbørn. Jeg spiller
også klaver til husbehov. Jeg spiller
mest klassisk musik, men også folkemusik. Mine favorit komponister
er bl.a. Sibelius, Grieg, Khatchaturian och Sarasate jeg kan også godt
lide hip hop. Jeg kan faktisk lide rig-

tig meget forskelligt musik. Udover
musik spiller jeg bordtennis maler
og tegner og synger. Og jeg har
spillet teater. Men pt har jeg ikke
tid til det. Jeg håber at jeg kan blive
solist og optræde over hele verden
i fremtiden.
Om drengene skriver deres mor:
VALDEMAR OG VILLADS
LITTAUR BENDIXEN PÅ VIOLIN
Villads 14 år og Valdemar 17 år er to
brødre som elsker at spille violin og
at underholde et publikum.
I deres repertoire indgår alt fra klassiske violinkoncerter til populære
musikstykker, både ældre og nyere
kompositioner.
Deres uddannelse til violinister begyndte i Vrigstad i Sverige, da de
var 6 og 8 år. I 2011 og 2012 kom
brødrene ind på Bach musikgym-

nasium, en eliteskole der ligger
under de to konservatorier i Berlin.
De har begge deltaget i masterclasses, og vundet 1. og 2. priser
samt finalepladser i nationale og
internationale musikkonkurrencer
i Danmark, Sverige, Tyskland og
Ungarn.
Valdemar vandt guldmedalje i Berlingske Tidendes klassiske konkurrence sidste forår og Villads optrådte i efteråret i fjernsynsudsendelsen
”Vidunderbørn” på DR1. I 2016 fik
begge drenge 1. plads i hver deres
alderskategori i Jakob Gade violinkonkurrence. I Maj 2016 fik Villads
2. plads i Bundeswettbewerb i Jugend Musiziert, den største landsdækkende tyske konkurrence for
unge.
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ALLE HELGEN
I KIRKERNE
SØNDAG DEN 6. NOVEMBER
Dåbens lys er tændt, når livet slukkes….
Søndag den 6. november kaldes allehelgenssøndag, og
vi fortsætter den gode og meningsfulde tradition med
at tænde et lys og læse navnene op på dem, som vi har
sagt farvel til.
Jeg har fået mange tilkendegivelser på, at man værdsætter den måde, hvorpå det fortælles, at vi alle – både de
levende og de døde – på en måde lever i Guds have.
GUDSTJENESTERNE FINDER STED:
BRORSTRUP KIRKE KL. 14.30
RAVNKILDE KIRKE KL. 16.00

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.
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AFSKED MED
KIRKESANGER
SØREN
KJÆRGAARD
Søren Kjærgaard har valgt at holde
som kirkesanger med udgangen af
september. Som Søren selv skriver:
Det er vigtigt for mig at slå fast, at
opsigelsen ikke er udtryk for nogen
form for utilfredshed med jobbet
som kirkesanger. Tværtimod har
jeg altid mærket en stor opbakning
fra både kollegaer og menighedsråd og nydt at synge til gudstjenester i Ravnkilde Kirke. Grunden til
opsigelsen er udelukkende, at jeg i
den seneste tid har haft vanskeligt
ved at kombinere jobbet med mit
hovederhverv som lærer, familieliv
m.m..
Menighedsrådet har fuld forståelse
for, at man sommetider må prioritere sin tid. Det må vi jo alle.
Det er dog med stort vemod, at der
nu siges hjertelig tak til Søren for 10
gode år som kirkesanger.
Hans fyldige og smukke stemme
vil blive savnet, også hans bevægende sang under nadveren vil jeg
selv savne ganske meget.
Heldigvis har han været så letsindig
at sige, at han da godt vil komme
som vikar i en snæver vending.
Indtil ny kirkesanger er ansat. fungerer Jens Erik Jensen som vikar.
Søren synger sidste gang ved høstgudstjenesten i Ravnkilde den 25.
september.

Så kom og sig tak til ham!

ORIENTERINGS- OG
OPSTILLINGSMØDE
DEN 13. SEPTEMBER 2016
MØDERNE FINDER STED SÅDAN HER:
MEJLBY KULTUR-OG MEDBORGERHUS KL. 20.00
RAVNKILDE FORSAMLINGSHUS KL. 20.00

PÅ MØDERNE DEN 13. SEPTEMBER VIL MENIGHEDSRÅDET
- orientere om, hvad der er sket de sidste fire år
- ridse op, hvad der skal tages fat på de kommende fire år
- svare på spørgsmål
gøre rede for reglerne ved et menighedsrådsvalg

Efter kaffen vil være mulighed
for at de fremmødte opstiller
en liste til valget.
Brorstrup sogn har tre pladser
i menighedsrådet, Ravnkilde
sogn har fire pladser.

Af de nuværende medlemmer
ønsker følgende ikke genvalg:
FRA BRORSTRUP:
Peter Møller Wormslev
Jesper Heskjær
FRA RAVNKILDE:
Hanne Vester Rasmussen
Kirsten Mortensen
Vagn Wiborg
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BISTANDSPRÆST I PASTORATET
GENNEM NOGEN TID HAR
BISKOP HENNING TOFT BRO
OG JEG ARBEJDET PÅ AT FÅ
TILKNYTTET EN FORM FOR
HJÆLP TIL PRÆSTEARBEJDET
I SOGNENE.
Jeg bliver jo ikke yngre, og efterhånden er det blevet normen, at en provst ikke bruger mere end ca.
50 % af sin arbejdstid på arbejdet i sognene. Derfor
er det besluttet, at sognepræst Therese Strand Nielsen, Store Brøndum-Siem-Torup pastorat tilknyttes
Brorstrup-Ravnkilde pastorat.
I praksis betyder det, at Therese og jeg så nogenlunde deles op opgaverne i forholdet 1:1.
Af gudstjenestelisten kan man se, hvem af os der har
tjenesten de enkelte søndage.
Therese Strand Nielsen vil også være tovholder på
konfirmandundervisningen, som vi i øvrigt vil deles
om, så vi begge to lærer børnene at kende.

OM SIG SELV
SKRIVER THERESE:
Mit navn er Therese Strand Nielsen og jeg skal
fremover fungere som hjælpepræst for Provst
Holger Lyngberg i halvdelen af min stilling. Det
betyder, at I vil komme til at møde mig til nogle
af gudstjenesterne i Brorstrup og Ravnkilde
kirker i fremtiden. Det er ligeledes mig der skal
varetage konfirmandundervisningen, og så vil
Holger deltage løbende, så han også er en del af
forløbet op imod konfirmationen.
Jeg er 40 år gammel og bor til daglig i præstegården i Store Brøndum. Her er jeg kirkebogsførende sognepræst for sognene Store Brøndum,
Siem og Torup – 3 skønne gamle middelalderkirker. Jeg bor her sammen med min mand Kuno,
der til daglig arbejder med telemedicin i Aalborg
og vores 4 dejlige børn Liva på 11, Selma på 7,
Petra på 5 og Hugo på 2 år.
Jeg blev uddannet teolog fra Århus universitet
i 2010 og færdiggjorde min pastoraleksamen
i 2011, og samme år startede jeg som sognepræst i min nuværende stilling. De seneste 2 år
har jeg haft orlov fra halvdelen af min stilling for
at gennemføre et projekt om svangreomsorg for
barslende og gravide i folkekirkeligt regi. Jeg arbejder stadig aktivt for at fremme dette felt.
Jeg glæder mig til at lære jer er at kende, og man
er altid velkommen til at kontakte mig med henblik på en samtale.
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PRÆDIKEN

Af sognepræst og provst
Thomas Reinholdt Rasmussen
Sct. Catharinæ kirke, Hjørring.
Prædiken 9.s.trin.2016; Luk. 12,32-48
Sct. Catharinæ kl.10.30:
Salmer: 756/433/434-447-289/365439-321-6

Hvis man i denne skønne sommerog ferietid skulle forvilde sig en
tur til Nordsjælland, skulle man gå
op på Sjællands nordligste punkt
nemlig Gilbjerghoved ved Gilleleje.
Der er – overover en formidabel
udsigt ud over Kattegat – også
opstillet en mindesten over Søren
Kierkegaard. Kierkegaard tilbragte
nemlig sommeren 1835 der på
egnen, mens han funderede over,
hvad der mon skulle blive af ham.
Og der noterede han så også et
notat, som nu er blevet udhugget
i stenen og som nu står der på Gilbjerg.
Der står: ”hvad er sandhed andet
end levnet for en ide? ” Altså hvad
er sandhed andet end det at leve
for en ide.
Da jeg så stenen for første gang for
mere end tyve år siden, hvad der

noget, der skurrer. Det var noget,
der klang forkert, men jeg kunne
ikke sætte fingeren på hvad.
Nu som årene er gået, og som erfaringerne er blevet større, tror jeg,
jeg ved, hvad problemet er: en sådan sætning åbner nemlig for dyb
fanatisme og blind troskab uden
refleksion.
For når man læser sætningen i lyset
af de terrorhandlinger, der finder
sted i Europa – både i løbet af året
og i denne sommer – så går det
op for en, at jo præcis er det, der er
terroristernes slogan: At leve – og
kæmpe – og dø – for en ide. Det er
sandheden.
De er jo fanatismens motto. Den
ide jeg vil leve og dø for. Sandhed
er at leve for en ide. Det er jo det
alle terrorister går i kamp for.
Det er jo egentlig en dybt problematisk sætning.
Kierkegaard satte dybe spor i den
europæiske kultur og tænkning,
og stod som fadder til eksistentialismen. En af dem han påvirkede
meget var en franske tænker og
forfatter Albert Camus. Men Camus
kommer til at sige noget helt andet
end Kierkegaard, for han siger et
sted, at det er problematisk, at vi
altid rækker ud efter sandheden,
når vi burde række ud efter kærligheden.
Vi rækker ud efter sandheden i stedet for at række ud efter kærligheden. Vi rækker ud efter sandheden
i stedet for at række ud efter hinanden.
For ingen fremstår jo som sandhed. Alle har vi skyggesider, som
vi ikke viser til hinanden. Vi viser os

fra vores bedste side, men sandheden om os kender vi måske ikke
engang helt selv. Derfor baserer vi
grundlæggende ikke vores liv på
sandhed, men på kærlighed. Den
kærlighed, der bærer over med
den skjulte sandhed.
Men den, der lever for en ide, har
sandheden, og bliver derfor ofte
entydig, enkel, totalitær. At leve for
en ide er at række ud efter sandheden og ikke efter kærligheden. Det
er at gøre verden entydig og forstålig. Det er at gøre verden overkommelig, og det fører ofte til overgreb.
Det burde den kristne være vaccineret mod. Det burde den kristne
være vaccineret mod gennem
Kristi kors, der står som det helt
centrale i den kristne tro, og som
peger på, at sandheden er ude af
vore hænder. Som peger på at vi
netop ikke har sandheden og det
rette ene forståelse af verden, og at
den kun og alene tilhører Gud.
Gud er sandhed, men vi er usandhed. Og vi kan ikke placerer os på
et sådan sted at ideen – sandheden – overtrumfer kærligheden.
Men hvorfor rækker vi så ud efter
sandheden, når vi skal række ud
efter kærligheden? Hvorfor rækker
vi jo efter den sandhed, de rom noget ofte fører til vold og til undertrykkelse? Hvorfor rækker vi ikke ud
efter kærligheden, hvor vi netop
kan anerkendes i skyld og uformåenhed? Hvor kryber vi – om jeg så
må sige – ikke til korset?
Det er kristendommens stadige
strid? at vende os fra sandheden
til kærligheden, hvorved vi må acceptere vores manglende overblik
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og manglende indsigt, og grundlæggende skyld overfor hinanden,
hvor ingen har ret, men alle har
nød.
Vi skal ikke række ud efter sandheden, for den er grundlæggende
ude af vore hænder. Vi skal række
ud efter kærligheden.
Derfor skal evangeliet til i dag
grundlæggende også læses i kærlighedens lys. Hvis den læses i ideens lys, bliver det til en tale om frygt
og frygtsomhed. Men hvis de læses
i kærlighedens lys til en tale om at
modtage.
Derfor indledes evangeliet til i dag
også med de tydelige ord: frygt
ikke, og derved klinger det af både
englens møde med Marie og af
mødet med hyrderne på marken
julenat, hvor ordet ”frygt ikke” også
siges tydeligt og prægnant. Ordene siges, for frygt er ej af kærlighed.
Det er kærligheden, der møder os.
Det er ikke ideen, der kræver os.
Således må vi sige at livet ikke er at
leve for en ide. Livet er at modtages
af kærligheden. At leve for en ide
fører til død. At leve for kærligheden fører til liv.
Vi skal ikke række ud efter sandheden, som en anden Adam og Eva
ved Kundskabens Træ. Vi skal række
ud efter kærligheden, som den gives os i livet gennem og ved hinanden, og som den gives os af Gud
gennem Jesus Kristus.
Amen
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BRUDETÆPPER TIL
RAVNKILDE KIRKE
FÆRDIGT OG TAGET I BRUG

Ved vielsen den 16. juli i Ravnkilde
kirke blev det smukke brudetæppe, som Krista Ritter Kallestrup
sammen med bekendte har lagt
et stort stykke arbejde i.

Tæppet tog sig flot ud, og det
dannede en smuk og værdig
ramme om den højtidelige handling.

Måtte mange få glæde af at stå på det
og give hinanden deres ja!
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DATO

SEPTEMBER ∙ OKTOBER ∙ NOVEMBER 2016

SØNDAGENS NAVN

BRORSTRUP

RAVNKILDE

18. september

17. søndag e. trinitatis

10.30 TSN

9.00 TSN

25. september

18. søndag e. trinitatis

9.00 HL

10.30 HL Høstgudstjenset

2. oktober

19. søndag e. trinitatis

16.30 HL Høstgudstjenset

10.30 HL

9. oktober

20. søndag e. trinitatis

Ingen

Ingen

16. oktober

21. søndag e. trinitatis

10.30 TSN

Skumringstimer
i præstegården

23. oktober

22. søndag e. trinitatis

10.30 HL

16.00 Koncert

30. oktober

23. søndag e. trinitatis

9.00 TSN

10.30 TSN

Alle Helgens dag

15.00 HL

16.30 HL

13. november

25. søndag e. trinitatis

Ingen

10.30 HL

20. november

Sidste søndag i kirkeåret

10.30 TSN

Skumringstimer
i præstegården

27. november

1. søndag i advent

10.00 HL

15.30 HL

4. december

2. søndag i advent

19.30 TSN

Ingen

6. november

HL = Holger Lyngberg har tjenesten
TSN = Therese Strand Nielsen har tjenesten
Bemærk de lidt ændrede gudstjenestetider. ( Kl. 10.30 i stedet for kl. 10.15)

Sats og tryk: degngrafisk.dk

GUDSTJENESTELISTE

