
på det rene med, hvorfor vi fej-
rer høstgudstjeneste. 
 
I forbindelse med undervisnin-
gen forleden, spurgte jeg kon-
firmanderne, og der var en skov 
af fingre i vejret for at svare: Vi 
takker for høsten, som betyder 
at vi kan få vores daglige brød. 
Det er jo dejligt at få bekræftet, 
at vi har nogle særdeles opvakte 
konfirmander. Det er jo lige 
netop det, det handler om, når 

Vi takker for høsten  
og det daglige brød 
Man kan sommetider møde den 
opfattelse, at høstgudstjenester 
er noget gammeldags noget, der 
ikke siger mennesker i vor tid 
ret meget – og specielt ikke un-
ge mennesker. 
 
Hertil er i hvert fald at sige, at 
de unge mennesker, der i øje-
blikket går til konfirmandunder-
visning her i vore sogne, er helt 
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handler med fødevarer, er nødt 
til at have rigeligt af alting, for 
netop ikke at komme til at stå i 
den situation, at kunderne blive 
sure, fordi de ikke kan få, hvad 
de vil ha’. 
Og sidder der nu én og anden 
og tænker: ja, og det er da også 
kun rimeligt, at man kan få, 
hvad man vil ha’, så kunne vi jo 
modsat spørge, om det så også 
er rimeligt, at der hver dag smi-
des bjerge – kolossale mængder 
- af fødevarer ud på losseplad-
sen, fordi de ikke blev solgt, 
inden deres holdbarhedstid løb 
ud. Er det rimeligt? Er det en 
god måde at omgås vores natur-
ressourcer på? Er det i orden, 
når vi ved, at store dele af ver-
dens befolkning lever i den 
yderste nød og mange hver dag 
dør af sult? 
 
Hvorfor skal vi takke,  
når de dør af sult i Afrika? 
En af konfirmanderne spurgte 
så forleden, hvorfor vi skal tak-
ke, når mennesker dør af sult på 
Afrikas horn, og det var jo et 
særdeles godt spørgsmål. 
Jeg måtte svare, at når/hvis vi 
takker for det, vi får, så river vi 
det ud af den store selvfølgelig-
hed, så tænker vi ikke længere i 
rettigheder – at maden er noget, 

vi i dag fejrer høstgudstjeneste i 
dag. Vi takker for høsten, der er 
forudsætningen for det daglige 
brød, og det vil i denne sam-
menhæng sige: alt det vi spiser 
og drikker, og dermed helt 
grundlæggende lever af. 
Sådan i den almindelige hver-
dag, er der nok ikke mange, der 
skænker det mange tanker, hvor 
al maden i butikkerne i grunden 
kommer fra. Det er der jo bare i 
store mængder pakket ind i pla-
stik, pap og papir. 
 
Er maden noget vi har ret til? 
Vi er i vores del af verden så 
vante til, at der er nok af det 
hele. Men når der er nok, og når 
vi glemmer, hvor fødevarerne i 
grunden kommer fra, så står vi i 
fare for at tage det hele for gi-
vet, ja, ikke bare det, vi betrag-
ter det nærmest som en rettig-
hed, at vi altid kan få den mad, 
vi vil have.  
Mon ikke mange af os voksne 
kender til dette, at vi kan blive 
både irriterede og småsure, hvis 
supermarkedet har udsolgt af 
den vare, som vi lige havde stil-
let os selv i udsigt, at vi ville 
have. 
Ret beset er det jo sådan, at 
slagtere, bagere og supermarke-
der m.m. – altså alle dem, der 



den store selvfølgelighed. Tak-
ken til forældrene er jo et ud-
tryk for, at man ser sig selv som 
den, der modtager noget, og at 
man ikke bare tager det for gi-
vet, for noget, man har ret til. 
Så svaret til konfirmanden måt-
te være et: Bliv endelig ved 
med at sige tak for mad m.m.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På linje med konfirmandens 
spørgsmål her, lå en ide, der 
blev fremsat for en del år siden. 
Den gik ud på, at vi burde af-
skaffe høstgudstjenesten og la-
ve en mere bred takkeceremoni, 
hvor vi ikke bare takker land-
manden, men også f.eks. indu-
striarbejderen og skolelæreren – 
eller kort sagt takker for det ar-
bejde, vi hver især har fået at 
udføre.  
Det ville, sagde forslagsstille-
ren, passe meget bedre til den 
tid, vi lever i nu. 

vi bare har ret til og kan tage 
for givet. 
Når vi takker, retter vi opmærk-
somheden væk fra os selv. Når 
vi takker, får vi lettere øje på 
det store perspektiv, hvor vi 
også ser dem, der ikke har, 
hvad vi har. 
Taknemmeligheden er ikke bare 
udtryk for et overskud, taknem-
meligheden skaber også et 
overskud, og herudaf kan der så 
gro en vilje og en trang til at 
gøre noget for de nødlidende. 
Blandt andet fordi man får sat 
sin egen ragen til sig i perspek-
tiv. 
 
Er det ikke bedre  
at takke sine forældre? 
Jamen, spurgte så konfirman-
den, hvorfor skal vi takke Gud, 
er det ikke bedre at takke vore 
forældre? Det er da dem, der 
sørger for vores mad? Vi kan 
f.eks. sige tak for mad, når vi 
har spist og sige, at det smagte 
dejligt. 
Igen et rigtig godt spørgsmål, 
der i første omgang kun kunne 
besvares med, at det er både 
godt og rigtigt at sige tak for 
mad til sine forældre – og end-
og tilmed gøre dem glade. Gør 
man det, er man nemlig allerede 
i fuld gang med at prikke hul i 



snart komme til at diskutere, 
hvorvidt vi skal takke nogen for 
noget, vi allerede betaler dem 
penge for at udføre – kort sagt, 
der kunne nemt gå hen og gå 
politik og almindelig smålighed 
i en sådan almen takkehøjtide-
lighed. 
 
Ved høstgudstjenesten takker vi 
den Gud i forhold til hvem, vi 
alle er lige. I dette store per-
spektiv er vi alle modtagere, der 
har meget at sige tak for.  
Det handler blandt andet om 
den indstilling, vi har til vores 
liv, og hvordan vi ser på os 
selv.  
 
Vi skal give videre af det,  
vi modtager 
Og vi kan ydermere sige, at ved 
høstgudstjenesten stopper det 
hele ikke her med vores tak. 
Nej, vi får tilmed at vide, at vi 
skal give videre af alt det, vi 
selv har modtaget. Her i kirken 
er der altid et velrettet spark til 
enhver, der er sig selv nok, og 
forskanser sig i sit eget. 
Sådan vender det altid i kristen-
dommen: vi får og vi skal give, 
og dermed er den verden, der 
omgiver os, hvad enten den er 
fjern eller nær, blevet en del af 
vores virkelighed.  

Det er ikke landmanden,  
vi takker 
Hertil er at sige, at det altid er 
godt at takke den, der takkes 
bør. Forslaget om, at vi laver en 
gudstjeneste, hvor vi takker for 
alles arbejde er såmænd ganske 
sympatisk; der er bare det ved 
det, at høstgudstjenesten ikke er 
og aldrig har været en tak, der 
er rettet til landbrugerne - selv-
om de naturligvis også har 
knoklet for at få høsten i hus og 
kvæget fodret og malket m.m. 
Høstgudstjenesten er en tak til 
Gud, fordi han vokse lod på 
jord de gyldne aks og vipper, og 
når bønderne i gamle dage slut-
tede op om høstgudstjenesten, 
så var det af taknemmelighed, 
fordi de netop ikke tog høstens 
udbytte for givet. 
 
 
 
 
 
Det er vigtigt at fastholde det 
overordnede perspektiv, som er 
takken til Gud. Hvis vi alene ser 
på vores hverdagsliv med hin-
anden, så kommer der let alt 
mulig fnidder og støj ind, der 
f.eks. kunne handle om, at no-
gen vil blive betragtet som mere 
tak værd end andre, og vi vil 



I kristendommen tjener vi Gud, 
derved at vi tjener vor næste, 
vort medmenneske. 
 
Når vi fejrer høstgudstjeneste, 
udtrykker vi vores taknemme-
lighed. Det gør vi jo da for øv-
rigt ved enhver gudstjeneste. 
Lovsang, tak og bøn skal altid 
være vores ligefremme svar på 

Guds gode gaver. Men ved 
høstgudstjenesten bliver det 
hele måske mere tydelig for os 
end ellers, fordi vi her helt kon-
kret takker for afgrøderne, det 
daglige brød og dermed for li-
vet.  
   

Erik Bredmose 
 

HØST- 
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for en bestemt periode” og sam-
råd er ”en rådslagning, hvor 
man når frem til en fælles hand-
lingsplan”.  
 
Og hvorfor nu spinde en ende 
over budgetsamråd – jo – fordi 
der hvert efterår holdes budget-
samrådsmøder i alle landets 
provstier med alle provstiets 
menighedsråd og netop også 
har været afholdt i Skanderborg 
provsti. Et møde hvor provsti-
udvalget forelægger provstiets 
samlede budget, og hvor der 
sker ”rådslagning” om en fælles 
handlingsplan. På budgetsamrå-
det belyses således de økonomi-
ske forhold i provstiet, og mål-
sætninger for udgifter set i et 
flerårigt perspektiv forelægges 
og drøftes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Og provstiets husholdning har 
noget med os alle at gøre i alle 
sogne. Dover, Tulstrup, Alling 

Budgetsamråd – et begreb der 
formentlig kun anvendes i kir-
kelig sammenhæng. Et opslag 
på Google og Wikipedia giver 
mig ingen resultater, og hjælper 
mig ikke på vej. Derimod får 
jeg 230 søgeresultater på Kirke-
ministeriets hjemmeside og hele 
34.304 søgeresultater på Lands-
foreningen af Menighedsråds 
hjemmeside.  
Så kan studiet gå i gang – jeg 
undlader dog den store gennem-
gang, må jeg indrømme og kon-
staterer, at med ”budgetsamråd” 
forholder det sig som med så 
mange andre begreber i kirken, 
det er noget for sig, og det tager 
lidt tid at sætte sig ind i begre-
bernes betydning, og hvad de 
dækker over.  
Nudansk Ordbog skriver, at 
budget er ”et overslag over 
fremtidige indtægter og udgifter 

BUDGETSAMRÅD – HVAD ER DET? 
 

Tekst af Kirsten Lund, Tørring 

Kirsten Lund, Tulstrup menighedsråd 



nogle år, inden der er plads i det 
samlede provstibudget til reali-
sering af projektet. Tulstrup 
menighedsråd har f.eks. søgt 
om midler til et nyt orgel og 
fået tilbagemelding om, at det 
tidligst kan komme på tale efter 
2015.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sognene har således en samhø-
righed på provstiniveau. Det er 
så op til det enkelte menigheds-
råd at forvalte de bevilgede 
midler på forsvarlig vis og sikre 
gode vilkår for evangeliets for-
kyndelse.  
I sognet bruges pengene til kir-
kelige aktiviteter og virksom-

sogne er en del af Skanderborg 
provsti bestående af i alt 25 
sogne, som geografisk svarer til 
Skanderborg kommune.  
Skanderborg provsti er et nyt 
provsti, som blev oprettet den 1. 
januar 2007 i forbindelse med, 
at den kirkelige struktur i det 
tidligere Gjern Galten og Hør-
ning Provsti blev ændret. De 
gamle kommuner Galten, Hør-
ning og Ry blev sammen med 
Skanderborg til Skanderborg 
Provsti.   
 
Hvert fjerde år vælges et prov-
stiudvalg. Provstiudvalget har 
ansvar for den lokale folkekir-
kelige økonomi. Det er provsti-
udvalget der fastsætter drifts- 
og anlægsrammerne for menig-
hedsrådenes kirke- og præste-
gårdskasser samt fastsætter det 
beløb, der udskrives til de loka-
le kasser.  
Det betyder, at det er en større 
husholdning provstiudvalget i 
Skanderborg har ansvaret for. 
Midlerne skal fordeles mellem 
de 25 sogne, så alle kan skabe 
”gode vilkår for evangeliets for-
kyndelse”, som der står i lov 
om menighedsråd.  
 
Så når sognene har ønsker til 
fremtidige anlæg, kan det tage 



hed, til drift og vedligeholdelse 
af kirke og præstebolig, til be-
gravelser og kirkegårdens drift, 
til personregistrering, til afløn-
ning af graver, organist, kirke-
sanger, præstesekretær, regn-
skabsføring og andre ansatte, 
dog ikke præsten som lønnes af 
Kirkeministeriet.  
 
Skab rum til at drøfte  
meningen med kirken 
Hurtigt kan et menighedsråd 
fortabe sig i mange detaljer om-
kring økonomi, kalkning, vedli-
gehold og udskiftning af mur-

sten og belægninger på stierne 
med meget mere, fordi økono-
mien er et grundvilkår, der skal 
være i orden.  
Når vi så har det på plads, bl.a. 
ved hjælp af dygtig professionel 
regnskabsføring, er det vigtigt, 
vi skaber rum til at drøfte, hvad 
meningen er med arbejdet i me-
nighedsrådet og med kirken. 
Hvad er kristendom, hvad bety-
der Gud, hvad er tro og mange 
flere gode spørgsmål, skal vi 
give os tid til at drøfte.  
Det giver perspektiv i arbejdet – 
synes jeg.   

 
VIDSTE DU DET? 

 

I Ry kirke er der ca. 6 gange om året morgensang  
ved sognepræst Dorthe Gudmund Larsen 

 - den sidste torsdag i måneden.- 
 

Der er endnu 2 gange tilbage i år 
 

torsdag den 27. oktober 
torsdag den 24. november 

 

Det starter i kirken kl. 9.00, ca. ½ time med sang og oplæsning. 
Derefter er der mulighed for at snakke sammen  

over en kop kaffe og et rundstykke i Sognehuset. 
 

Alle er velkomne! 



 

KIRKEBIL 
 

 

Kirkebil kan rekvireres 
til gudstjenester i pasto-
ratets 3 kirker ved hen-
vendelse dagen før til: 
 

Skanderborg Taxa 
Tlf. 86 51 00 00 

TEOLOGISK  
AFTENHØJSKOLE 

 
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 

 
 

 
 

Tulstrup præstegård 
 

FOREDRAG  
 

onsdag d. 26. oktober kl. 19.30 
 

Kasper Bro Larsen, lektor i Ny 
Testamente på Århus Universi-
tet 

”Rembrandt  
som bibelfortolker” 

 

Rembrandt er kendt som en af 
kunsthistoriens store illustrato-
rer af det bibelske univers. Men 
han er mere end det. I dette bil-
ledforedrag præsenteres nogle 
af Rembrandts værker som 
egentlige bibelfortolkninger. 
Foredraget giver anledning til at 
drøfte flere centrale spørgsmål: 
Hvordan vender og drejer Rem-
brandt de bibelske fortællinger? 
Hvad er det, der fascinerer ham 
i det bibelske univers? Og hvor-
dan gør han de bibelske fortæl-
linger nærværende for os? 

 

DET SKER  



Dover sogn 
 

DOVER KIRKE 
 

ALLEHELGENSGUDSTJENESTE 
 

søndag d. 6.  november kl. 10.30 
 

Tekstlæsninger og musik.  
Navnene på de mennesker, der 
er døde og begravede i sognene, 
i året der gik, vil blive læst op. 
 

******* 
BØRNEGUDSTJENESTE 

I DOVER KIRKE 
 

tirsdag d. 22. november kl. 17.00 
 

Børnepræst Pia Husted Blok  
 

”Det tabte får  
og den forsvundne mønt” 

 
Efter gudstjenesten er der saftevand 
og brød til alle. 
 

******* 
 

KONCERT 
I DOVER KIRKE 

 
onsdag d. 7. december kl. 19.30 

 
med det rytmiske kor kvindekor 
”Into the groove”  

DET SKER  
SOGNEMØDE 

 
torsdag d. 3. november kl. 14.00 
 

Birthe og Per Andersen, Ry 
 

”Fra skibsdreng til folkepensio-
nist” – erindringer, viser og 
musik 
 

Per Andersen var ude at sejle 
som skibsdreng som ung. Han 
vil fortælle om sine oplevelser 
både dengang og siden. Birthe 
Andersen vil akkompagnere 
fællessang undervejs på harmo-
nika.  

****** 
 
 

ADVENTSMØDE  
PÅ TULSTRUP KRO 

 
Fredag d. 25. november kl. 14.00 

 

Cigaretter,Whisky og .... 
    

Et causeri om livet i den moral-
ske overhalingsbane. Set fra 
nødsporet af præsten og digte-
ren Jacob Køhn Andersen, 
Hørning. 
 
Kaffebord, hygge og  
fællessang. 
 
Kirkebil må benyttes! 



 

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 

Tulstrup sogn 
 

JULEKONCERT 
I TULSTRUP KIRKE 

 

tirsdag d. 6. december kl. 19.30 
 

med ”Knudsøkoret”,  
under ledelse af Lisbeth Sangill. 

 
 
 

Alling sogn 
 

KONCERT 
I ALLING KIRKE 

 

søndag d. 30. oktober kl. 19.30 
 

”The Beautiful Losers” 
 

Peter Danielsen - vokal og guitar 
og Merete Bøye - vokal 
fortolker Leonard Cohen sange. 
 

Entre: 30, - kr 
 
 
 
 

ALLING KIRKE 
 

ALLEHELGENSGUDSTJENESTE 
 

søndag d. 6.  november kl. 18.30 
 

Tekstlæsninger og musik.  
Navnene på de mennesker, der 
er døde og begravede i sognene, 
i året der gik, vil blive læst op. 
 
Efterfølgende er der suppe i Be-
boerhuset. 

 
 

DET SKER  



GUDSTJENESTER 
  DOVER ALLING TULSTRUP 

23. okt., 18. sønd. eft. trinitatis   9.30          
Dorthe  G. Larsen 

30. okt., 19. sønd. eft. trinitatis 9.30  11.00 

6. nov., Alle helgen 10.30 
18.30        

musik, læsninger 
Suppe i  

Beboerhuset 

 

13. nov., 21. sønd. eft. trinitatis  11.00 9.30 

20. nov., sidste sønd. i kirkeåret 9.30            
Dorthe G. Larsen   

27. nov., 1. søndag i advent  16.00 10.30 

4. dec., 2. søndag i advent 10.30   

11. dec., 3. søndag i advent   10.30 

18. dec., 4. søndag i advent  10.30            
J. Hanneslund  

24. dec., juleaften 15.15 14.00 16.30 

25. dec., juledag   10.30 

26. december, 2. juledag 10.30   

22. nov., tirsdag 
17.00 

Børnegudstjeneste 
Pia H. Blok 

  

 

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 


