
deren uden ved mig. Kender I 

mig, vil I også kende min fa-

der”.  

Troen på, at Gud gik ind i vores 

verden som mennesket Jesus, er 

helt enkelt det, det hele handler 

om i kristendommen.  

Der ligger mange lag af betyd-

ning i dette; og én af de afgø-

rende er, at kristendommen der-

med peger på, at det er livet her 

i denne verden, vi skal koncen-

Af: Erik Bredmose Simonsen,  
sognepræst 

 
Kristendommen er en tro på, at 

vores vej til Gud går gennem 

Jesus Kristus. Hvis vi gerne vil 

vide, hvordan Gud er, så skal vi 

blot se på Jesus. Jeg og faderen 

er et, siger Jesus et sted, og i 

den tekst, vi lige har hørt, siger 

han: "Jeg er vejen og sandheden 

og livet; ingen kommer til Fa-

VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET 
 

Prædiken ved konfirmationerne 2011 
 
 

Tekst: Johannes-evangeliet kapitel 14, vers 1 

JUNI 2011 13. ÅRGANG NR. 4 

FOR DOVER  - ALLING - TULSTRUP SOGNE 

KIRKEBLAD 
KIRKEBLAD 
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trere os om og ikke en fjern 

Gud i en eller anden himmel 

langt borte. Det skal jeg vende 

tilbage til om lidt. 

Men hvordan kan Jesus - og 

kristendommen for dens sags 

skyld - dog tillade sig nærmest 

at tage patent på Gud og sand-

heden, spørger nogle mere eller 

mindre forarget. Det er jo nem-

lig blevet moderne at mene, at 

sandheden er relativ, og at vi i 

den hellige almindelige toleran-

ces navn endelig ikke må hæv-

de, at noget er bedre end noget 

andet. Ja, vi er næsten kommet 

dertil, hvor selve begrebet sand-

hed er kommet i miskredit. 

 

Er alting lige godt?  
Tolerance er en god og nødven-

dig ting; men når det bliver til, 

at alting er lige godt - eller sagt 

på en anden måde, at man ikke 

kan og må påstå, at der er no-

get, der er bedre end andet, så 

er det gået over gevind, så bli-

ver selve tolerancebegrebet me-

ningsløst.  

Naturligvis bør vi være frisin-

dede, så vi skaber plads til, at 

andre kan tænke, mene og tro, 

hvad de vil, men det er jo ikke 

det samme som totalt at opgive 

at kæmpe for det, man selv hol-

der for sandt. 

Den misforståede tolerance, 

man af og til kan møde, tende-

rer mod at gøre alting gråt i 

gråt. 

Der bliver ingen lidenskab, in-

genting, man for alvor brænder 

for og vil arbejde for. 

Overfor en sådan pladderballe-

ynk, lyder det manende til os i 

én af vores folkelige sange: 

"Kamp må der til skal livet gro, 

ej kamp blot for daglig brød, 

men kamp for frihed i liv og tro, 

thi evig stilstand er død."  

Her opfordres vi til at kæmpe 

for det, som vi har kært, hvis 

livet skal blive til andet end ren 

tidsfordriv og fordybelse i læ-

nestolen foran TV.  

 

Misundelse og smålighed har 

Fanden skabt 
Der tales meget i disse år om, at 

vi skal værne om vores vel-

færdssamfund; og det er også 

en rigtig god ide, for vores vel-

færdssamfund er bl.a. bygget op 

på en ide om at hjælpe og støtte 

de svageste mennesker i vores 

fælles verden.  

I dag har vi tilsyneladende 

glemt denne grundlæggende 

ide. Nu synes velfærdssamfun-

det at være blevet til, at vi alle 

skal have det samme. Hvis na-

boen får en ydelse fra det of-
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fentlige, så synes vi, det er uri-

meligt og uretfærdigt, hvis vi 

ikke også får denne ydelse, og 

det argument, der som regel 

hives frem er, at vi betaler vores 

skat. Misundelse og smålighed 

er noget Fanden har skabt. 

 

Frit valg på alle hylder? 
Men en sådan udvikling kan 

godt blive en konsekvens af den 

mere og mere udbredte hold-

ning i vores moderne samfund, 

at alting er lige godt - for når 

alting er lige godt, ja, så er det 

jo også lige gyldigt og dermed 

ligegyldigt. Og alt det, der kan 

være med til at anspore os til et 

anstændigt liv, står jo i fare for 

at forsvinde i takt med, at det 

bliver stadig mere illegitimt at 

lade sig forpligte af noget, der 

er os givet og ligger lige for 

gennem historie og tradition, 

kultur og kristendom.  

Det er jo nærmest det alminde-

lige supermarkedskoncept, hvor 

der er selvvalg fra alle hylder, 

der har bredt sig også til de ån-

delige og værdimæssige sider af 

tilværelsen. Enhver vælger selv 

sin egen grundholdning, sin 

egen etik og moral, og derved 

forsvinder alt det, der kunne 

være fælles forpligtende for os 

og dermed holde os sammen i 

et folkeligt og solidarisk fælles-

skab. 

 

Gud og næsten hører sammen 
Kristendommen/det kristne 

evangelium viser os væk fra os 

selv. Vores liv er bestemt til at 

skulle foregå sammen med an-

dre mennesker. De mennesker, 

vi er omgivet af, er vores vilkår 

og forpligtelse, hvad enten vi 

bryder os om det eller ej. 

 

Denne vendthed væk fra selv-

dyrkelsen og egoismen kommer 

til udtryk mange steder i kri-

stendommen. F.eks. er det en 

grundsætning, at intet menne-

ske kan nøjes med dyrke Gud i 

enrum som et forhold mellem 

"mig selv" og Gud. Det kristne 

liv indbefatter altid medmenne-

sket. Gud dyrkes og æres i og 

med, at vi lever vores liv i an-

svarlighed blandt de menne-

sker, vi er sat.  

 

Mig selv og så mig selv og så 
mig selv igen 
Du skal elske din næste som dig 

selv, hedder det som bekendt i 

kristendommen, og det bliver 

ofte gjort til, at man først skal 

sørge for at elske sig selv, før 

man kan gå videre til de andre, 

men det er vist ikke helt ual-
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mindeligt, at det hele strander 

på førstedelen af dette projekt.  

 

Nogen vil så mene, at vores sto-

re problem i dag er, at vi slet 

ikke elsker os selv. - Det kan 

måske nok være rigtigt i nogen 

henseender, og også et problem 

for nogle mennesker, men på 

den anden side er vores bekym-

ringer for, om vi nu også elsker 

os selv jo samtidig udtryk for, 

at vi i bund og grund har kik-

kerten rettet mod vores egen 

navle. Denne selvoptagethed og 

kredsen om sig selv er menne-

skehedens svøbe - vores vej ud 

til næsten, vores vej til omsor-

gen for vore medmennesker er 

som regel brolagt med dårlige 

undskyldninger, fordi vi altid 

først lige skal have vore egne 

ting på plads. 

 

Kristendommen siger: du skal 

elske din næste som dig selv, og 

det vil sige ubegrænset, for hvis 

vi var ligeså optaget af andres 

ve og vel, som vi er det af vores 

eget, ja, så ville vores omsorg 

for dem jo nærmest være græn-

seløs. 

Vi kunne også sige, at mens det 

er moderne at mene, at man ik-

ke kan få det godt med andre, 

hvis man ikke har det godt med 

sig selv, så siger kristendom-

men omvendt, at man først kan 

få det godt med sig selv, hvis 

man har det godt med andre. 

 

Hvor finder man sig selv? 
Vi skal ikke søge væk fra ver-

den, men ind i verden, for det er 

her, vi har vores ansvar og for-

pligtelser, det er her vi holdes 

fast på vores egen menneskelig-

hed - det ligger næsten i ordet: 

menneske-lighed. 

Hvis man har som projekt, at 

man gerne vil finde sig selv, så 

skal man ikke søge indad, for så 

går det bare ligesom det gik for 

en vis Per Gynt.  

Per Gynt sammenlignede sig 

selv med et løg, som han sidder 

og piller det ene lag af efter det 

andet, og da han til sidst kom 

ind til det inderste, så var der 

ingenting. Løget har ingen ker-

ne. Det kan godt gå hen og bli-

ve en tom fornemmelse, hvis 

man vil forsøge at finde sig selv 

inde i sig selv, så sandt som vi 

mennesker kun bliver menne-

skelige, - og dermed os selv - 

sammen med andre. Der findes 

mange eksempler på at menne-

sker, der har levet hele deres liv 

afsondret fra andre, enten er 

blevet vanvittige eller fuldstæn-

digt dyriske.  
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************************************************************ 

 
Johannes Evangeliet, kapitel 14 
Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders 

hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort 
for at gøre en plads rede for jer? Og når jeg er gået bort og har gjort en 

plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal 

være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen.«  
Thomas sagde til ham: »Herre, vi ved ikke, hvor du går hen, hvordan kan 

vi så kende vejen?« Jesus sagde til ham: »Jeg er vejen og sandheden og 

livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også 
kende min fader. Og fra nu af kender I ham og har set ham.« 

 

************************************************************ 

Kristendommen er vejen til et 

ordentligt liv 
Kristendommen viser os hen på 

vore medmennesker, fordi det 

er her, livet er. Det er i samspil-

let med de andre, at vi bliver til 

som ordentlige mennesker, og 

det er også her, vi lærer os selv 

at kende, som dem vi virkelig 

er, og ikke blot som dem, vi 

gerne vil være. 

 

"Jeg er vejen og sandheden og 

livet", siger Jesus, og hans ord 

står ikke bare og svæver tomt i 

luften, de kan både erfares og 

opleves som sande, fordi kri-

stendommen er i den dybeste 

overensstemmelse med livet, 

som det er. Vi kunne oven i kø-

bet omskrive Jesu ord, så det 

kom til at hedde: Den sandhed, 

der ligger i kristendommen er 

vejen til livet. 

                                                        

AMEN!    

 

Se billeder af årets konfirmander  
i Dover og Tulstrup kirker på næste side…. 
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Bagerst: Ingrid, Sissel, Charlotte, Astrid, (Erik Bredmose) og Lærke 
Forrest: Bo, Bjarke og Andreas 

Foto: Otto Jensen 

KONFIRMANDER I TULSTRUP KIRKE BEDEDAG D. 20. MAJ  

KONFIRMANDER I DOVER KIRKE SØNDAG DEN 1. MAJ 

Magnus, Jonas Mikkel, Lauge, Mads, Sebastian, Jacob, Simon, Line,     
Marie Louise, Anne Katrine; Mikkel, Jens, (Erik Bredmose), Anton og Emil 
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ville indebære, at skorstenen 

skulle forsynes med en plastik-

kerne, fordi de nuværende mil-

jøkrav kræver et kondenserings-

anlæg, og hertil kom at den 

gamle olietank ifølge lovgivnin-

gen skal udskiftes inden for to 

år. Alt i alt kunne vi snart se, at 

den måske mest ligefremme 

løsning, et nyt oliefyr, hurtigt 

ville blive en større investering.  

 

Det gav så stødet til, at vi be-

gyndte at tænke i alternative 

muligheder: jordvarme, solvar-

me, luft-vand-varme-pumpe 

osv. Vi søgte rådgivning fra 

mange sider og endte altså med 

at vælge et jordvarmeanlæg. 

 

Vi indhentede derpå fire tilbud 

og valgte det billigste. Det blev 

SVK i Silkeborg, der fik opga-

Tekst: Erik Bredmose Simonsen 
- på vegne af præstegårdsudvalget  

 

Tulstrup Præstegård skal have 

nyt varmeanlæg, og præste-

gårdsudvalget under de tre me-

nighedsråd i Dover, Alling og 

Tulstrup har besluttet sig for at 

lægge jordvarme ind. 

 

Det gamle oliefyr er nedslidt og 

alt for dyr i drift, det har fagfolk 

fortalt os igennem flere år. Og 

pludselig blev det akut at gøre 

noget, for en pumpe begyndte 

at sige mærkelige lyde for at 

fortælle, at den snart skulle ud-

skiftes, og sidenhen sprang 

vandtanken læk, så der skulle 

skovles vand op fra kælderen 

flere gange i døgnet. 

 

Vi undersøgte nu mulighederne. 

Et nyt oliefyr med en ny pumpe 

JORDVARME I PRÆSTEGÅRDEN 



8  

 

Ballade om Gud 
 

Folkeligt sommermøde 30. juni-3. juli 2011 
 

Foredrag om Gud, kristendom, kultur og samfund 

film, fortælling, højskolesang,  

morgensang og gudstjeneste 

Sted: Hammerum Efterskole. 
 

Medvirkende  

Kasper Støvring - Thomas Frank - Ditte Krøgholt 

Steffen Ravn Jørgensen - Morten Kvist - Mikkel Crone Nielsen 

Erik Bredmose - Knud Riis - Laura Gylden-Damgaard, 

 Jørgen Lynggaard og Agnete Hastrup Pedersen  
 

Tilmelding til Jørgen Lynggaard,  

 tlf. 97 11 93 01 - e-mail: jlp@nypost.dk 

Få flere oplysninger hos Sognepræst Erik Bredmose, 
8689 1417 – e-mail: ebs@km.dk 

Få tilsendt et program eller læs  

mere på www.balladeomgud.dk 

ven. Det er et firma, der har ar-

bejde med etablering af jordvar-

meanlæg i mange år, og derfor 

må forventes at vide, hvad de 

har med at gøre. 

 

Vi har nu fået tilladelse til etab-

leringen af anlægget fra Skan-

derborg Kommune. Endelig har 

vi søgt tilskud fra ”skrot dit 

oliefyr”- ordningen og håber at 

få ca. kr. 20.000,- herfra. 

Fagfolk mener, at vi fremover 

kan spare omkring 40% på var-

meudgifterne, og det lyder jo 

fantastisk. 

Arbejdet ventes at gå i gang i 

juni måned. 
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gård af især de svenske vikin-

ger. Byen ligger på begge sider 

af Bosporusstrædet og dermed i 

både Europa og Asien, og der-

med er der vist også givet et 

signal om de spændinger lan-

dets historie har været fuld af. 

 

Rejsen vil gå til det vestlige 

Tyrkiet samt naturligvis til 

Istanbul, og det vil, som ved 

alle hidtidige rejser, være så-

dan, at man kun kan deltage i 

rejsen, hvis man også har delta-

get i vinterens aftenhøjskole; 

hvorimod man sagtens kan væ-

re med i aftenhøjskolen uden at 

skulle deltage i rejsen. 

af: Erik Bredmose 

 

Det kommer til at handle 
om TYRKIET 

 

Den forløbne sæson i aftenhøj-

skolen kom først og fremmest 

til at koncentrere sig om et par 

særdeles tankevækkende essays 

af forfatteren og digteren Søren 

Ulrik Thomsen. De to essays 

gav anledning til rigtig mange 

gode diskussioner, og mange 

bidrog til den fælles samtale.   

 

Den kommende sæson skal 

handle om Tyrkiet med henblik 

på en rejse til landet i begyndel-

sen af juni 2012. 

                                                                                                                                

Tyrkiet har meget at byde på. 

En lang og spændende historie, 

der bl.a. indbefatter Paulus og 

den tidlige kristendom.  

Hovedstaden i landet er Istan-

bul, der tidligere hed Konstanti-

nopel og før det igen Byzans. 

Tyrkerne indtog Konstantinopel 

i 1453, og gav byen navnet 

Istanbul og gjorde den til ho-

vedstad for det osmanniske im-

perium. Byen blev kaldt Mikla-

DEN TEOLOGISKE AFTENHØJSKOLE 
I 2011/2012 

 

i Tulstrup præstegård 
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Hvad sker der i sogn, kirke og præstegård? 
 

Hold dig orienteret 
FÅ EN NYHEDS-E-MAIL  

Det er helt uforpligtende og ganske gratis. 
 

Du skal blot give eller sende din e-mail adresse til 
sognepræst Erik Bredmose  

e-mail: ebs@km.dk 

Vi skal i vinterens løb arbejde 

med antikken, Paulus, den tidli-

ge kristendom, den store kirke-

splittelse mellem vest og øst: 

Rom og Konstantinopel, det 

byzantinske rige, den ortodokse 

kirke, islam, Kemal Atatürk, det 

moderne Tyrkiet og formentlig 

meget mere. Der er nok at tage 

fat på.  

Måske finder vi en egnet bog 

eller to, som vil blive foreslået 

til køb og fælleslæsning. Vi gør 

os klogere på emnet gennem 

studiekredsarbejde og indbudte 

foredragsholdere. 

Meget mere om alt dette i næste 

udgave af Kirkebladet. 

 

Erik Bredmose 

Hagia Siphia i Istanbul     
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KIRKEBLADSREDAKTIONEN 
 

 

Kirsten Lund, (ansv.), Tulstrup  
tlf.:  86 89 09 19 
e-mail: kirsten.lund@fiberpost.dk 

 

Birthe Madsen, Dover,  
tlf.:  86 57 71 82 
ibm.alken@mail.dk 
 

Bente Klarskov, Alling,  
tlf.:  86 89 33 15 
benteklarskov@hotmail.com 
 

Agnete Laursen Vig, Alling,  
tlf.:  86 89 31 83 
b.m.madsen@mail.dk  
 

 

 

Kirkebladet udkommer 6 gange årligt  
Feb.- Apr. - Jun. - Aug. - Okt. - Dec. 
 

Tryk: Grafisk Indtryk, tlf. 86 82 09 49 

FRILUFTSGUDSTJENESTE 
PÅ HIMMELBJERGET 

 

søndag den 28. august  

kl. 11.00 
 

fællesarrangement for sognene 

i Ry-området  

Ry, Gl. Rye, Låsby,  

Dover, Alling og Tulstrup. 

Du kan nu også gøre brug af 

kirkekontoret i Ry! 
De seks sogne fra den gamle Ry 

kommune - Ry, Gl. Rye, Låsby 

og Dover-Alling-Tulstrup  har 

nu fælles kirkekontor i Ry.  

Kontoret har til huse i undereta-

gen  i Ry Sognehus.  

Her kan man henvende sig hvis 

man har brug for en ny attest, 

vil søge om navneændring eller 

i øvrigt har spørgsmål til kirke-

bogen/personregistrering. 

Birthe Østergaard Andersen, er 

ansat som præstesekretær i alle 

seks sogne, og hun kan træffes: 
  
Ry Kirkekontor 
Kildebakken 1,  

8680 Ry. 
 

Tlf. 86 891350 
e-mail: band@km.dk 
 

Kontoret har åbent  
mandag,  tirsdag og onsdag 

kl. 9-12 og torsdag kl. 16-18. 

FÆLLES KIRKEKONTOR 
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GUDSTJENESTER 
  DOVER ALLING TULSTRUP 

19. juni, trinitatis søndag   
9.30       

Dorthe G. Larsen 

26. juni, 1. søndag efter trinitatis 11.00  9.30 

3. juli, 2. søndag efter trinitatis  
9.30       

Dorthe G. Larsen 
 

10. juli, 3. søndag efter trinitatis 
9.30           

J. Hanneslund 
  

17. juli, 4. søndag efter trinitatis   
9.30            

J. Hanneslund 

24. juli, 5. søndag efter trinitatis  
9.30            

J. Hanneslund 
 

31. juli, 6. søndag efter trinitatis 11.00   

7. august, 7. søndag efter trinitatis   10.30 

14. august, 8. søndag efter trinitatis 9.30 11.00  

21. august, 9. søndag efter trinitatis 11.00  9.30 

28. august, 10. søndag efter trinitatis 
11.00  

Friluftsgudstjeneste på Himmelbjerget 

Ry, Låsby, Gl. Rye, Dover, Alling, Tulstrup 

 

Dover-Alling-Tulstrup sogne 
 

Sognepræst: Erik Bredmose Simonsen,  
Præstebakken 11, 8680 Ry.  Tlf. 86 89 14 17  e-mail: ebs@km.dk 
 

Organist: Tyt Kirkeby, tlf.: 86 89 19 20 

Kirkesanger: Gert Bonde Nielsen, tlf.: 86 94 66 34 


