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HVORDAN ER DET  
AT VÆRE TILFLYTTER I JAVNGYDE? 

Tekst af Kirsten Lund, Tørring 
 
Sådan lød ét af de mange 
spørgsmål til René Petersen, der 
sammen med sin familie siden 
april 2008 har boet på Gilde-
bakken 1 i Javngyde. Renés ko-
ne Maria Rettrup Petersen er på 
vej til Ry for at hente drengene 
Emil på 6 og Jakob på 8 år i 
Ry-biograf. Deres datter Nynne 

på 4 år er ovre at lege hos nabo-
en. Så denne lørdag formiddag i 
oktober, beriget med det skøn-
neste solskinsvejr en efterårs-
dag kan byde på, har René ro til 
at fortælle om det at være til-
flytter i Javngyde.  
 
René har sit eget malerfirma og 
boede i Skanderborg. ”Jeg er 
født i København, men flyttede 
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Forsidetegning: Jens Råby 

med mine forældre til Skander-
borg, da jeg var 5 år. Og her 
troede jeg, jeg skulle blive bo-
ende altid. Men man kan godt 
rykke et træ op og få det til at 
gro et andet sted. ”Det er lige-
gyldigt hvor du bor, det er den 
samme himmel vi går under”, 
siger min svigerfar.” 
 
For godt 4 år siden begyndt han 
og Maria at kikke efter et sted, 
hvor de kunne bo, og hvor der 
også var plads til Renés maski-
ner og materialer til firmaet. Så 
de kikkede bl.a. på landejen-
domme. De var ude at køre på 
Tulstrupvej for at se på et sted, 
det føltes dog ikke helt rigtigt. 
Så sagde Maria, at der også var 
en ejendom til salg i Javngyde, 
et træhus.  
 

”Jeg skal ikke have et træhus og 
ikke et hus i 3 plan”, var Renés 
reaktion. Men Maria bookede et 
møde med ejendomsmægleren.  
”Jeg kom for sent, jeg gad 
egentlig ikke se på huset. Maria 
stod der ved huset med ejen-
domsmægleren og ventede. Da 
jeg så kørte ind i indkørslen, så 
sagde jeg ”Det var da et skønt 
sted”, jeg kom ind i entreen og 
satte mig på bænken der. Så 
kunne jeg godt mærke, at det 
var da det!  
Fundamentet var her, som vi 
gerne ville have det. Det har så 
krævet noget energi at bygge 
det om og gøre det helt færdigt, 
som vi gerne vil have det. Men 
det er lykkedes”, fortæller Re-
né. 
 
”Vi har et fyrrum med varme, 
hvor jeg har maling stående, og 
et andet sted til cykler og ma-

Gildebakken 



skiner, så det er perfekt til os og 
mit malerfirma. Jeg har ingen 
ansatte, så jeg pakker bilen 
hjemmefra og kører ud til kun-
derne. Maria har også været 
maler og været ansat i mit fir-
ma. Men hun har desværre fået 
en rygskade, så nu begynder 
hun som voksenlærling i en tøj-
butik i Århus.” 
 
 
Det giver ro i sjælen  
at være her 
”Husets atmosfære tiltrak os og 
omgivelserne. Her er smukt. 
Jeg havde en drøm om, at vi 
skulle væk fra alfarvej og være 
for os selv langt fra naboer. 

Men heldigvis kom jeg på andre 
tanker. Her er andre børn, som 
vores børn kan lege med og her 
er gode naboer. Det tiltrak os. 
Vi havde egentlig ikke de store 
forventninger til det at bo her i 
Javngyde. Det var et sats. Jeg 
har boet i Skanderborg hele mit 
liv. Det første halve år havde 
jeg nok også lidt hjemve, hvis 
man kan kalde det det. Men 
samtidig gik vi og satte huset i 
stand og ligeså stille kom vi ind 
under huden på naboerne. Så 
det tog ikke lang tid, inden vi 
følte os hjemme her. Og det er 
bare blevet bedre gennem åre-
ne. Jeg skal i alt fald ikke tilba-
ge til Skanderborg.  

Gildebakken 1, Javngyde 



Vi anbefaler alle vore venner at 
flytte her ud. Her er så dejligt. 
Det er første gang i mit voksen-
liv, hvor jeg gerne vil hjem ef-
ter arbejde. Tidligere har jeg 
arbejdet rigtig meget, men nu 
…det giver ro i sjælen at være 
her. Og jeg er glad for at kunne 
have alt samlet her med maski-
ner osv. til min virksomhed. Jeg 
kører til Skanderborg, hvor jeg 
har mine kunder hver dag, men 
ligeså stille begynder jeg også 
at arbejde lidt mere i Ry-
området.” 
 
Jakob, deres søn på 8 kan godt 
huske det gamle hus, han siger 
jævnligt, at det skal de ikke 
flytte tilbage til. Så familien er 
glad for at være her, hvor deres 
børn Jakob går i 2. klasse og 
Emil i 0. klasse på Knudsøsko-
len. Nynne på 4 år går i Knud-
søhulen. 
 
 
Nu kan jeg forstå folk  
har bosat sig her 
”Vi deltager i den årlige fest i 
Javngyde, og vi har også været 
medarrangør af festen sammen 
med to andre par det andet år, 
vi boede her.  
Jeg har malet lidt i forsamlings-
huset, som en form for sponso-

rat, og vi har været til ølsmag-
ning. Men ellers bruger vi ikke 
lokalområdet så meget. Når vi  
kommer hjem til fyraften, er vi 
her hjemme. Det er nok sådan 
lidt generelt for os heroppe på 
Gildebakken. 
 
Vi har ikke været med til julear-
rangementer eller fastelavn end-
nu. Men det skal vores børn da 
også være med til, når de bliver 
så gamle, at de også skal ”gå 
soldater”.  
Men vi vil gerne slutte op om 
det, der sker. Jonna og bestyrel-
sen gør et kæmpe stykke arbej-
de, det er flot. Og det er et godt 
forsamlingshus, vi har. Marias 
storebror skal f.eks. holde bar-
nedåb i forsamlingshuset, fordi 
vi bor her.  
 
Nu kan jeg jo godt forstå, folk 
har bosat sig her i Javngyde. 
Havde du spurgt mig for mere 
end 4 år siden, hvor jeg af og til  
kørte igennem her, så tænkte  
jeg, at oppe på bakkerne var der 
en skøn udsigt, men her i lav-
ningen, jamen hvem bor dog 
her, så gudsforladt et sted? Men 
det er længe siden, da var der 
marker her.   
 
 



Det giver os meget glæde at bo 
her, vi er blevet mere positivt 
indstillet. Vi elsker den her plet. 
Vi hviler i os selv her. Så vi 
kommer ikke så meget rundt.  
 
Vi er blevet taget godt imod af 
landsbyen. F.eks. Preben, der 
havde markerne her, han kom-
mer forbi en gang imellem, det 
kan jeg rigtig godt li´. Der kom-
mer også af og til nogen fra by-
en og spørger om lidt faglig 
ekspertise, så får vi en faglig 
snak om maling. Det vil jeg 
gerne hjælpe med,” fortæller 
René.  
 
 
 

Kirken hjælper os med  
at rumme glæde og sorg 
Både René og Maria kikker al-
tid sognebladet igennem og de 
er enige om, at især historierne, 
som ældre mennesker skriver 
om at vokse op og bo i området, 
dem kan de godt li´ at læse. 
 
”Vi er jo ikke sådan kristne i 
den forstand. Men vi er da gift i 
Skannerup kirke i Skanderborg, 
og børnene er også døbt der. 
Mine forældre er begravet fra 
Slotskirken.   
Vi har ikke brugt Tulstrup kirke 
endnu, men det kommer vi sik-
kert til, når vores søn Jakob går 
i 3. klasse og kan gå til mini-
konfirmandundervisning.  

Gildebakken - et dejligt sted 



Et eller andet sted bidrager kir-
ken til noget, lidt svævende un-
derligt noget, vi beder ikke 
bordbøn og sådan. Men vi kan 
ikke undvære kirken.  Jeg tror, 
mennesket har godt af at holde 
sig til noget og tro på noget. Og 
vi har jo ham Jesus, som rendte 
rundt i Jerusalem, hvorfor skul-
le han dø, fordi de ikke troede 
på ham og hvor blev han af? 
Genopstod han for 2011 år si-
den, hvor det hele foregik? Vi 
har i hvert fald noget med os, 
som er med til at danne bag-
grund for, at vi er her. Det så-
dan noget lidt underligt noget… 
 
Kirken kan rumme glæden ved 
barnedåb og bryllup. Sorgen 

ved dødsfald, rummer kirken 
også. Det er jo fantastisk gen-
nem livet at møde begge facet-
ter. Det hjælper kirken os med 
at rumme. Kirken er også be-
hjælpelig med, at vi har et sted, 
hvor vi kan gå hen og snakke 
med dem, der er døde, snakke 
lidt, græde lidt, fortælle en hi-
storie. Det rummer kirken også. 
Ja, der er mange spørgsmål; 
hvem har skrevet biblen….hvad 
er sandt…hvad skal der ske 
med os, når vi ikke er her mere, 
farer vi i himlen eller hvad? Det 
er igen noget ubegribeligt.  
Men jeg synes, det er spænden-
de,” siger René og gør sig klar 
til at slå græs på deres ca. 4000 
m2 store grund.   

Maria Rettrup Petersen og René Petersen  
ved deres hvide træhus Gildebakken 1 i Javngyde. 



G 
 I 
 L 
 D 
 E 
 B 
 A 
 K 
 K 
 E 
 N 

1999 

G 
 I 
 L 
 D 
 E 
 B 
 A 
 K 
 K 
 E 
 N 

2007 

HVOR SKAL VI HEN? 
 

FINDES DER MON EN FORKLARING? 

EN BY DER VOKSEDE 



Limerick er en by med noget 
over 50.000 indbyggere.  
Byen ligger i det sydvestlige 
Irland. Jeg har besøgt byen, den 
er ikke specielt interessant - ik-
ke mere end så mange andre 
irske byer.  
Men byen er mest kendt for at 
have givet navn til en ganske 
bestemt form for poesi - nemlig 
de såkaldte "limericks", hvad 
disse digte har med byen at gø-
re er ikke helt klart, men det har 
heller ikke den store betydning.  
 
Mange mennesker kender lidt 
til "limericks" og synes nok, det 
er lidt for meget at kalde dem 
for poesi. De rynker lidt på næ-
sen og siger: "Vrøvlevers".  
 
Nej - nej! Ingenlunde!  
 
Der er faktisk ret stramme reg-
ler for den ædle kunst at skrive 
et "limerick".  

 
 
 
 
 
 

Digtet skal være på 5 linjer, de 
to første linjer skal rime og det 
samme skal de næste to linjer. 
Femte linje skal rime på de to 
første linjer.  
Skematisk ser det altså sådan 
ud: AABBA.  
 
Der skal være ni stavelser i hver 
af de første to linjer, fem i hver 
af de næste to - og endelig ca. 
ni stavelser i sidste linje.  
Altså: 99559.  
 
Det lyder jo noget tørt, men der 
kommer mere endnu.  
Første linje skal indeholde et 
navneord, og linjens sidste ord 
skal være et stednavn. Sidste 
linje skal rumme konklusionen 
på hele digtet.  
Denne linje kan til tider være 
ret tvetydig - for ikke at sige 
meget vovet.  
 
Til de læsere, der er med endnu, 
vil jeg sige, at et limerick skal 
også helst indeholde dramatik.  
 
Øivind Arnfred er blevet grebet 
af kunsten at skrive limericker, 
han har begået flere med til-
knytning til Tulstrup sogn.  

LIMERICK - ET POETISK DRAMA - 



Lokalkolorit og drama - der er 
bare det, der skal være.  
 
I de kommende måneder vil an- 
dre steder i sognet måske blive 
kærligt behandlet.  
                                             Per  

Denne måned drejer det sig om  
dem fra den østre ende af sognet. 
 

Der kom en ung mand til Jaungyde  
Han påstod, han osse var jyde,  

men de andre sa' "Nej -  
han er ik' lissom mig"  

Så de gav ham en drik med skarntyde.  
 

Øivind Arnfred  

 

ALLE DE HØVEDER 
 

Kreaturtælling i Tulstrup sogn anno 1893 
 

216 heste - 943 kreaturer - 838 får -  
10 geder -  366 svin - 2279 høns -  

1437 kyllinger - 22 kalkuner - 141 ænder - 
88 bistader - 85 forspand -  234 vogne - 

 
I året 1892 fødtes 42 føl - 589 kalve -  

502 lam - 382 grise 
 

fra Alling –Tulstrup sogneråds forhandlingsprotokol 



FÆLLES HØSTGUDSTJENESTE  
FOR TULSTRUP OG DOVER SOGNE 

 

MUSIKKEN LEVERET AF ”DE DOVER SPILLEMÆND” 
 

Efter gudstjene-
sten i Dover kir-
ke var der kaffe 
og kage og mere 
musik i Præste-
gården. 

Læs sognepræst Erik 
Bredmoses prædiken i 

Kirkebladet! 

OG SNART ER DET JUL…. 
 

SÆT X I KALENDEREN TIRSDAG DEN 6. DECEMBER 

Julekoncert med ”Knudsøkoret” 
i Tulstrup kirke 

 
 



Menighedsrådet vil gerne invi-
tere alle interesserede fra sognet 
til frokost og årsmøde efter 
gudstjenesten søndag den 30. 
oktober 2011. Gudstjenesten er 
kl. 11.00. Derefter har vi dæk-
ket op til frokost i præstegården 
ca. kl. 12.00.  
 
Når vi har spist, vil menigheds-
rådet fortælle lidt om, hvad vi 
har arbejdet med i det forgang-
ne år. Hvilke tiltag er der sket, 
og hvad har vi brugt pengene 
til?  
Vi vil også fortælle noget om, 
hvad vi forventer at arbejde 
med i det kommende år, og 
hvad vi forventer at bruge pen-
gene til i 2012. I efteråret 2012 
er der f.eks. valg til menigheds-
råd, så det er i alt fald et af em-
nerne, vi kommer til at beskæf-
tige os med. 
 
På årsmødet har du mulighed 
for at drøfte kirkens arbejde 
med menighedsrådet, stille 
spørgsmål, kommentere, kom-
me med nye forslag og ideer. Så 
vi håber rigtig mange har lyst til 

at bruge et par timer denne søn-
dag på at få lidt at vide om kir-
kens arbejde. I er også meget 
velkomne, selvom I måske ikke 
kommer så meget til gudstjene-
ster og kirkens aktiviteter – og 
man kan også nøjes med at 
komme til frokost og årsmøde 
uden at deltage i gudstjenesten 
først. 
 
Under mødet skal vi selvfølge-
lig også synge nogle sange fra 
Højskolesangbogen. 
Vi slutter årsmødet med en kop 
kaffe ca. kl. 14.00.  
 
Af hensyn til forplejning vil vi 
gerne bede om en tilkendegivel-
se af antal deltagere til frokost. 
Send en mail til Kirsten Lund:  
kirsten.lund@fiberpost.dk  eller 
ring på tlf. 2839 0042, og sig 
hvor mange I kommer, senest 
fredag den 28. oktober – tusind 
tak. 

Vel mødt! 
 

Venlig hilsen 
Menighedsrådet ved  

Tulstrup kirke 

TULSTRUP KIRKE INVITERER  
TIL FROKOST OG ÅRSMØDE 

SØNDAG DEN 30. OKTOBER 



 
 
 
 
 
 

 

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

Graver:   
Barry Leonard 
Tlf. 27 32 47 50 
Træffes ved kirken  
fredag kl. 10 – 12 
 

Kirkeværge:  
Grethe Jensen 
tlf.: 86 89 16 74 
 

Menighedsrådsformand:  
Jens Peter Møller 
tlf.: 86 89 36 64 
 

Tulstrup kirkes hjemmeside:  
Tulstrupkirke.dk 

Redaktionen af ”Tulstrup sogn” 
Kirsten Lund (ansv.) Tulstrupvej 16, 8680 Ry  tlf. 86 89 09 19 
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TULSTRUP KIRKE 
 

Siden sidst - 
Dødsfald i sognet og begrave-
de/bisatte fra Tulstrup kirke 
 

Amy Elisabeth Hansen, 
Plejehjemmet Søkilde  
 
Bodil Andersen,  
Plejehjemmet Søkilde 
 
Folmer Johansen, 
Javngyde 
 
 
Døbt i Tulstrup kirke 
 

Dirch Weigelt Rasmussen, 
Tørring  
 
 
Vielse/Kirkelig velsignelse 
 

Nanna Kirkeby  
og Morten Leif Munding Stilund, 
Oksevejen 


