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Sognebladet springer ud i farver

Jens Raabys smukke tegning af 
Tulstrup kirke fra 1992 har 
markeret sognebladet helt siden 
første udgivelse i 1998.

I 2016 lægger vi ud med en be
skeden ændring på forsiden - 
tegningen bringes i farver.

Derudover vil I finde farvefotos 
i bladet, såfremt der ikke er tale 
om historiske sort-hvid billeder.

Kirkebladet forbliver indtil vi
dere i den kendte form.

Venlig hilsen Redaktionsgrup
pen og Tulstrup menighedsråd

FlygtningepåSøtiW

Į Læs det i bladet]
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Menighedsrådsy alg
Sæt kryds i kalenderen den 13. 
september 2016 kl. 19.30.

Allerede nu har vi fastlagt den
ne aften til orienterings- og op
stillingsmøde i Tulstrup præste
gård.

Der er nemlig valg til menig
hedsråd dette efterår. 2016 er 
valgår.

Måske er vi ikke så mange faste 
og regelmæssige kirkegængere, 
som der har været. Men vi er

mange kirkebrugere.
Vi holder af at komme i kirken 
til højtiderne, vi finder glæde 
og ro i ritualerne, vi holder af 
de mange fantastiske foredrag i 
den teologiske aftenhøjskole og 
til sognemøderne, vi sender 
trygt vore børn til minikonfir
mandundervisning hos vores 
engagerede underviser Jytte 
Lundgaard og til konfirmandun
dervisning hos vores sogne
præst Erik Bredmose.
Vi drøfter, hvad kristendom er 
og hvad det betyder for os i 
hverdagslivet. Vi kunne tilføje 
adskillige gode aktiviteter til 
listen.

Alle disse mange ting beskæfti
ger vi os med i menighedsrådet. 
Vi har en god dialog om, hvad 
vi vil med kirken i det lokale og 
vi sikrer, at de offentlige midler 
bliver forvaltet bedst muligt.

Alt dette har du mulighed for at 
deltage i som del af menigheds
rådet. Der er nemlig valg til me
nighedsråd i 2016. Tænk over 
det - måske er det noget for 
dig!

Venlig hilsen 
Tulstrup menighedsråd
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SOGNEINDSAMLING I TULSTRUP 
SØNDAG D. 13. MARTS 
DEL MED VERDENS FATTIGSTE KVINDER
Søndag den 13. marts 2016 vil 
vi gerne have dit selskab.

Det er dagen, hvor der er ind
samling til FOLKEKIRKENS 
NØDHJÆLP i sognene. Ved at 
melde dig som indsamler kan 
du i løbet af 2-3 timer bidrage 
til, at beløbet, vi kan samle ind 
til nødhjælpen, bliver endnu 
større og dermed bidrage til at 
dele med verdens fattigste.

Hvad skal jeg gøre ?

Du skal blot ringe til Mogens 
Christensen på tlf. 26 23 08 03, 
eller sende en mail: 
christensen_mogens 
@mail.tele.dk
helst i dag, og sige, hvor mange 
I kommer og hjælper med ind
samlingen.

Søndag den 13. marts kl. 10.00 
møder du op i Tulstrup præste
gård.

Her fordeler Mogens ruter og 
giver en kop kaffe/te og brød, 
inden vi skal ud at rasle med 
bøsserne.

Du kan se mere om indsamlin
gen på www.noedhjaelp.dk

Vel mødt!

Du kan også læse mere om ind
samlingen ”Del med verdens 
fattigste kvinder” i Kirkebladet.

Tre kække indsamlingsfyre 
fra indsamlingen sidste år 
Foto: Mikkel Østergaard

Mogens Christensen 
Indsamlingsleder

http://www.noedhjaelp.dk
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Minikonfirmander 2016 i Tulstrup præstegård. 

”KRISTENDOM FRA TOP TIL TÅ”

Onsdag d. 13. januar 2016 kun
ne jeg igen hente et nyt hold 
minikonfirmander, denne gang 
på femten børn, fra Knudsøsko- 
lens tredie klasse, over til præ
stegårdens konfirmandstue, til 
to timers hyggeligt samvær om
kring kristendom.

Uanset børn og forældres relati
on til kirke og tro får alle børn 
fra 3. klasse på Knudsøskolen 
tilbud om at deltage i Alling og 
Tulstrup sognes minikonfir
mandundervisning ti onsdage 
frem til Påske.

optager børnene om livets for
underlighed. Vi skal synge, le
ge, tegne og høre en masse hi
storier.

Med udgangspunkt i materialet 
”Ikke fra A til Å, men fra top til 
tå”, arbejder vi os ind i det 
Gamle og det Nye Testamente, 
undres og prøver at finde svar, 
på de mange spørgsmål, som

Tankerne bag materialet ”Kri
stendom fra top til tå” tager ud
gangspunkt i kroppen og san
serne. At gøre kroppen til ud
gangspunkt rent metodisk bety
der, at der kan arbejdes med 
teologiens abstrakte begreber på 
en konkret og erfaringsnær må
de, som har tæt forbindelse til 
børnenes egen verden og hver
dag.

Temaerne kan f.eks. hedde, 
”Næse for skabelse”, ”Op med
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hovedet”, Hjertet på rette sted” 
eller ”1 gode hænder”. Der er 
tretten forskellige temaer at 
vælge fra. Det giver dermed 
mulighed for variation i under
visningen med henblik på kend
skab til dåbsoplæringens kerne
områder og giver en indføring i 
både indhold og praksis i kirke 
og kristendom.
Det gælder f.eks. bibelfortællin- 
ger, gudstjeneste, salmer, bøn, 
nadver, og dåb, men også be
greber som næstekærlighed, 
tilgivelse, nåde og velsignelse, 
som vi på mange måder kan 
sammenstille med børnenes 
daglige liv og samvær med an
dre, f.eks. klasseregler og at 
tage hensyn til andres følelser 
og behov.

Vi skal også i kirken, hvor bør
nene kommer til at møde orga
nist Tyt Kirkeby, graver Barry 
Leonard og sognepræst Erik 
Bredmose Simonsen.

Vi slutter forløbet af med fami
liegudstjeneste Palmesøndag d. 
20. marts, og en udflugt til 
Kongernes Jelling, herom an
nonceres andetsteds.

Jytte Lundgaard Nielsen.
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Nyrenoverede gamle ”Munkestole”
Har du bemærket de to smukke 
stole, der står på hver sin side af 
alteret i Tulstrup kirke?
Hvis ikke - så tag et kik næste 
gang, du besøger kirken.

Stolene overtog vi fra Eva 
Krawczyks dødsbo på Tulstrup- 
vej 73.

Poul Erik Schrøder fra Alling 
har renoveret stolene, så træet 
på ny står smukt frem. Derefter 
har Ry Møbelhus stået for pol
string med lyst skind mage til 
knæfaldet.

Før

Poul Erik vurderer stolene til at 
være fra omkring 1900 plus
minus 20 år. I den periode dyr
kede man den historistiske stil, 
som stolene minder om. Det er 
ikke munkestole, det er de ikke 
gamle nok til at være, fortæller 
Poul Erik. Han mener træet 
kunne være lind, men valnød 
eller kastanje er også en mulig
hed, da det er en forholdsvis 
blød træsort stolene er lavet af.

Tulstrup menighedsråd

Efter
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Allerede ved grænsen gik det galt
Af Kirsten Lund

Siden oktober sidste år har der 
boet en lille gruppe flygtninge 
på Sokilde plejehjem. Jeg be
sagte dem en sen eftermiddag 
og fik en vældig interessant 
samtale.

Khalid, på 28 år, fortæller om 
sit liv, og hvorfor han er landet 
i Danmark og nu bor på Søkilde 
plejehjem sammen med en lille 
gruppe andre flygtninge.

”Der er mange af de andres hi
storier, der er meget mere tragi
ske end min,” begynder Khalid 
beskedent sin fortælling.

Khalid er syrer, men har aldrig 
været i Syrien. Underligt, tæn
kerjeg, hvordan kan det hænge 
sammen? Men det skal vise sig, 
at hans forsøg på at komme ind 
i sit eget land blev skæbnesvan
gert.

Tilbage i begyndelsen af 
1980 eme blev Khalids foræl
dre nød til at flygte fra Syrien. 
Det var i forbindelse med uro
lighederne i bl.a. byen Hama, 
hvor konflikten mellem præsi
dent Assads regime og Det 
Muslimske Broderskab kulmi
nerede i kampe. Titusinder blev

dræbt. Det var under daværende 
præsident Hafez al-Assads 
magtperiode 1971-2000. Heref
ter overtog hans søn, nuværen
de præsident Bashar al-As sad 
posten.

Khalids familie flygtede til De 
Forenede Arabiske Emirater, 
hvor Khalid er født og vokset 
op. Khalid rejste efter sin skole
tid alene til Jordan for at stude
re, og afsluttede sin uddannelse 
i økonomi med en bachelorgrad 
i 2010. Nogenlunde på samme 
tidspunkt blussede uroligheder
ne i Syrien op på ny. Efter ud
dannelsen i Jordan ville Khalid 
vende tilbage til Emiraterne for 
at søge arbejde i landet. Han 
betragtede Emiraterne som sit 
hjemland, han kendte kulturen, 
sproget, alt følte han var en del 
af ham.

De Forenede Arabiske Emirater 
nægtede imidlertid at give Kha-

SØKILDE
BOLIGER



lid indrejsetilladelse. Ingen sy
rer kunne få adgang til landet. 
Det på trods af, at Khalid havde 
boet hele sit liv i Emiraterne, og 
hele hans familie boede i lan
det.

Khalid blev nød til at blive i 
Jordan. ”Men også der, er det 
svært at være syrer,” fortæller 
Khalid. Syrerne skal søge tilla
delse til alt i Jordan, så livet 
blev meget vanskeligt for ham, 
og det var umuligt at få et job. 
Trods flere års hårdt arbejde 
lykkedes det ikke. Khalid følte 
sig låst og magtesløs uden job 
og fremtidsmuligheder. Til sidst 
gav han op.
Sammen med sin fætter beslut

tede han at rejse illegalt til Syri
en for at forsøge at skabe sig et 
liv i sit oprindelige fædreland, 
som han aldrig havde været i.

Allerede ved grænsen gik det 
galt.

De syriske grænsevagter beskød 
Khalid og hans fætter. Khalids 
fætter blev ramt i hovedet og 
døde. Chokeret, alene og udsat 
for menneskesmuglere, der be
handler flygtninge som dyr, 
lykkedes det Khalid at slippe 
videre til Tyrkiet. Han var nu 
fast besluttet på at rejse til Dan
mark, hvor han har en tante, der 
bor i Århus. Hans tante anbefa
lede ham at rejse trods de van

EUROPA jį)
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bl.a. Syrien, Jor
dan, og De Arabi
ske Emirater
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skelige vilkår, der er forbundet 
med den lange flugtvej.
Syv forsøg skulle der til, før det 
lykkedes Khalid at komme over 
havet fra Tyrkiet til Græken
land. I alt tog det Khalid cirka 5 
måneder at nå til Danmark.

Khalid har nu været i Danmark 
og boet i Ry i cirka 2 år. Han 
ville meget gerne have været 
hos sin tante i Århus kommune, 
men det kunne han ikke få lov 
til. Nu nyder han Ry, siger han. 
Ry er en dejlig by.
Han kender rigtig mange og 
folk er søde, rare og hjælpsom
me. For ham ville det være som 
en drøm at kunne bo i Ry altid 
- stifte familie, få arbejde og 
leve et stille og roligt liv i Ry. 
Det ville han gerne.

Men det er svært!

Det er svært at lære det danske 
sprog. Ikke så meget fordi 
dansk er svært, nej, Khalid er 
vant til at lære nyt. Det har han 
gjort på universitetet i Jordan 
og før det i skolen. Nej, det 
svære er tankerne og bekymrin
gerne om fremtiden og hans 
familie. Hans mor og søskende 
er stadig i Tyrkiet. Hans far bor 
i Hørning, men er syg og ned
brudt. Den usikkerhed hans næ
re familie lever i, påvirker ham 
meget.

”Forestil dig,” siger Khalid og 
kikker mig intenst i øjnene, 
”forestil dig at være helt alene. 
Du har intet med dig, ingen fa
milie, ingen venner, ingen ting, 
intet. Du er kun din krop, det er 
alt, du har. Det er meget svært 
at have mistet alt og leve helt 
revet bort fra alt, du har haft.”

Bekymringerne tynger og gør, 
at Khalid har haft svært ved at 
lære dansk. Han synes selv, det 
er gået alt for langsomt. Han 
går på sprogskole 3 dage om 
ugen, men det første år han var 
i Danmark var det svært at mø
de stabilt til undervisningen. 
Sorg og bekymring fyldte for 
meget.

”Min fætter, han var mere end 
en bror for mig, vi var meget 
tætte, han betød alt for mig - og 
så blev han skudt. Men heldig
vis har min far netop fået brev 
om, at min mor og to yngre 
brødre kan komme til Danmark. 
Jeg er så lykkelig over det. Des
værre har min ældre søster ikke 
fået tilladelse. Så hun forbliver 
alene tilbage i Tyrkiet. Det er 
en meget usikker situation for 
hende alene som kvinde i Tyr
kiet,” siger Khalid.

”Men jeg er så glad og så tak
nemmelig for, at min mor og 
mine brødre kan komme til
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Danmark. Vi håber, de kommer 
i løbet af den kommende må
ned.”

”Så kan jeg begynde på mit liv! 
Jeg kan lære dansk, det er jeg 
sikker på,” smiler Khalid,” og 
jeg skal også nok finde mig et 
job, og så lærer jeg endnu mere 
dansk. Meget mere end som på 
sprogskolen - på job kan jeg 
lære dansk, som det tales og 
ikke kun grammatik,” siger 
Khalid, der taler godt engelsk 
og allerede noget dansk.

Khalid er optimistisk og tror 
bestemt på, at han kan finde sig 
et job. Helst med IT og reparati
on af PC'ere og telefoner, som 
er hans store interesse.

Ornar fra Syrien sætter sig sam
men med os og supplerer snak
ken om livet på Søkilde pleje
hjem.
Omar er 26 år, kommer også fra 
Syrien og har en universitetsud
dannelse i engelsk, fransk og 
arabisk. Han taler godt dansk 
og flydende engelsk. Omar har 
lyttet til Lars Løkke Rasmus
sens nytårstale sammen med sin 
lærer på sprogskolen. Det var 
han glad for, forklarer han, for
di han så bedre kan forstå, hvad 
det var statsministeren mente 
og bedre kan forstå, at dansker
ne er bekymrede for deres land,

som er et lille land.
”Det er godt for os flygtninge at 
få indsigt i, hvordan det danske 
system fungerer,” siger Omar.

Men det er også svært for de 
unge mænd at bo på Søkilde 
plejehjem. De har det godt, der 
er varme og husly, det er godt 
siger de, men de er kede af at 
være blevet flyttet fra Ry, hvor 
de var meget glade for at bo.
De føler sig isolerede og alene 
på plejehjemmet, uden naboer, 
uden butik og langt til venner
ne.

”Men vi er taknemmelig over at 
være her i Danmark. Her er me
get, meget bedre end, hvor vi 
kommer fra,” forsikrer de. ”Her 
har vi mulighed for at skabe os 
et liv.” Omar arbejder f.eks. på 
at skaffe sine eksamenspapirer 
fira Damaskus i Syrien. Hans 
drøm er at læse antropologi på 
universitetet.

To unge mænd fra Eritrea kom
mer til. Den ene spørger om jeg 
kan hjælpe ham. Jooh, lad os 
se; han har modtaget et brev, 
han ikke forstår. Det er en reg
ning på licens fra Danmarks 
Radio. Åhh, den kender Khalid 
godt, sådan én har han også 
modtaget. ”Du skal tale med 
Pia eller Jeanette på Jobcen
tret,” fortæller han.
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Konfirmation i Tulstrup kirke 
Bededag den 22. april kl. 10.00

Konfirmanderne er:
Karl Emil Vinther Karlskov 
Simon Wraae Pedersen 
Martin Steindorff Vad 
Aske Bog Christoffersen 
Anja Lykkegaard Koppitz Rasmussen 
Julie Lund Hansen 
Christian Date Gadeberg 
Magnus Aagaard 
Ditte Harlsby 
Mathias Damm 
Lea Hollensberg Hansen 
Noah Hedegaard Hansen 
Frederik Bruun Bjerre

Jeg har Tulstrup sogneblad med 
i hånden til Khalid og de andre 
beboere. Jeg prøver at forklare, 
at de er meget velkomne til at 
komme i kirken, hvis de har 
lyst, og de er meget velkomne 
til at besøge præsten, der bor 
næsten nabo til dem.

Khalid, som er muslim, er glad 
for invitationen. Hans religion 
betyder meget for ham. Hans 
tro på gud gør, at han er overbe
vist om, at han skal gøre gode

ting i livet.

Vi slutter samtalen, og jeg 
spørger, om jeg må tage et bil
lede af dem. Det er de ikke så 
meget for.

Så kære læser, tag en tur til 
Søkilde og besøg de meget 
søde unge mænd. De giver sik
kert en kop kaffe. Det er bedre 
end selv det skarpeste foto!
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TULSTRUP KIRKE

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:
www.tulstrapkirke .dk 
Webredaktor Kirsten Lund

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

Astrid Sorensen 
Stadion Alle 4C, Ry

Svend Aksel Pedersen 
Plejehjemmet Sokilde

Anna Margrethe Gronfeldt 
Plejehjemmet Sokilde

Viede i Tulstrup Kirke

Ingen

Døbt i Tulstrup kirke
Nathalie Winther Gron

Linnea Ginnerup Moller 

Aksel Stoholm Sti lund 

Johannes Rosvig Hedelund
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Redaktionen af ”Tulstrup sogn”
Kirsten Lund (ansv.) Tulstrupvej 16, 8680 Ry, ίν,^
tlf. 86 89 09 19 / 28 39 00 42 e-mail: kirsten.lund@fiberpost.dk * 

”Tulstrup sogn” udgives af Tulstrup menighedsråd.
Omdeles til alle husstande i Tulstrup sogn 4 gange årligt: 
marts - juni - september - december.

Tryk: Kamark Grafisk A/S, tlf. 86 81 14 99 

Stof til næste blad modtages gerne - senest d. 19. april 2016
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