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Jeg har fundet min første geoca-
che! Mellem bygerne en regn-
fuld søndag gik jeg på ”jagt”
ved Tulstrup kirke.

Jeg blev opmærksom på, at der
var en geocache, en ”skat”, ved

Tulstrup kirke ved en tilfældig-
hed. På internettet var jeg ved at
søge oplysninger om den gamle
kirkesti, der går over marken
nord for kirken. Jeg fandt ingen
oplysninger om stien, men i ste-
det en fyldig beskrivelse af
”Jyllands kirker – en geocache
ved Tulstrup kirke”.
Jeg blev nysgerrig og fandt
frem til ”ejeren” af geocachen,
som kunne lede mig lidt på spo-



ret, for at finde ”skatten”. Jeg
troede, jeg havde fundet cachen
i form af en QR kode, men nej,
det er en anden leg, som hedder
Munzee, kunne ejeren af geoca-
chen Kristian Minck orientere
mig om.

Geocaching derimod er en
udendørs skattejagt, hvor man
leder efter en lille beholder, en
cache, der er skjult. Man finder
cachen ved brug af GPS og et
specifikt sæt koordinater. I be-
holderen er der en lille logbog,
den skriver man i, hvorefter
man lægger cachen tilbage på
dens placering. Måske er der
beskrevet en lille opgave, man
skal løse ved cachen. På inter-
nettet registrerer man sit fund i
geocaching programmet, hvor
alle gratis kan oprette sig som
bruger.

- Cacher kan findes over hele
verden og er en selvorganiseret
aktivitet, som ikke er knyttet til
nogen forening, fortæller Kristi-
an Minck, der beskriver sig selv
som en glad naturnørd, der kan
lide at færdes ude i naturen med
sin familie.
Til daglig er han foreningskon-
sulent hos Natur & Ungdom,
der har til huse på Klostermølle
ved Mossø.

- Geocaching er ikke forenings-
båret, fortsætter Kristian Minck,
men vi arrangerer f.eks. events,
som alle geocachere er velkom-
ne til at deltage i.

Midt i august i år havde jeg og
en makker f.eks. oprettet et geo-
caching event på Sdr. Ege i Ry.
En såkaldt CITO, som er et
”rengøringsevent”. CITO er
forkortelsen af ”Cache In Trash
Out”, som er et verdensom-
spændende geocacher-initiativ
for at holde naturen ren.

Sådanne rengøringsevents ar-
rangerer geocachere regelmæs-
sigt som en form for
”tilbagebetaling” til naturen.
Vore cacher er jo små beholde-
re lavet af plastik eller metal,
som vi lægger i naturen. Det er
ikke affald, for vi registrerer
dem og ved således, hvor de er.
Men det er jo ikke natur.

- Til disse ”rengøringsevents”
mødes geocachere derfor og
samler skrald.
På Sdr. Ege mødte der ca. 50
mennesker op. I løbet af kort tid
havde vi samlet 90 pantflasker,
dobbelt så mange andre flasker,
cigaretskod, slikpapir med me-
get mere. Selvom det ved første

øjekast ser rent ud, skjuler der
sig ofte skrald i buske og be-
voksning, fortæller Kristian
Minck

- Som motivation for at komme
til skraldindsamlingen, havde vi
frigivet en række helt nye ca-
cher i området. For mange geo-
cachere betyder det meget at
blive ”first finder” af en cache.
De bliver som børn igen. Det er
skønt at se 70-årige med vild-
skab i øjnene, når de går på
”jagt”.

Geocaching er blevet en ubeta-
lelig passion og vi ser geoca-
chere i alle aldre, høj og lav fra
alle samfundslag, der går på
geocaching alene, i grupper el-
ler bedsteforældre med børne-
børn, familier osv., smiler Kri-
stian. - Det er en måde at kom-
me ud i naturen på.

Undersøgelser har vist, at tidens
børn kommer halvt så meget ud
i naturen som deres forældre,
og at forældrene kom halvt så
meget i naturen som deres for-
ældre igen.
Så hvis geocaching kan lokke
flere børn og voksne ud i natu-
ren, synes jeg bare det er en god
ting, pointerer Kristian Minck.
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- Til rengøringseventet lagde vi
nye cacher i Ry og omkring
Knudsø ved Mariemunde bro-
en, ved marinaen i Ry, i Anna
Klints Have, ved Knudhule og
ved Tulstrup kirke.

Ved beskrivelsen af cachen ved
Tulstrup kirke har jeg taget op-
lysninger fra jeres hjemmeside
for at fortælle lidt om den
smukke lille kirke. Jeg synes,
det er en god måde at få kirkens
historie fortalt til et andet seg-
ment end dem vi plejer at møde
i kirken.

Der ligger cacher ved en del
kirker og man kan finde dem
ved at søge på geocaching -
Kirker i Jylland og på geoca-
ching.com, oplyser Kristian
Minck. Der er f.eks. en præst i
det sydlige Randers i Kristrup
kirke, der selv har lagt en cache
ved kirken, fordi familien selv
er geocachere.

- For mig er det logisk, at man
ikke lægger en cache inde på
kirkens grund. Men jeg vil ger-
ne fortælle historien om kirken.
Man skal lægge cachen med
respekt for de mennesker der
bor på stedet, for området og
naturen. Det lægger vi meget
vægt på.

- Der er mange måder at geoca-
che på, siger Kristian Minck, og
ikke kun én rigtig måde. Tyske-
re bruger det en del og har ud-
viklet rigtig meget udstyr til
geocaching.
De bruger også geocaching me-
get, når de er turister her i lan-
det. Så på en måde er vi med til
at fortælle noget om egnen ved
at lægge cacher ud, slutter Kri-
stian Minck.

Hvordan kommer man i gang?
Kristian Minck anbefaler, at
man bliver introduceret til geo-

caching gennem én man kender,
der er geocacher.
Man kan også selv gå i gang
ved at oprette sig som bruger på
www.geocaching.com og ved at
downloade en app.

Det gjorde jeg, før jeg begav
mig på ”skattejagt” ved Tul-
strup kirke. Det var nemt at fin-
de cachen der, jeg havde jo og-
så fået lidt hjælp af Kristian.
Jeg udfyldte logbogen i cachen,
løste opgaven ved cachen og
begav mig videre til næste ca-
che.

Yes - jeg fandt geocachen og løste
opgaven

Opgaven lyder hvor mange figurer
er afbilledet på stenen over nord-
døren?

Kan du finde skatten?
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Jeg havde gemt koordinaterne
for en anden cache i min app på
min smartphone. Cachen skulle
ligge ved Dover kirke.

Det var straks vanskeligere.
Min gps førte mig helt hen til
cachen, men jeg kunne altså
bare ikke finde nogen ”skat”.

Jeg cirklede rundt i det høje
græs uden for kirkediget,
skræmte de nysgerrige køer, gik
adskillige runder med gps og
kompas-funktion i fuld funktion
på min smartphone.

Snart blinkede ”kritisk lavt bat-
teriniveau” på displayet, en
voldsom regnbyge satte ind og
bilens tørvejr reddede mig. Jeg
opgav!

Vel hjemme igen besøgte jeg
Dover kirkes geocach på geoca-
ching.com. Her havde adskilli-
ge findere beskrevet ”skatten”
som nem at finde!
Hmmm, måske skulle jeg alli-
gevel lade mig introducere til
geocaching gennem en mere
erfaren geocacher!

- Fortsættes side 7…...

Hvad kan vi bruge
geocaching til?

Trods regn og begyndervanske-
ligheder blev min nysgerrighed
omkring geocaching vakt. Må-
ske kunne vi bruge legen og
skattejagten til at fortælle om
sognenes kirker, om præstegår-
dens historie, om steder i områ-
det. Når man går på jagt efter
cachen kommer man ud i natu-
ren, på en gåtur, cykletur, en
køretur med bilen eller med
bussen, hvis vi er en gruppe
eller….kun fantasien sætter nok
egentlig begrænsningen.

Konfirmander og minikonfir-
mander kunne måske have for-
nøjelse af at lede efter skatte
med kirkelige historier og opga-
ver.

Ved Kristrup skole ligger f.eks.
en cache, der hedder ”Alfa-
betjagten”, som består af 29
cacher med hvert sit bogstav.

Måske skal vi invitere Kristian
Minck en dag for at fortælle os
om, hvordan man kommer godt
i gang. Vi skulle bare sige til,
sagde han.

Jeg siger det samme til jer alle,
I kan bare sige til, så kan vi evt.
arrangere et lille geocaching-
intro-møde.

*****

Ved Dover kirke ligger der også en geocache

…….men hvor ?
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Af Jens Peter Møller
Formand for Tulstrup
menighedsråd

Arbejdet i menighedsrådet som-
meren over har været centreret
omkring grunden foran kirken.
”Kirkegrunden”.

Mine forhåbninger i sidste sog-
neblad blev trukket lidt ud. Man
kan ikke anlægge en ny græs-
plæne i juli måned og regne
med at græsset vil gro, når det
er årets tørreste måned.

NYT FRA TULSTRUP MENIGHEDSRÅD

Fremover er planen for
”Kirkegrunden”, at der etable-
res et parklignende anlæg. Men
hvordan det bliver, skal der
først tages stilling til dels ud fra
rådets egne visioner og dels fra
alle andre forslag, der måtte
komme fra sognets beboere.

I rådet har vi været enige om, at
det nu med en pæn plæne er
lettere at forestille sig, hvordan
det bedst kan komme til at tage
sig ud.

Og netop ”Kirkegrundens” ud-
formning vil være et punkt på
sognets årsmøde, som er plan-
lagt, som et frokostmøde efter
højmessen den 9. november.

Så sæt allerede nu kryds i ka-
lenderen. Både den 9. novem-
ber og ikke mindst den 21. sep-
tember.

Men som det kan ses er plænen
her sidst i august ved at være
anlagt. Og hvor tager kirken sig
godt ud i de nye omgivelser.

For at markere ”Kirkegrunden”,
som en del af kirken i Tulstrup
sogn, har menighedsrådet arran-
geret en officiel indvielse søn-
dag den 21. september startende
med høstgudstjeneste i kirken
kl. 10.30, hvorefter menigheds-
rådet vil være vært ved et lette-
re traktement og lidt musik ved
”Kirkegrunden”.

Læs nærmere om de to arrangementer
på de næste sider

- og følg med  på Tulstrup kirkes hjemmeside:
www.tulstrupkirke.dk -
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INDVIELSE AF ”KIRKEGRUNDEN”

SØNDAG DEN 21. SEPTEMBER 2014

VI BEGYNDER MED HØSTGUDSTJENESTE
KL. 10.30

Tulstrup menighedsråd inviterer hermed
alle interesserede til Høstgudstjeneste
søndag den 21. september kl. 10.30

og efterfølgende indvielse af ”KIRKEGRUNDEN”

MAX´S TRIO
deltager med musik under høstgudstjenesten

og til den efterfølgende
indvielse af ”KIRKEGRUNDEN”

vil trioen spille til fællessang
og underholde med veloplagt musik.

Menighedsrådet er vært ved et let traktement

Alle er velkomne!

Venlig hilsen
Menighedsrådet ved Tulstrup kirke

TULSTRUP KIRKE INVITERER
TIL FROKOST OG ÅRSMØDE

SØNDAG DEN 9. NOVEMBER 2014
Menighedsrådet vil gerne invi-
tere alle interesserede fra sognet
til frokost og årsmøde efter
gudstjenesten søndag den 9.
november 2014. Gudstjenesten
er kl. 11.00 i Tulstrup kirke.
Derefter har vi dækket 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 2015.

På årsmødet har du mulighed
for at drøfte kirkens arbejde
med menighedsrådet, stille
spørgsmål, kommentere, kom-
me med nye forslag og ideer. Vi
vil bl.a. meget gerne høre, hvil-
ke forslag og ideer I har til
”Kirkegrundens” fremtid. Så vi
håber rigtig mange har lyst til at

bruge et par timer denne søndag
på at få lidt at vide om kirkens
arbejde. I er også meget vel-
komne, 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 7. november –
tusind tak.

Vel mødt!

Venlig hilsen
Menighedsrådet ved

Tulstrup kirke



INDVIELSE AF ”KIRKEGRUNDEN”

SØNDAG DEN 21. SEPTEMBER 2014

VI BEGYNDER MED HØSTGUDSTJENESTE
KL. 10.30

Tulstrup menighedsråd inviterer hermed
alle interesserede til Høstgudstjeneste
søndag den 21. september kl. 10.30

og efterfølgende indvielse af ”KIRKEGRUNDEN”

MAX´S TRIO
deltager med musik under høstgudstjenesten

og til den efterfølgende
indvielse af ”KIRKEGRUNDEN”

vil trioen spille til fællessang
og underholde med veloplagt musik.

Menighedsrådet er vært ved et let traktement

Alle er velkomne!

Venlig hilsen
Menighedsrådet ved Tulstrup kirke

TULSTRUP KIRKE INVITERER
TIL FROKOST OG ÅRSMØDE

SØNDAG DEN 9. NOVEMBER 2014
Menighedsrådet vil gerne invi-
tere alle interesserede fra sognet
til frokost og årsmøde efter
gudstjenesten søndag den 9.
november 2014. Gudstjenesten
er kl. 11.00 i Tulstrup kirke.
Derefter har vi dækket 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 2015.

På årsmødet har du mulighed
for at drøfte kirkens arbejde
med menighedsrådet, stille
spørgsmål, kommentere, kom-
me med nye forslag og ideer. Vi
vil bl.a. meget gerne høre, hvil-
ke forslag og ideer I har til
”Kirkegrundens” fremtid. Så vi
håber rigtig mange har lyst til at

bruge et par timer denne søndag
på at få lidt at vide om kirkens
arbejde. I er også meget vel-
komne, 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 7. november –
tusind tak.

Vel mødt!

Venlig hilsen
Menighedsrådet ved

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.tulstrupkirke.dk

Redaktionen af ”Tulstrup sogn”
Kirsten Lund (ansv.) Tulstrupvej 16, 8680 Ry,
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. 87 224472

Stof til næste blad modtages gerne - senest d.  20. oktober 2014

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

Ruth Sillesen,
Plejehjemmet Søkilde

Asta Boesen,
Plejehjemmet Søkilde

Kaj Bircherod Calundan,
Plejehjemmet Søkilde

Harry Sørensen,
Plejehjemmet Søkilde

Døbt i Tulstrup kirke
Daniel Søgaard Gottrup,
Tulstrupvej

Amilia Nagbøl Jespersen,
Kielsgårdsvej


