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FRA BIODYNAMISK LANDMAND  
TIL EJER AF ”DIXEN PEJSE” I TULSTRUP 

Tekst af: Kirsten Lund 
 
I ”serien” om beboere i Tul-
strup sogn, der driver virksom-
hed fra deres hjem, er vi kom-
met til Tulstrup. Nærmere be-
stemt er vi på besøg på det tidli-
gere mejeri i Søkilde, hvor Poul 
Dixen bor med sin familie; Su-
sanne, hans kone, arbejder hos 
Erhvervs akademiet Dania i 
Randers og deres tvillingedren-

ge Mads og Mikkel på 19 år. 
Den ene går på handelsgymna-
siet, den anden på det almene 
gymnasium i Silkeborg. 
 
Ikke mange kan nyde så smuk 
en udsigt fra bolig og job; 
Knudsø ligger lige uden for dø-
ren. Her driver Poul Dixen sin 
virksomhed ”Dixen Pejse”.  
Det gamle ostelager er bygget 
om til værksted, ”det er rigtig 



  

 

godt med de tykke mure”, siger 
Poul, ”det holder på kulden og-
så i varmen om sommeren. Det 
er godt, når man skal svejse.  
 
Jeg laver specialdesignede pej-
seindsatse og brændeovne. Det 
er brugskunst,”  fortæller Poul, 
som har alle kasketterne på i 
virksomheden. ”Den kan des-
værre ikke bære at have folk 
ansat. Markedet kører rigtig 
meget op og ned og er meget 
sårbart i forhold til f.eks. rege-
ringens tiltag og diskussioner 
om forurenende røg fra brænde-
ovne. Der kan være nogle peri-
oder, som i foråret, hvor der gik 
tre måneder uden, at der skete 
noget. Det er stressende bare at 
vente på ordrer, mere end når 
man har supertravlt.”  

Poul Dixen, 54 år, er født i 
Horsens og vokset op i Århus i  
Brabrand. Efter 10 års skole-
gang på Steinerskolen i Århus 
skulle han være økologisk land-
mand, troede han. ”Jeg kom til 
Sjællands Odde for at arbejde 
hos en biodynamisk landmand. 
Men det var altså for lyserødt, 
for langhåret, for mange kohorn 
med lort i til præparater. Det 
syntes jeg var nytteløst som 17 
årig. I stedet tog jeg til Nordjyl-
land til en konventionel land-
mand, jeg tog landmandsuddan-
nelsen og blev planteavlstekni-
ker fra Vejlby landbrugsskole.” 
 
”Med eksamensbeviset i hånden 
passede det lige med, at min 
onkel skulle bygge et industri-
hus i Ry, ”Rustenborg”, overfor 
INOX stål. Bent Nielsen var 
arkitekt på byggeriet og jeg bo-
ede på Ry Mølle, som Bent eje-
de, og så gik jeg i gang med at 
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bygge hus sammen med Bent 
og min onkel. Senere var jeg 
anlægsgartner en tid samtidig 
med, at jeg lavede skorstene for 
Bent Nielsen. Så jeg var sådan 
en slags alt mulig mand. Bent 
Nielsen havde ”Jakob Pejse” 
dengang, det overtog jeg og har 
haft ”Dixen Pejse” i over 25 år 
nu”. 
 
I starten drev Poul virksomhe-
den fra Ry. ”Det var dengang 
byfesten var noget ved”, griner 
Poul, ”siden måtte jeg til Sjæl-
land efter Susanne, min kone. 
Hun er godt nok fra Ry, men 
jeg måtte derover og hente hen-
de.” De boede 8 år i Skibby, 
men drog tilbage til Ry for, at 
deres børn kunne have tættere 
kontakt til familien. 
 
”Dixen Pejse” er et specialpro-
dukt og kunderne er en lille 
gruppe med overskud. ”Jeg sæl-
ger til drømmerne, der gerne vil 
fælde noget skov og sidde på et 
skind i varmen fra pejsen”. En 
uddannelse til planteavlstekni-
ker er ikke den lige vej til at 
drive en virksomhed som 
”Dixen Pejse”, ”men jeg er god 
til det med hænderne”, fortæller 
Poul, ”mine venner kalder mig 
autodidakt. Jeg er ikke ekspert, 

men bliver det jo i at lave pejse, 
for det har jeg gjort i 25 år nu, 
så bliver man jo god.” 
 
”Det sjoveste ved at drive virk-
somheden er, når det kører godt 
derud af, når folk er glade, når 
det er koldt og folk gerne vil 
have brændeovne. Det er sjovt 
at tage rundt til folk og snakke 
med de glade mennesker. Når 
en kunde siger ”Jeg kan mærke 
varmen fra pejsen hen over gul-
vet, her hvor det ellers altid har 
været enormt koldt”, det er 
godt. Jeg kan li´ at køre en mas-
se kilometer, at komme rundt i 
hver en flække i landet og at 
have friskfangede krabber fra 
Hirtshals med hjem til aftens-
maden. Det er sjovt”. 
 
”Det sureste er, at det er sæson-
arbejde og det at gå og være sig 
selv.” Poul kompenserer for 
alenearbejdet ved at have et ak-
tivt fritidsliv. Han er formand 
for bestyrelsen af Ry Sejlklub 
og bestyrelsesmedlem i Århus 
Træskibshavn, hvor han har en 
gammel chalup fra 1949 liggen-
de. Og så har han danset som 
medlem af Morrismen i mange 
år. Susanne er formand for Ry 
Roklub, familien har et 
”vinterhus” i Zell am See i Øst-



  

 

rig og et ældre bondehus på Se-
jerø. Så der er nok at se til. 
 
”Fremtidsudsigterne for ”Dixen 
Pejse” er gode nok, så længe 
jeg gider, men den dør med 
mig”, forudser Poul, ”der er 
ikke nogen, der kan overtage 
min virksomhed. Den kan jo 
ikke sælges. De holder jo også i 
mange år de ovne", griner Poul. 
 
Vi får også en snak om kirken, 
og hvad den betyder for Poul. 
”Jeg er ateist, jeg holder meget 
af præsten her i Tulstrup, men 
vi taler ikke om kirken og dens 

anliggender. Jeg bander nok 
også lidt for meget. Men allige-
vel er børnene døbt, de er også 
konfirmeret, det tager de nok 
ikke skade af. De holdt meget 
af at komme oppe hos Erik.  
Susanne bruger heller ikke kir-
ken, men vi er gift i Tulstrup 
kirke. Jeg tror ikke på Gud og 
Vor Herre, men der er så meget 
andet mellem himmel og jord, 
energier vi ikke kender endnu. 
Jeg tror vores sjæl farer et eller 
andet sted hen - men ikke i him-
len”, slutter Poul Dixen. 

Poul Dixen i værkstedet i det gamle ostelager 



  

 

Skoledistriktet er udvidet med 
Kildebjerg området, som tilfø-
rer en del børn i takt med ud-
bygningen af området. 
Dermed håber vi, at skolen også 
er en levende skole og kultur-
hus om 50 år. 
 
På skolen fejres 50 års jubilæet 
fredag d. 31. august med arran-
gementer hele dagen. 
Børnene vil i dagene op til jubi-
læumsdagen, blive introduceret 
til 60´erne, hvilken betydning 
har tiden haft på skolen og sam-
fundet. 
Børnene skal være med til at 
lave en tidslinje over de vigtig-
ste ting der skete i 60´erne. 
F.eks. prygleregulativet afskaf-
fes i 66-67, månelandingen, 
John F. Kennedy, Berlinmuren, 
Martin Luther King er et udpluk 
af tidens store hændelser og 
personer. 
Der bliver sat fokus på kost og 
krop med gymnastik inspireret 
af Kaptajn Jespersen, husger-
ning i skolen og der hersker sta-

Tekst: Jytte Lundgaard Nielsen 
Knudsøskolen. 
 
Så har Knudsøskolen igen slået 
dørene op for et nyt hold skole-
elever. 
I alt 50 gange har flaget vejret 
over de gule bygninger på 
Tulstrupvej i begyndelsen af 
august, for at byde såvel nye, 
som gamle elever velkommen 
til et nyt skoleår. 
 
Skolen ligner stort set sig selv, 
som den fremstod i 1962, da 
den blev bygget. Dog har der 
gennem årene fundet flere om-
bygninger, tilbygninger og re-
staureringer sted. 
Også læringsmetoder og ind-
hold har ændret sig gennem åre-
ne. 
Skolen har politisk set flere 
gange været i vridemaskinen. 
Hidtil er det lykkedes at overbe-
vise de regerende politikere, om 
skolens betydning for lokalsam-
fundet. 
 
I dag har skolen ca. 150 elever. 
Derudover SFO pasning, klub-
tilbud fra 3. kl. til 6. kl. og na-
turbørnehave. 

- SKOLESTART 1962 - 
- SKOLESTART 2012 - 



  

 

dig disciplin og respekt for au-
toriteterne. At stå skoleret, at 
sige ”De” og efternavn til lærer-
ne, at bede Fadervor og lære 
salmevers udenad, var stadig 
almindeligt i midt 60´erne. 
 
Dog var tiden under hastig for-
andring. Beatles hår og cowboy 
bukser bliver et must for elever-
ne. Opbrud i de givne normer er 
på spil op gennem 60´erne. 
Ungdomsoprør og kamp for 
ligeberettigelse og lighed mel-
lem kønnene er på dagsordenen. 
 
 
Som optakt til 60´erdagene vil 
børnene blive inspireret fra film 
som f.eks. klip fra ”Drømmen”, 
Niels Malmros film, ”Lars Ole 
5.c” Bille Augusts film, ”Zappa” 
og ”Sonja fra Saxogade”. 
Alt dette skal give børnene ind-
sigt. 
 
Torsdag bliver så skoledagen, 
hvor lærerne forsøger at kopiere 
en skoledag, som i begyndelsen 
af 60´erne. 
Fagene kommer til at hedde 
regning, gymnastik, historie 
med kongerækken, dansk med 
diktat og stavning, religion med 
salmevers og fadervor, håndar-
bejde med korssting og strikke-

pinde, husgerning med ernæ-
ringslære, ro, renlighed og re-
gelmæssighed, sang med fædre-
landssange og kor. 
 
Børnene skal stå på række i 
skolegården, gå ind klassevis og 
stå bag stolene indtil klasselæ-
reren giver lov, til at sætte sig 
og tage bøgerne frem. Hjemme-
arbejdet bliver inspiceret ved 
tavlen. 
Lektionerne bliver også længere 
og pauserne kortere som i de 
”gode” gamle 60´ere. 
Korporlig afstraffelse kunne 
stadig forekomme, ikke mindst 
muligheden hang altid i luften 
som en trussel. (Denne del vil 
vi nok ikke tage i brug)!! 
 
Mandag efter jubilæet vender vi 
tilbage til nutidens skoleform, 
hvilket børnene sikkert vil se 
frem til! 



  

 Knudsøskolen 1962 

Nogen ka` bedst li` store skoler, 
andre synes bedst om dem 

der er små som Knudsøskolen, 
lad os syng’ om den. 
Det er vores ……. 

 
Sidste skud på Knudsøskolen 

det er SFO og Klub. 
Her eleverne kan vær’ 
når skolen den er slut. 

Det er vores ……. 
 

Man kan lege, sy og spille 
fodbold- måske fiske lidt. 
Meget sker der efter skole 

det er mere frit. 
Det er vores egen skole 

Ja vi kender den 
K N U D S Ø skolen,  

Knudsøskolen. 
 

 
 
 

Højt på toppen af en bakke 
ligger vores skole gemt 

tæt ved sø og skov og landsby 
alt er så bekendt. 

Det er vores egen skole 
Ja vi kender den 

K N U D S Ø skolen,  
Knudsøskolen. 

 
Børn og voksne trives sammen 

uden stor besværlighed 
alle kender allesammen 

føler her en tryghed. 
Det er vores ……. 

 
Vi skal lære mange dele 

mat’matik og dansk, fysik, 
formning, idræt, orientering, 

engelsk og musik. 
Det er vores ……. 

 
Mad som smager, godt vi laver, 

tysk vi taler - frikvarter 
syr og sløjder, gør en masse. 

Børnehaveklasse. 
Det er vores ……. 

SKOLESANGEN 
 

tekst og melodi:: Jenny Larsen 



  

 

I forlængelse af orienteringsmø-
det vil der således - hvis de 
fremmødte ønsker dette - være 
mulighed for at holde et 
 

OPSTILLINGSMØDE 
Dagsorden til opstillingsmødet 
kunne f.eks. være: 
 
Valg af dirigent 
 

Valg af stemmetællere. 
 

Beslutning af valgform. 
 

Valg af kandidater og stedfor-
trædere til en fællesliste til 
menighedsråd. 

 

Valg af mindst 5  
   højst 15 stillere. 
 

”Bemyndigelse” af stillerne. 
 

Eventuelt 
 
Vi gør opmærksom på, at af-
stemningen aflyses, hvis der 
ved indleveringsfristens udløb 
den 2. oktober 2012 kl. 19.00 
kun er indleveret én gyldig kan-
didatliste til valgbestyrelsen. 
 
Vi håber rigtig mange vil delta-
ge i møderne denne aften for at 
høre om arbejdet i Tulstrup 

DER ER VALG TIL MENIGHEDSRÅDET  
DETTE EFTERÅR! 

Der skal vælges et nyt menig-
hedsråd i Tulstrup sogn bestå-
ende af 5 medlemmer. Selve 
valget finder sted tirsdag den 
13. november 2012, men det er 
nu forberedelserne går i gang. 
 
Derfor inviteres alle interessere-
de til 
 

ORIENTERINGSMØDE 
Onsdag den 12. september  

kl. 19.30-ca. 22.00  
i Tulstrup præstegård. 

 
 
På orienteringsmødet vil nuvæ-
rende menighedsråd orientere 
om rådets opgaver og arbejde 
siden sidste valg for 4 år siden 
og gøre rede for kommende op-
gaver i menighedsrådet. Der vil 
også blive orienteret om regler-
ne vedrørende opstilling af kan-
didater til menighedsrådsvalget. 
 
I Tulstrup sogn er der tradition 
for aftalevalg, dvs. at kandida-
terne bliver valgt på et opstil-
lingsmøde, hvilket bliver det 
reelle valg. 
 



  

 

sogn, komme med ideer og for-
slag til arbejdet og evt. stille op 
til menighedsrådsvalget. Vi kan 
oplyse, at de nuværende 5 med-
lemmer er villige til at stille op 
igen. Det skal ikke afholde no-
gen fra at stille op til valg, men 
det kan måske også betyde, at 
du har endnu mere lyst til at 

deltage i møderne, da du ikke 
behøver føle dig presset til at 
stille op. Der er dog behov for 
mindst 2 stedfortrædere. 
 

Vel mødt og på gensyn 
Valgbestyrelsen ved Tulstrup 

menighedsråd 

Præsentation af de 5 medlemmer i Tulstrup menighedsråd,  
som alle er villige til at genopstille: 

Jens Peter Møller, Tulstrup 
 
 
 
 
 
 
 

Jeg har været valgt til menig-
hedsrådet i 3 perioder, hvor jeg 
i den nuværende periode har 
bestridt formandsposten. Jeg 
lod mig opstille dels efter op-
fordringer fra tidligere råds-
medlemmer, dels fordi kristen-
dommen og kirken altid har væ-
ret en del af mit liv, dels fordi 
jeg gerne vil være med til at 
gøre kirken til en levende del af 
lokalsamfundet. Kirken er jo 
sammen med skolen et af de få 
samlingspunkter, der er tilbage i 
sognet. 

Inger Brønholt, Tulstrup 
 
 
 
 
 
 

Jeg er næstformand i menig-
hedsrådet. Jeg genopstiller til 
rådet fordi, at folkekirkens liv 
og vækst interesserer mig! 
 
Grethe Jensen, Jaungyde 

 
 
 
 
 
 
 

Jeg er kirkeværge og kontakt-
person i menighedsrådet. Jeg 
genopstiller, fordi jeg godt kan 



  

 

li´ at være en del af fællesska-
bet omkring det kirkelige arbej-
de og gøre noget for kirken, for-
di jeg mener, den har betydning 
for os alle. Jeg er også kommet 
ind i mange ting nu, som jeg 
gerne vil bidrage med og som 
jeg synes, vi skal udnytte.  Og 
så synes jeg også det er godt, at 
menighedsrådets medlemmer 
kommer spredt fra hele sognet. 
 
Tyt Kirkeby, Tørring 

 
 
 
 
 
 
 

Jeg er med i præstegårdsudval-
get og har været medlem i rådet 
i mange år. Jeg genopstiller til 
rådet fordi Folkekirken har væ-
ret i mit liv altid, som en del af 
min opvækst og mit arbejde. 
Kirkens liv og virke interesserer 
mig således i og ved at jeg ar-
bejder og færdes i den. 

Kirsten Lund, Tørring 
 
 
 
 
 
 
 

Jeg er sekretær, sogne- og kir-
kebladsredaktør samt web-
master. Jeg har været med i rå-
det siden december 2010. Jeg 
genopstiller til rådet, fordi jeg 
synes, vi har et godt samarbejde 
om opgaverne i rådet. Vi drøf-
ter rigtig mange forskellige 
ting, både om udskiftning af tag 
på våbenhus og nyt orgel, men 
også om ledelse af tro, regelsty-
ring af kirken eller ej, hvad vil 
vi med kirken i sognet med me-
get mere. Jeg vil gerne bidrage 
til, at vi i vores lokalområde 
fortsat har en levende kirke, 
som er præget af åbenhed, dia-
log og nære relationer. 



  

 

 

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

Marie Sørensen Bjærre,  
Plejehjemmet Søkilde 
 

Olav Axel Hermansen,  
Plejehjemmet Søkilde 
 

Anna Kirstine Kristensen, 
”Dalbogaard” Gl, Rye 
 

Gytha Skallerup,  
Plejehjemmet Søkilde 
 

Ellen Poula Nørgaard Jensen,  
Plejehjemmet Søkilde 
 

Døbt i Tulstrup kirke 
 

Lærke Schack Pedersen,  
Kielsgårdsvej 
 

Jannik Bjørnvig Christensen, 
Tulstrupvej 
 
Viet  i Tulstrup kirke 
 

Rikke Due Jensen 
og Johann Nikolaj Friis Nygaard, 
København 
 

Heidi Schack Nielsen 
og Dan Loft Pedersen,  
Kielsgårdsvej 

INDVIELSE AF NYT ORGEL I TULSTRUP KIRKE 

Menighedsrådet ved Tulstrup kirke  
inviterer til indvielse af kirkens nye orgel,  
det orgel, som tidligere stod i Beder kirke. 

Arrangementet finder sted søndag den 9. september 2012  
 

Det starter med gudstjeneste kl. 14.00  
ved sognepræst Erik Bredmose. 

Efter gudstjenesten vil der være en let servering,  
mens der vil blive fremført musikalske værker  

på det nye orgel. 



  

 

 
 
 
 
 
 

 

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 
e-mail: kirsten.lund@fiberpost.dk 
Birthe og  Per  Andersen, Kamillevej 6,  8680 Ry  tlf: 86 89 22  87      
e-mail: birper@dlgpost.dk 
 ”Tulstrup sogn” udgives af Tulstrup menighedsråd.  
Omdeles til alle husstande i Tulstrup sogn  4 gange årligt:  
februar - maj - august  - november. 
Tryk: Grafisk Indtryk, tlf. 86 82 09 49 
Stof til næste blad modtages gerne  - senest d. 20.  oktober  2012 

TULSTRUP KIRKE HØSTGUDSTJENESTE 
 

Søndag d. 16. september  
kl. 14.00 i Tulstrup kirke 

- Fælles for                                  
Dover og Tulstrup - 

 

”De Dover Spillemænd” vil 
igen i år  medvirke ved guds-
tjenesten Man må meget ger-
ne medbringe lidt fra årets 
afgrøder: en blomst eller en 
kurv med frugt eller lignende. 
Efter gudstjenesten er der 
fælles kaffebord i Tulstrup 
Præstegård, hvor ”De Dover 
Spillemænd” også vil under-
holde. 


