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IVAN FORNÆGTER SIN DIVAN,  
MEN SLAPPER AF MED BSA 

Tekst: Kirsten Lund 
 
Hvad bruger du din tid på? 
Hvilken hobby har du? er 
spørgsmålene i den nye serie 
om folk i Tulstrup sogn. 
 
Jeg begynder i Jaungyde, hvor 
jeg er på besøg hos Ivan Jensen. 
Ivan er 63 år og har været på 
efterløn siden han fyldte 60. 
Det giver ham mere tid til de 

mange interesser, han har der-
hjemme. Ivan bor sammen med 
sin kone, Gurli, i den tidligere 
købmandsbutik på Ravnsøvej. 
Her flyttede de ind for 36 år 
siden. Flytningen foregik med 
trillebør, for de boede bare lige 
overfor i et lille rødt hus. Køb-
mandslokalet har de bevaret 
med de gamle skabe, diske og 
gulv. Der er slidt fordybninger i 
det gamle plankegulv lige der, 



 

 

hvor den tidligere købmand 
G.O. Nielsen år efter år har lan-
get varer over disken og vendt 
sig om til skuffen med penge-
kassen. Også ved døren ind til 
butikken er der en god fordyb-
ning i gulvet, her har kunderne 
trippet, udset sig sine varer, 
vendt og drejet kronerne, fået 
en sludder med naboen. Rum-
met emmer af historie; bøger, 
kopper, vægte, æsker, dåser, 
lamper, telefon og meget mere 

står til skue på de gamle al-
mueblå hylder. 
Ivan Jensen blev udlært elektri-
ker hos Juul i Ry. Efter nogle år 
som elektriker i Ry-firmaet har 
han arbejdet med varme og ven-
tilationsautomatik hos firmaet 
Staefa i 35 år. Firmaet, som nu 
er opkøbt af Siemens, havde til 
sidst sæde i Vejle. 
 
”Jeg får min tid til at gå på 
værkstedet”, fortæller Ivan. 
”Restaurering og vedligeholdel-
se af motorcykler, bruger jeg 
min tid på, når jeg kan få lov 
herinde fra,” smiler han over til 
Gurli. ”Jeg har seks BSA mo-
torcykler. Derudover har jeg en 
større Suzuki DR 800 Big, el-
lers kan jeg ikke følge med de 
andre, der kører lidt nyere mo-
deller, når vi er på tur,” griner 
Ivan. ”Det er den største én-
cylindrede motorcykel, der er 

INDHOLDSFORTEGNELSE 
 

Hvad bruger du din tid på? ..  side 1 
Sogneindsamling............. . side 6 
Træk af Alling-Tulstrup  
skolevæsens historie .......  side  7 
Minikonfirmander .......... side 13 
Konfirmander ................ .. side 14 
Nyt fra menighedsrådet …   side 14 
Sillingsopslag................. side 15 
Tulstrup kirke................. side 16 

 

 
Forsidetegning: Jens Råby 

Det gamle  
købmandslokale  

emmer af historie 



  

 

seriefremstillet, og jeg sværmer 
for én-cylindrede motorcykler.” 
Ivan har dog en enkelt to-
cylindret BSA fra 1968. ”Den 
er faktisk til salg, hvis du er in-
teresseret,” siger Ivan, som ved, 
at jeg lige har taget motorcykel 
kørekort sidste år.  
Den to-cylindrede BSA A65 
har en motor på 650 kubik. ”Jeg 
har lavet en del reparationer på 
den, men siden finanskrisen 
satte ind, er motorcyklerne fal-
det ca. 25 % i pris”, oplyser 
Ivan. 

”Alle mine BSA´er er ældre 
modeller. Det er et gammelt 
engelsk mærke, Burmingham 
Small Arms, står bogstaverne 
for. Det var en våbenfabrik, der 
også lavede motorcykler, indtil 
fabrikken lukkede i 1973.”  
 
Ude i Ivans værksted hænger 
også en istandsat trædecykel 

produceret af BSA. ”Den kan 
foldes sammen på midten og 
blev brugt af de engelske fald-
skærmssoldater, der havde cyk-
len med i springet”, fortæller 
Ivan. 
 
Ivan Jensens interesse for mo-
torcykler stammer helt fra han 
var ung. Han fik sin første BSA 
for 25-30 år siden. ”Det var et 
tilfælde, at det blev en BSA. 
Min bror havde købt én, som 
han fortrød. Den købte jeg af 
ham, og siden har jeg holdt ved 
BSA´erne. Vores datter, Anni, 
var 10-12 år dengang og hun 
ville gerne med ud at køre. Hun 
er selv bidt af en gal motorcy-
kel nu, men hun solgte sin, da 
hun fik børn. Anni bor i Nørre 
Sundby, men når hun kommer 
hjem kører vi ofte en tur sam-
men”. 
Gurli kører af og til med på kor-
tere ture. Hun har kørekortet og 
har haft sin egen BSA, men fik 
en arbejdsskade i ryggen, som 
gjorde, at hun blev nød til at gå 
på pension, da hun var 49 år for 
15 år siden. ”Jeg er sommetider 
med på træf”, fortæller Gurli, 
”så tager vi motorcyklen med i 
campingvognen. Ivan kan så 
køre ture med de andre, mens 
jeg hygger ved campingvognen. 

to-cylindret BSA fra 1968 



 

 

Jeg hygger mig med håndarbej-
de, som er min store interesse; 
patchwork, hækle, strikke og 
sy.  Når vi er hjemme følges jeg 
gerne med en lille flok til ban-
kospil tre gange om ugen i Lås-
by, Farre og Sorring. Men ellers 
går jeg vældig meget op i vores 
børnebørn, to drenge på 3 og 5 
år.” 
 
Ivan Jensen har været med til 
det årlige internationale BSA 
træf i Europa de seneste 20 år. 
Sidste år var det i Sverige, i år 
er det i Norge. ”Vi er omkring 
350 deltagere i alle aldre”, for-
tæller Ivan, ”vi kører ture i om-

rådet, bor i hytter og telte og 
hygger os. Vi kender jo mange 
efterhånden. Gurli er også med  
af og til, hun var f.eks. med for-
rige år, da vi var ved Lorelai 
ved Rhinen”. 
”Ivan er fingernem, så han ord-
ner og reparerer rigtig meget på 
sådan en tur for de andre. Det er 
et rigtigt vennesamfund”, sup-
plerer Gurli. 
 
Ivans hobby giver ham en mas-
se fornøjelse. ”Det er tilfreds-
stillende at få tingene til at vir-
ke og komme ud at køre bagef-
ter. Når vi kommer til april er 
jeg ude at køre og deltager i 
mange ture og arrangementer. 
Så er der ikke så meget skruen 
inde på værkstedet mere, kun 
nødreparationer, de store ting 
må vente til vinter.” 
 
Turene begynder i april, hvor 
Ivan er med på en to-dages tur 
til Nordtyskland. I Bededagsfe-
rien arrangerer den landsdæk-
kende BSA klub en årlig tur fra 
Skagen til Gedser og i Kristi 
Himmelfarts ferien arrangerer 
Peter Just fra Ry-MC-Udstyr en 
tur. En flok på 25-30 motorcyk-
lister fra Ry-området var sidste 
år i Tyskland, i år går turen til 
Sverige. ”De fleste kører lidt 

Ivan Jensen med sin yndlings-BSA, 
som han har kørt til Nordkap med 



  

 

nyere modeller, det er derfor 
jeg har min Suzuki, så jeg kan 
følge med”, fortæller Ivan. 
”Den længste tur jeg har været 
på, er med BSA til Nordkap 
sammen med to kammerater i 
2004. Vi var af sted i 18 dage 
og kørte godt 6000 km op gen-
nem Norge og ned gennem Sve-
rige. Det var en fantastisk tur, 
hvor vi var heldige og havde sol 
og klart vejr ved Nordkap.” 
 
Udover motorcykler er Ivan 
Jensen også interesseret i alter-
native energiformer. Han deltog 
med åbent hus i energimessen i 
Ry efteråret 2012. ”Men der 
kom nu ikke nogen”, smiler 
Ivan. ”Så kørte jeg rundt og be-
søgte de andre.” 
Ivan og Gurli var nogle af de 
første i området, der fik solcel-
ler til produktion af strøm til 

eget forbrug.  ”Normalt købte 
vi strøm for 11-12.000 kr. pr 
år,” forklarer Ivan, ”det dækker 
vores solceller nu. Derudover 
fyrer vi med savsmuld. Det be-
tyder, at vi alt i alt har en meget 
lav udgift til energi. Vi har også 
et system til opsamling af regn-
vand, som vi bruger til vaske-
maskine og toilet. Så vores ud-
gift til vand er også minimal.” 
 
Både Ivan og Gurli læser sog-
nebladet, men kirken betyder 
ikke så meget for Ivan. ”Det gør 
jeg lidt mere i,” fortæller Gurli, 
der er vokset op i Egtved. ”Jeg 
er opdraget i et indre missionsk 
hjem, men vil nu mere betegne 
mig selv som grundtvigianer. 
Det var strengt at være barn. 
Der var så meget, vi skulle og 
samtidig meget, vi ikke måtte. 
Fra min opdragelse sidder det 

Gurli og Ivan Jensen 



 

 

SLUT SULT  -  
BLIV INDSAMLER DEN 10. MARTS 

Søndag den 10. marts 2013  
kan du blive indsamler for Fol-
kekirkens Nødhjælp. 
I løbet af 2-3 timer kan du hjæl-
pe med, at beløbet, der bliver 
samlet ind til nødhjælpen, bli-
ver endnu større og dermed bi-
drage til at bekæmpe sult blandt 
verdens fattigste. 
 
 
 
 
 
 
 

Hvad skal jeg gøre? 
Du skal blot ringe til Tyt Kirke-
by på tlf. 8689 1920, eller sende 
en mail: tytkirkeby@gmail.com 
senest den 5. marts, og sige, 
hvor mange I kommer og hjæl-
per med indsamlingen. 
Søndag den 10. marts kl. 9.00 
møder du op i Tulstrup præste-
gård. Her fordeler Tyt ruter og 
giver en kop kaffe og brød, in-
den flokken går ud og rasler 
med bøsserne. 
Du kan se mere om indsamlin-
gen på www.noedhjaelp.dk 
 

Vel mødt! 

dybt i mig, at man skal straffes, 
hvis man gør noget forket. Det 
er noget skidt. Så jeg havde 
brug for at lade kirken komme 
lidt på afstand i nogle år. Men 
nu har jeg fundet min egen vej 
og tager til gudstjeneste ca. en 
gang om måneden. Af og til 
siger præsten noget i kirken, 
som jeg oplever, er møntet lige 
netop på mig og det holder jeg 
meget af.” 

Ivan tilføjer, at både han og 
Gurli er frivillige i Kirkens 
Korshærs butik i Ry hver man-
dag eftermiddag. ”Det er hyg-
geligt, fordi vi har så meget so-
cialt sammen med de andre, og 
så går overskuddet til et godt 
formål og støtter varmestuerne i 
Silkeborg,” slutter Ivan, der op-
rindeligt kommer fra Svejstrup 
enge. 



  

 

Tekst: Jytte Lundgaard Nielsen 
 

Kilde: Knudsøskolens 25 års jubi-
læumsskrift, forfattet af nu afdøde 
skoleinspektør Jørgen Larsen. 
Samt diverse arkiv materiale. 
Artikel nr. 2. Fra 1962 til 1987. 
 
Centralskolernes tid 
Så bliver da Alling Tulstrup 
Centralskole en realitet. 
Efter mange års skolesnak fra 
første udkast i 1937 til indvielse 
af den nye Centralskole, går der 
25 år. Heldigvis var der fremsy-
nede mennesker, som indså, at 
hvis man skulle holde på børne-
ne i lokalsamfundet, måtte man 

TRÆK AF ALLING – TULSTRUP  
SKOLEVÆSENS HISTORIE 

bygge en tidssvarende skole 
med plads til skoleudvikling 
med nye fag.  Tysk fra 7. klas-
se, engelsk fra 6. kl., sløjd, 
formning, musik og skolekøk-
ken, desuden skulle gymnastik 
nu foregå i en sal. 
 
N.J. Larsen ansættes som før-
stelærer, øvrige nyansatte fru 
Jenny Larsen og frk. Ellen 
Kreiberg. Derudover overflyttes 
tre lærere fra landsbyskolerne, 
Poul P. Sørensen Alling, Per 
Sørensen Jaungyde, og A.K. 
Frederiksen Vennely. 
 

Fra venstre ses førstelærer Larsen, fru Larsen, sognerådsformand, gdr. E. 
Mikkelsen, Lærer Sørensen, pedel Aage Jensen, frk. Kreiberg, Tømrerme-
ster Berthel Kristiansen, lærer Sørensen og lærer Frederiksen 



 

 

maer. Skolekommissionen og 
sognerådet var mødt op, og der 
var wienerbrød og sodavand til 
børnene, inden de blev sendt 
hjem på forlænget sommerferie. 
  
Kl. 14.00 samme dag indskrives 
17 nye børn til første klasse. 
Skolen var ganske enkelt ikke 
klar til at modtage de ca. 100 
elever til daglig undervisning. 
Leverandører og håndværkere 
var blevet bagefter ”time-
planen”. 
Fra september 1962 frem til 
indvielsen i foråret 1963, funge-
rer skolen med undervisning af 
skolens elever, alt imens sko-
lens faglokaler færdiggøres. 
Endelig kan den officielle ind-
vielse finde sted den 20. april 
1963. 
På en smuk forårsdag gik Dan-
nebrog for første gang til tops 
på flagstangen ved Alling Tul-
strup skole, og markerede her-
med den officielle indvielse af 
den nye smukke skole. Første-
håndsindtrykket var overvæl-
dende. 
Efter en turbulent start med 
overskridelse af tid og budget, 
er alle enige om, at sognene har 
fået en unik tidssvarende skole-
løsning med de bedst tænkelige 
forhold. 

Der blev kæmpet en brav kamp 
for at nå det hele til skolestart 
august 1962. 
Det lykkedes dog ikke helt, og 
man kunne bl.a. læse følgende i 
avisen 
”Skolen begynder sit arbejde 
med at give børnene fri”  
Med forventningsfulde øjne 
mødte 97 børn fra 2. til 7. klas-
se op for at indtage den nye 
skole d.14. august 1962, hvor 
seks lærere stod klar til at mod-
tage børnene. Efter inddeling i 
klasser i skolegården, gik alle 
ind i aulaen, for at holde den 
første morgenandagt i Alling 
Tulstrup Centralskole. Herefter 
fik børnene lov til at indtage 
klasselokalerne, og der blev 
uddelt nye bøger og skoleske-



  

 

meget mere, var nogle af de nye 
krav, som skolens personale 
skulle leve op til. 
 
Allerede efter få måneder går 
lærer A.K. Frederiksen på pen-
sion og Niels Himmelstrup bli-
ver ansat, og i 1966 bliver Jytte 
Sørensen ansat som faglærer. 
(senere skolens første børneha-
veklasseleder). Hurtigt efter 
skolen tages i brug, tilbydes 
unge mellem 14 og 18 år aften-
skole med mange helt ukendte 
og spændende tilbud, f.eks. 
ungdomsorientering, keramik, 
dramatik, studieteknik, maskin-
skrivning, tysk, fysik, sam-
fundsorientering, hybelkursus, 
og meget mere. 
 
Helt frem til slutningen af 60ér-
ne var det almindeligt, at børne-
ne sluttede deres skolegang ef-
ter 7. klasse. Men med samfun-
dets behov for unge med uddan-
nelse indføres i 1972 ni års un-
dervisningspligt. 
 
Kommunesammenlægningen 
i 1972 
Efter kommunesammenlægnin-
gen i 1972 giver det ikke læn-
gere nogen mening at kalde 
skolen for en centralskole. Det 
besluttes derfor, at skolen skif-

Børnene oplever nu en helt ny 
verden med mange nye fag og 
spændende faglokaler, som fy-
sik, tysk, engelsk, matematik, 
samfundsorientering, skolekøk-
ken, gymnastiksal, sløjd, form-
ningslokale og bibliotek. I mod-
sætning til de gamle skoler, 
hvor alle fag og børn kunne 
rummes i et klasselokale med 
en lærer, er der nu et klasselo-
kale til hver årgang, mange fag-
lokaler samt seks lærere. 
Der sker mange nye tiltag i de 
første år, hvor skolen etablerer 
sig med gode traditioner som 
skolekomedie, sangstævner, 
Bornholmer-tur for 7. klasse, 
blokfløjtespil, korsang, gymna-
stik svømmeundervisning, mm. 

 
Mange nye krav: 
Forældredage, forældremøder, 
skolemodenhedsprøver, seksu-
alundervisning, fluorskylning, 
skolenævn, afgangsbeviser og 

Skolekomedie 1965 



 

 

ter navn fra Alling Tulstrup 
Centralskole til KNUDSØSKO-
LEN, som vi kender i dag. 
 
I 1968 går Per Sørensen på pen-
sion og Niels Himmelstrup ven-
der tilbage til Fyn. Herefter bli-
ver Finn Hansen og Henning 
Jørgensen ansat. 
I 1970 indføres musiske aktivi-
teter, hvilket giver eleverne 
medindflydelse til selv at vælge 
emner. Dermed er skridtet til 
emneuger, P-fags-ordning og 
temadage ikke så langt. 
 
Første halvdel af 70érne er også 
præget af mange nye læreran-
sættelser. Bl.a. blev Anna Gre-
the Steensig og Hans Erik Jep-
sen ansat i 1971. Den sidste af 
lærerne fra de gamle landsby-
skoler Poul P. Sørensen fra Al-
ling går på pension i 1973, og 
John Rahbek overtager hans 
stilling. Flere lærere kommer og 
går igennem 70érne. Det er år 
forbundet med stor lærerman-
gel, men Knudsøskolen har al-
tid haft kvalificerede ansøgere 
ved nyansættelser. 
 
De første år af skolens tid er 
skoleadministrationen en over-
kommelig opgave, men det 
ændres gradvis radikalt, og der 

ansættes skiftende skolesekre-
tærer heraf Ulla Møller gennem 
flere perioder. 
 
Et ønske om indførelse af fem-
dagesuge, sammen med ønsket 
om at oprette børnehaveklasse 
trænger sig på. Efter en klage 
fra skolenævnet til de offentlige 
myndigheder, som har været 
noget forbeholdne, bliver fem-
dagesugen en realitet. 
Jytte Sørensen, som allerede er 
ansat på skolen, får hvervet som 
børnehaveklasseleder. 
 
Som tiden krævede, blev der 
bygget lærerboliger til de ansat-
te, men allerede i 1974 begyn-
der man at inddrage lærerboli-
gerne til undervisning og børne-
haveklasse. 
I 1974 går forældre og lærere 
sammen om at ændre den tradi-
tionelle skolegård til legeplads, 
og igen i 1986 arbejdes der på 
at forbedre legepladsen. 
I 1975 bliver Margrethe Hock-
ings ansat, i 1976 Anna Sofia 
Jakobsen. 
 
Skolebiblioteket havde stor be-
tydning for børnenes læseud-
vikling op gennem 70érne og 
80érne. Frilæsning erstatter den 
træning, som var mulig at give 



  

 

børnene, mens der endnu var et 
rimeligt timetal til dansk!!!  
Lærebogen afløses ofte af klas-
sesæt, som sammen med film, 
lysbilleder, video m.m. skaffes 
hjem via skolebiblioteket. 
I 1975 bygges en tilbygning til 
skolen med bibliotek, musiklo-
kale, kontor og AV rum. 
I 1978 fik eleverne for første 
gang to repræsentanter i skole-
nævnet, som i den periode mar-
kerede sig stærkt m.h.t. at for-
bedre elevernes forhold.  
 
Trafiktælling i Tulstrup krydset, 
ergonomiske skolemøbler, EF 
mælk, frugtbod og cykelsti mel-
lem Ry og Låsby bliver vigtige 
mærkesager ind i firserne. 
 
I 70érne og 80érne mærkes det 
tydeligt i skolen, at samfunds-
udviklingen går i retning af, at 
begge forældre er udearbejden-
de, og de månedlige forældre-
besøgsdage ophører, da de er 
for lidt besøgte. 
Skolens pædagogiske bestræ-
belser for at give børnene en 
spændende skoledag, med em-
neorienteret ikke fagdelt under-
visning får også trange vilkår. 
Den store sparekniv huserer i 
det offentlige budget. Mere end 
1 million kr. forsvinder i 1983 

fra skoleforvaltningens budget-
ter. 
Analyser i forældrekredsen i 
begyndelsen af 80érne, viser et 
behov for skolefritidsordning, 
som skolenævnet herefter arbej-
der hen imod. 
Jytte Strømholt, Anne Marie 
Kristensen og Lene Knudsen 
bliver ansat til at starte fritids-
ordning på skolen, og den 1. 
august tages de første 23 børn 
ind til pasning fra kl. 11 til 17. 
Også den sidste lærerbolig ned 
mod vejen bliver optaget til pæ-
dagogiske og pasningsmæssige 
formål. Her starter den første 
Knudsø børnehave i september 
1987. 
 
Bustransport til og fra skole, 
har været et tilbagevendende 
problem, men i 1987 bliver det 
gratis for børn og unge op til 
18, at køre med de lokale bus-
ser. 
 
Oplysning til forældre er i fir-
serne også blevet en vigtig del 
af skolens forpligtelser, dermed 
blev skolebladet en fast institu-
tion 4 gange om året. 
 
Jaungyde badmintonklub med-
virker til oprettelse af elevtele-
fon i aulaen. 



 

 

At der fortsat må være et godt 
forhold til det omgivende sam-
fund, forældrekredsen, kirken 
og plejehjemmet, for blot at 
nævne nogle. 
 
At der ved skolen fortsat må 
være lærere, som med entusias-
me vil arbejde for at gøre sko-
len til et godt værested, hvor 
trivsel og god indlæring går 
hånd i hånd. 
 
Læs i næste nr. af Sognebladet 
om: ”Skolen som kulturcenter” 

I 1987 fejrer Knudsøskolen 25 
års jubilæum, hvorfra det meste 
af denne artikels fakta er hentet. 
Knudsøskolens jubilæumsskrift 
er forfattet af nu afdøde skole-
inspektør Jørgen Larsen. 
 
Jeg vil slutte denne artikel med 
at citere Jørgen Larsens ønsker i 
jubilæumsskriftet for skolens 
fremtid:  
 
At arbejdet med sogneaftener, 
som begyndte i 1986, må lyk-
kes, så skolen virkelig må blive 
et kulturelt centrum for vores 
egn. 
 

25 års jubilæum - Skoleinspektør Jørgen Larsen og pedel Finn Isø 



  

 
Fra venstre bagest: Matilde, Anna, Nanna, Gustav, Mathias, Johannah, 
Anna, Emil, Karoline og Iben. Fra venstre forrest: Line, Laurine, Bjørk, 
Tobias, Marcus, Line og Ida. Laura var syg.  

kalsk indslag til den afsluttende 
børnegudstjeneste i Tulstrup 
kirke, søndag den 14. april  
kl. 11.00. 
I anledning af skolens 50 års 
jubilæum modtog skolen en ga-
ve fra Alling-Tulstrup menig-
hedsråd i form af en dobbelt 
CD og et klassesæt med kor-
hæfter, hvor Sigurd Barrett gen-
nem 26 finurlige sange fortæller 
bibelhistorier, et materiale som 
børnene allerede er vældig be-
gejstrede for. 

Tekst: Jytte Lundgaard Nielsen 
 
Så er det nye minikonfirmand-
hold, som startede d. 5. decem-
ber 2012,  kommet rigtig godt i 
gang.  
Vi startede med 16 børn, men er 
nu oppe på 19 børn, dejligt med 
den store interesse der udvises. 
 
Da dette hold er meget sanggla-
de, har jeg i samarbejde med 
skolens musiklærer Max Hvar-
regaard, aftalt at lave et musi-

MINIKONFIRMANDER 



 

 

FØLGENDE KONFIRMERES  
I TULSTRUP KIRKE  

BEDEDAG D. 26. APRIL KL. 10.00 
 

Kasper Rahbek Asmussen 
Carsten Trige Bojsen 
Frida Krogh Corydon 

Oliver Permin Hosbond 
Amalie Mathilde Kühle 
Søren Bøtchiær Liebum 

Kim Busk Moselund Møller 
Michael Broch Petersen 
Esther Marie Povlsen 

Kristian Rabøl Sørensen 

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET 
Det nyvalgte menighedsråd er 
godt i gang med arbejdet i det 
nye kirkeår. Her i begyndelsen 
er det præget af en række foran-
dringer. Det drejer sig om, at 
kirkesanger Kamma Bidstrup er 
holdt og Anders Bloch fra Aar-
hus er ansat som ny kirkesan-
ger. 
Præstesekretær Birthe Øster-
gaard Andersen går på efterløn 
og Mette Lai fra Alling er ansat 
på kirkekontoret pr. 1. marts. 
 
Menighedsrådsmedlem Inger 
Brønholt, Tulstrup, flytter til 

Silkeborg den 1. marts og en 
stedfortræder går ind i rådet 
 
Vi vil gerne sige tak for indsat-
sen til jer, der går nye veje og 
snart kan vi byde nye kræfter 
velkommen. 
 
På www.tulstrupkirke.dk finder 
du yderligere oplysninger om 
arbejdet i kirken og menigheds-
rådet. Du kan under fanebladet 
”Menighedsråd” bl.a. læse be-
slutningsprotokoller fra møder-
ne. 

 

Tulstrup menighedsråd 



  

 

”STILLINGSOPSLAG”  
– HVEM VIL VÆRE BLADUDDELER? - 

Da vores trofaste uddeler Inger 
Brønholt flytter fra sognet, er 
en stilling som uddeler af Tul-
strup sogns sogneblad ledig. 
 
Jobbet består i at dele sognebla-
det ud til husstande på en rute i 
og omkring Tulstrup. Ruten ta-
ger ca. 2 timer pr. gang, hvis 
man tager cyklen. 
 
Bladet udkommer fire gange 
om året og skal således deles ud 
slutning af februar, slutning af 
maj, medio september og slut-
ning af november. 
 

Vi kan tilbyde en attraktiv ”løn” 
i form af en årlig god frokost i 
berigende selskab med ”udde-
lerkollegerne”, frisk luft på en 
smuk rute, motion hvis du væl-
ger at gå eller cykle, en lille 
sludder og et hej fra mange af 
beboerne på ruten og mange 
andre gode ting.  
Alt i alt et ”job” som forgænge-
ren Inger Brønholt varmt kan 
anbefale. 
 
Hvis du er interesseret i dette 
attraktive job kan du sende en 
mail til Kirsten Lund på e-mail:  
kirsten.lund@fiberpost.dk eller 
ringe på tlf.: 28 39 00 42  
gerne senest den 19. marts 
2013. 
 

Venlig hilsen 
  Tulstrup menighedsråd 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

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.tulstrupkirke.dk 

Redaktionen af ”Tulstrup sogn” 
Kirsten Lund (ansv.) Tulstrupvej 16, 8680 Ry  tlf. 86 89 09 19 
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: Grafisk Indtryk, tlf. 86 82 09 49 
Stof til næste blad modtages gerne  - senest d. 20.  april  2013 

TULSTRUP KIRKE 
 

- Siden sidst - 
Dødsfald i sognet og begravede/
bisatte fra Tulstrup kirke 
 
Kamma Aaquist Mouritsen,  
Plejehjemmet Søkilde 
 

Nanna Marie Pedersen,  
Plejehjemmet Søkilde 
 
 

Niels Jørgen Larsen, Ry 
 
 
Døbt i Tulstrup kirke 
 
Liam Storm Kragh Jørgensen,  
Hovedgård 
 

August Óskarsson 
Ravnsøvej 
 
 
Viet  i Alling  kirke 
 
Charlotte Borre Teglhus 
og Ivan Iversen  
Jaungyde 


