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Kirke&Sogn
Brorstrup-Ravnkilde Pastorat



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

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

SIDEN SIDST
BRORSTRUP SOGN:

DØBT:
Lucas Derevyanskiy
    født 26.10.2015 i Ravnkilde sogn
    døbt 27.03.2016 i Brorstrup kirke

Christian Nygaard Sørensen
    født 17.02.2016 i Durup sogn
    døbt 15.05.2016 i Brorstrup kirke 

VIET:
Aase Bisgaard og Sigurd Sørensen
    viet i Brorstrup kirke 27.03.2016   
   
Maria Schelle Kristensen og 
Flemming Schelle Kristensen
    viet 12.03.2106 i Brorstrup kirke

RAVNKILDE SOGN:

DØBT:
Jeanna Kjærsgård Nielsen
   født 17.11.2015 i Ravnkilde sogn
   døbt 22.04.2016 i Ravnkilde kirke

Alba Ea Kanne
    født 08.01.2016 i Ravnkilde sogn
    døbt 15.05.2016 i Ravnkilde kirke

VIET:
Karina Kannegaard og Lars Pedersen
    viet 19. maj 2016 i Ravnkilde kirke

BEGRAVET:
Regnar Leo Sørensen
   født 08.09.1923 i Ravnkilde sogn
   død 01.04.2016 i Ravnkilde sogn
   begravet 08.04.2016 på Ravnkilde
   kirkegård

Karen Andersen
   født 17.03.1924 i Saltum sogn
   død 05.04.2016 i Rørbæk sogn
   bisat 09.04.2016 fra Ravnkilde kirke

Hardy Hoberg
   født 26.06.1931 i Gunderup sogn
   død 16.04.2016 i Arden sogn
   bisat 26.04.2016 fra Ravnkilde kirke

Maria Schelle Kristensen og
Flemming Schelle Kristensen
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BILLEDER FRA EN DEJLIG DAG..!

Aase Bisgaard og Sigurd Sørensen Karina Kannegaard og Lars Pedersen

Lucas Derevyanskiy

Christian Nygaard Sørensen

Alba Ea Kanne

Jeanna Kjærsgård Nielsen
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TALERNE:
I år har jeg valgt at bringe de konfirmationstaler, som 
jeg holdt ved de to konfirmationsgudstjenester. Det er 
altid en kær, men også stor opgave at skulle finde ord 
på den store dag. 
Begge taler er trykt, sådan som mit manuskript ser ud.

KONFIRMATION D. 17. APRIL 2016
I BRORSTRUP KIRKE

„Vore dages ungdom elsker luksus. Den har dårlige mane-
rer, foragter autoritet, har ingen respekt for ældre menne-
sker og snakker, når den skulle arbejde. De unge rejser sig 
ikke længere op, når ældre kommer ind i et værelse. Den 
modsiger sine forældre, skryder op i selskaber, sluger des-
serten ved spisebordet, lægger benene over kors og tyran-
niserer lærerne.“
Det var ikke en pæn måde at begynde min tale på .. 
her på jeres store dag… det ved godt… og så kan jeg 
heldigvis sige til jer, at jeg bestemt ikke er enig med 
ham som har sagt det her.
Man kunne tro, at det var et opslag fra facebook, hvor 
der tit står de mest skøre ting… man kunne måske 
også tro, at ordene er sagt her for nylig, hvor så mange 
har en mening om, hvordan de unge burde opføre 
sig…
Men det sjove er, at ordene er sagt af en græker, som 
hed Aristoteles, som blev født for nøjagtig 2.400 år si-
den…
Se den gang var der grund til at jamre over ungdom-
men… men det er der heldigvis ikke grund til i dag… 
i hvert fald ikke over jer fem… jeg er helt tryg ved, at 
Danmarks fremtid ligger i jeres hænder.
Det varer heldigvis et stykke tid, inden I skal bære det 
ansvar… foreløbig skal I nyde jeres ungdom… nyde 
den i fulde drag og på bedste vis, for den kommer som 
bekendt ikke tilbage… så I får dem med jer som den 
skønne tid.
Og med jer ud i den verden… får I så endnu en gang 
at vide, hvor elskværdige I er… ja ordet elskværdig er 
måske nok ikke et ord, som I ret tit kunne finde på at 

bruge… og vi bruger det måske mest om søde ældre 
damer, som vi kalder elskværdige, når de er søde mod 
os… eller hvis vi skal være meget høflige, så kunne vi 
finde på at sige: Vil De være så elskværdig…
Men når jeg siger, at I endnu en gang får at vide, at I er 
elskværdige, så er det ikke for at sammenligne jer med 
gamle søde damer… men det er for at sige til jer…
at I er værdige at elske… ikke på grund af bestemte 
ting I gør, eller siger… eller fordi I opfører jer pænt og 
ordentligt, men fordi I som de mennesker I nu en gang 
er, er værdige til at modtage kærlighed… lige siden 
I så verdens lys gennem nogle små sammenknebne 
øjne… lige siden I blev budt velkommen til denne ver-
den… sådan som I nu  en gang kom til verden… lige 
siden den gang, har I været værdige at elske… været 
værdige til at modtage kærlighed…
Hvorfor skal vi have det at vide en gang til? Jo… det 
skal vi mennesker mindes om hver evig eneste dag… 
fordi vi er så håbløst glemsomme… og fordi der er så 
mange ting vi så let kommer i tvivl om…
I har været jeres forældres dyrebareste perler..og det 
har de hver dag givet jer tegn på… tegn som I skal 
tyde , for det er ikke altid at ord helt slår til, så derfor må 
vi bruge tegn…
Og når vi nu sidder her i Brorstrup kirke, så skal der også 
lyde store ord til jer om en kærlighed, som heller aldrig 
hører op… for den tåler alt, tror alt og udholder alt…
Konfirmation betyder også, at I får at vide, at er er én, 
der regner dig for sin dyrebareste skat, og som er parat 
til at give sit liv for dig. Han har faxisk gjort det. Derfor 
kan jeg også bekræfte: Ligesom I for jeres forældre er 
uundværlige, elskværdige og værdifulde, så er I også i 
det store perspektiv, i Guds rige, uundværlige, elskvær-
dige og værdifulde…

For at minde os mennesker om disse store ord byg-
gede man denne kirke og den minder os om, at sådan 
er det… og ja Gud ske lov er det sådan.

Ære være Gud i det højeste og på jorden.

Til mennesker fred med Guds velbehag.

KONFIRMATIONERNE
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KONFIRMATION D. 1. MAJ 2016
I RAVNKILDE KIRKE

Nu sænker Gud sit ansigt over jorden,
det store hjerte banker ganske stille,
og se, hans pande mod hvis hvælv du hviler,
er kølig som en forårsnat i Norden.

Og skærmende han lægger hånden over
den gode jord, han skabte i sin glæde.
Han græder over vågne kolde sjæle
og kysser dyrene og børn, der sover.

O, lyt en kølig forårsnat i Norden.
Guds milde røst, er vindens sagte susen,
og evighed er lagt i blomsterånde,
nu sænker Gud sit ansigt over Jorden.

Det var Tove Ditlevsen, der skrev Nu sænker Gud sit 
ansigt mod jorden… kære konfirmander… I har nok 
aldrig hørt om hende..Tove Ditlevsen… men alligevel 
skal hendes ord lyde på jeres konfirmationsdag..den 
dag hvor Gud sænker sit hoved mod jer.

Ordene får mig til at tænke på en dreng, der hed Da-
vid…12 år gammel var han vist… han gik i 5. klasse på 
den jødiske skole i København-Carolineskolen hedder 
den… en dag kom han hjem fra skole og gik ind til 
sin bedstefar, som vist var rabbiner ved synagogen…
præst ved den jødiske kirke kan man kalde ham.

Hans farfar spørger så David: Nå, hvad havde I så om i 
skolen i dag…

Jo… vi hørte en masse om evolutionslæren… om 
Darwin og alt hvad han tænkte…

Nå..gjorde I det…ja det gjorde vi… hvad sagde din 
dygtige lærer så om Darwins tanker…

Jo..siger David… han sagde, at vi nedstammer fra 
aberne.

Nå da… det lyder interessant, men vil du ikke hilse din 
gode lærer og sige til ham fra mig, at det er da muligt 

at hans familie nedstammer fra aberne, men vores fa-
milie er nu skabt af Gud og i hans billede…

Hvordan det? spørger David.

Jo, der var en nat, da Gud sænkede sit hoved mod 
jorden, den gode jord, som han skabte med glæde…
og da pustede han livsånde i det første menneske på 
jorden… og David, fordi han gjorde det, så er du et 
menneske og ikke en abekat… og alle dine venner er 
mennesker og ikke abekatte.

Mange gange siden har Gud sænket sit hoved mod 
jorden og kysset det… julenat i Bethlehem, da vor 
Herre blev født… påskemorgen i Jerusalem, da  Her-
ren opstod… og pinsedag, da han steg ned til vores 
menneskelige skrøbelighed… den dag, hvor I blev 
døbt ..om det var her i Ravnkilde eller en anden kirke, 
den dag hvor han kyssede jeres pande… og når kon-
firmationsdagen er så stor og stærk en dag, så er det 
fordi han også i dag sænker sit hoved mod os, der hol-
der så meget af jer 14… for at vise jer, at nok elsker vi 
jer, men også han elsker jer, og hans store hjerte ban-
ker ganske stille for jer.

For nok kan abekatte være søde og sjove, men de er 
dog intet at regne mod jer… I som har Guds livsånde 
i jer… og det var for jer, Kristus bad den dag, hvor han 
bad den største af alle de bønner han kunne…da han 
sluttede:

Hellige fader, hold dem fast ved dit navn, for at de kan 
være ét ligesom vi er ét.

Og det gør han så… holder jer fast ved hans navn..det 
er den bekræftelse I får at tage med jer hjem til festen 
og gaverne… med jer resten af jeres liv.

Ære være Gud i det højeste og på jorden

Til mennesker fred med Guds velbehag.
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Efter hver tale bad jeg denne bøn for de kære unge mennesker:

KONFIRMATIONSBØNNEN

Kære himmelske Far.
Vi takker dig for, at du har gået ved siden af de unge hele vejen indtil i dag.

Du har delt deres lykke
og taget dem ved hånden, når de tøvede.

Lad dem nu mærke, at det er din hånd,
Der lægges på deres hoveder,

ligesom den dag, da de blev døbt.
Le nu så højt og hjerteligt,

at de kan høre, at livet er godt.
Tal til deres hjerte,

så de ikke tvivler på dit klare JA til dem!
 

Amen!

Stort tillykke til begge hold
med en varm tak for det, vi oplevede sammen!
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Ravnkilde kirke den 1. maj 2016: Forreste række fra venstre: Sofie Agathe Munk Degn, Ravnkilde, Anders Degn, Ravn-
kilde, Laurits Emil Varshøj, Ravnkilde, Bastian Elias Baadsgaard, Nysum, Sander Zakarias Heindorf Olsen, Ravnkilde, 
Emilia Kabel Juhl Nielsen, Nørager. Bageste række fra venstre: Sofie Junge Jørgensen, Valsgaard, Josefine Kristensen, 
Ravnkilde, Maria Lærke Nielsen, Ll. Rørbæk, Clara Augusta Varshøj, Ravnkilde, Kamma Rosenberg Sørensen, Fyrkilde, 
Louise Tousgaard Jensen, Fyrkilde, Michelle Steensen, Fyrkilde, Clara Overgaard Rusbjerg-Pedersen

Brorstrup kirke den 17. april: Fra venstre: Sebastian Dalsager Betzer, Elbjerg, Jannick Sørensen, Mejlby, Sofie Elkjær, 
Mejlby, Janus Knudsen Sørensen, Smorup, Markus Gjelstrup Hagen, Mejlby.
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BRUDETÆPPE  
TIL KIRKEN 

Hvad er det? 
For at gøre en lang historie kort, så 
var Søren Christian Bentzen på be-
søg hos mig kort før Jul, og snakken 
endte med, at jeg gav Søren bogen 
”Patchworktæpper og den Ameri-
kanske Borgerkrig” med hjem. 

I julen fik Holger Lyngberg også tid 
til at kikke i bogen, og faldt over et 
tæppe med livet træ. Det gav straks 
ideen til at få syet et brudetæppe 
til Kirken. Der har tidligere været et 
brudetæppe i Brorstrup Kirke, men 
det er desværre blevet væk. 

Da Holger afleverede bogen, snak-
kede om tæppet og forklarede, at 
det er et tæppe brudeparret står på 
under vielsen, var jeg straks med 
på ideen, jeg kontaktede min gode 
veninde Lone Chodavarapu i Års, 
hun syntes det lød spændende og 
ville gerne hjælpe, så alle gode ide-
er blev skrevet ned, og der er blevet 
tænkt store tanker. 

Tæppet til Kirken bliver godt 2 x 2 
meter, det bliver syet dels i hånd-
vævet Indisk silke, hvilket giver 
smuk struktur i stoffet og bomulds-
stof. Tæppet syes som patchwork 
på maskine og vil blive håndquil-
tet. Midt på tæppet er livets træ, 
på begge sider af træet quiltes en 
engel, i øverste venstre hjørne er en 
sol, der symboliserer lyset fra Gud, 
midt for quiltes et par hænder, og 
til højre applikeres to ringe, i neder-

ste venstre hjørne kommer symbo-
let tro, håb og kærlighed, udform-
ning er ikke helt fastlagt i skrivende 
stund, midtfor vil der blive quiltet 
en fisk, symbolet for Jesus, og til 
højre blokken Jakobsstigen også 
kaldet Underground Railroad. En 
god historie fortæller, at hvis denne 
blok var indsyet i et tæppe, der 
hængte på verandaen ved et hus 
under den amerikanske borgerkrig, 
kunne flygtede slaver fra sydstater-
ne, trygt gå ind der og få et måltid 
mad og lægehjælp. Så denne blok 
er et godt symbol på kirken, hvor 

man jo også altid er velkommen. I 
hver hjørne vil de fire Evangelisters 
symboler blive quiltet, på bagsi-
der bliver der syet et lyst ensfarvet 
stykke stof på, så brudeparrene kan 
skrive navn og dato for vielsen på. 
Hvad der ellers kommer med er 
ikke til at vide, der flyver stadig nye 
ideer rundt i luften. 
Jeg håber at tæppet til Ravnkilde 
kirke kan være klar til brug til bryl-
lup midt i juli. 

Af Krista Ritter Kallestrup
medlem af menighedsrådet

BRUDETÆPPER TIL KIRKERNE
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DER SKAL FINDES MINDST

5 NYE MEDLEMMER
TIL MENIGHEDSRÅDET

FOR VORES SOGNE!
 

STIL OP TIL DIT LOKALE MENIGHEDSRÅDSVALG 2016
Vores lokale menighedsråd arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke.

Til det kommende menighedsråd for Brorstrup-Ravnkilde sogne ved vi allerede nu,
at der vil komme til at mangle mindst 5 nye medlemmer.

VAR DET IKKE NOGET FOR DIG AT BLIVE EN DEL
AF DIN LOKALE KIRKES LEDELSE,

ELLER MÅSKE KENDER NU NOGEN, SOM DU VIL ANBEFALE..?
TÆNK OVER DET! 

I næste udgave af kirkebladet vil vi orientere meget mere om det det forestående valg.
Vil du inden da gerne vide noget mere om arbejdet i et menighedsråd,

er du velkommen til at ringe eller skrive til formanden for vores nuværende menighedsråd,
Peter Møller, tlf. 98 65 11 82, Horssiggaard@post.tele.dk 

TIRSDAG D. 13. SEPTEMBER KL. 20.00
er der orienteringsmøde, hvor man kan få et indblik i menighedsrådets roller og opgaver.

TIRSDAG D. 8. NOVEMBER 2016
er der valg til det kommende menighedsråd
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SOMMERMØDET
D. 12. JUNI I PRÆSTEGÅRDSHAVEN

PROGRAMMET FOR ÅRETS SOMMERMØDE ER NU PÅ 
PLADS, OG VI KAN GLÆDE OS TIL ET GODT FORLØB:

KL. 11 GUDSTJENESTE I TELTET I HAVEN 
 FLEMMING BAADE SPILLER 
 TIL GUDSTJENESTEN

KL. 12 MIDDAGSMAD

DEREFTER KAFFE, TE, KAGE

FLEMMING BAADE VIL SØRGE FOR, 
AT VI FÅR EN DEJLIG STUND I TELTET

KL. CA. 14 ER FESTEN NOK FORBI
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GUDSTJENESTELISTE JUNI ∙ JULI ∙ AUGUST 2016
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DATO SØNDAGENS NAVN BRORSTRUP RAVNKILDE

12. juni 3. søn. efter trinitatis Se Ravnkilde Kl.11 i præstegårdshaven

19. juni 4. søn. efter trinitatis 9.00 10.15

26. juni 5. søn. efter trinitatis 14.00 i festteltet Se Brorstrup

3. juli 6. søn. efter trinitatis 10.15 9.00

9. juli Dåbsgudstjeneste 11.00 Ingen

10. juli 7. søn. efter trinitatis Se Ravnkilde 10.15

17. juli 8. søn. efter trinitatis 10.15 Herbert Wilson 9.00 Herbert Wilson

24. juli 9. søn. efter trinitatis 9.00 Herbert Wilson 10.15 Herbert Wilson 

31. juli 10. søn. efter trinitatis 10.30 Bodil Nørager Se Brorstrup

7. august 11. søn. efter trinitatis Ingen Ingen

13. august Byfest i Ravnkilde Ingen
10.30  
Byfestteltet om lørdagen 

14. august 12. søn. efter trinitatis 10.15 Se Brorstrup

21. august 13. søn. efter trinitatis 9.00 10.15

28. august 14. søn. efter trinitatis 10.15 9.00

4. september 15. søn. efter trinitatis Se Ravnkilde 10.15

11. september 16. søn. efter trinitatis Ingen Ingen
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Sognepræsten holder ferie fra 18. juli til den 8. august. Telefonen henviser til vikar.

Glaedelig
Sommer…

MÅ DEN BRINGE LISE OG 
GLÆDE TIL JER ALLE!


