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NYT MEDLEM I MENIGHEDSRÅDET
MED TEOLOGISK BAGGRUND

Tekst: Kirsten Lund

Kirsten Strunge Larsen, 53 år,
er nyt medlem i Tulstrup menig-
hedsråd siden marts i år.
Hvem er du, og hvad er årsagen
til, at du lod dig opstille til me-
nighedsrådsvalg og nu er trådt
ind i rådet?
Lad os høre hvad vores nye
rådsmedlem siger:

- Jeg flyttede til Tørring i 2002.
Vort barn havde fået et skoletil-
bud i Låsby, og da vi boede syd
for Odder, var det ikke holdbart
i længden med den megen
transport.

- Vi fandt dette vidunderlige
hus på Skovsrodvej. Egnen
åbenbarede sig i sin skønhed for
os, da vi kom kørende hertil fra
Skovsrodsiden.



Her er virkelig smukt, og det
betød meget for os dengang og
nu. Steffen gik i skole i Låsby i
7 år og fortsatte i Randers, hvor
han tog 9. og 10. klasse.

- Det var godt at vi havde dette
skoletilbud, fortæller Kirsten,
men fordi Steffen ikke har gået
i skole med de andre børn i Tul-
strup og heller ikke har deltaget
i fritidsaktiviteter, har vi ikke
haft så meget kontakt med
landsbyen. Derfor var det rigtig
fint, at I spurgte, om jeg havde
lyst til at stille op til menig-
hedsrådsvalget i efteråret 2012,
siger Kirsten.

- Det er overdådigt at bo her i
det smukke område, og jeg har
været rigtig glad for at være i
Tørring i alle årene. Dog er hu-
set blevet for stort, så det er sat
til salg.

Siden 1999 har Kirsten arbejdet
som administrativ medarbejder
på Det Teologiske Fakultet på
Århus Universitet.

– Jeg syntes, at det jeg admini-
strerede var så spændende, at
jeg selv begyndte at læse teolo-
gi i 2002. Det var ikke fordi, jeg
ville være præst, men jeg ville
gerne blive klogere på området.
Jeg begyndte som studerende
på tom-pladsordningen, blev
senere fuldtidsstuderende og
fulgte studiet i det tempo jeg nu
kunne med fuldtidsarbejde ved
siden af.
Ofte stod jeg op kl. 5, læste he-
braisk til kl. 6, spiste morgen-
mad med min familie, kørte ind
på universitetet og gik til under-
visning, inden jeg mødte op på
mit arbejde.

- Det var fantastisk, jeg blev
helt grebet af det, fortæller Kir-
sten.

- Som ung havde jeg ellers me-
get behov for at distancere mig
fra kirke og tro. Jeg er vokset
op i Nr. Søby ved Skive i et
hjem, hvor min mor kom fra det
indre missionske og min far var
præstesøn, så det var naturligt,
at jeg blev døbt og konfirmeret.

- Jeg vendte først tilbage til kir-
ken i forbindelse med, at jeg
lærte flere teologer at kende
gennem mit arbejde på Det Te-
ologisk Fakultet og i forbindel-
se med, at jeg begyndte at læse
teologi. Det var banebrydende
for mig at møde teologerne på
universitetet, som kolleger og
som undervisere. Det var jo
ganske almindelige mennesker.
Det var ikke, som da jeg var
barn, hvor præster var autorite-
ter. Det var måske også det, vi
flygtede fra, dengang jeg var
ung. Vi tog afstand fra alt auto-
ritært i de år.

- Kristendommen blev meget
afdramatiseret og naturlig for

mig, ja, jeg vil nok sige, at den
bragte det bedste frem i mig.
Det blev legalt eller naturligt
for mig at gå ind i kirkerummet.

Tidligere havde kirken været en
slags turistattraktion for mig.
Når jeg var ude at rejse sammen
med mine forældre som barn og
siden, hvor jeg besøgte mange
lande som en del af mit arbejde
i rejsebranchen, så var det altid
et must for mig at besøge kir-
kerne, som et slags museum.

- Kirken har flyttet sig til at væ-
re et sted, hvor jeg kan være
uden at være noget. Jeg kom-
mer der bare som menneske og
føler mig velkommen.

INDHOLDSFORTEGNELSE
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- Nogle mennesker tager en
vending i livet, og for mig har
to ting bevirket en sådan ven-
ding. Det var, da jeg fik et barn
med særlige behov, som betød,
at jeg var nødt til at trække på
helt andre ressourcer hos mig
selv og det var, da jeg mødte
troende mennesker. De to ting
skete sammenfaldende for mig.
Det vendte mig 180 grader i
forhold til det menneske, jeg
var.

- Hvis jeg skal indplacere mig i
forhold til min tro, vil jeg nok
placere mig som kulturkristen

med den tilføjelse, at jeg har en
udstrakt åbenhed overfor det
gode i kristendommen, forstået
sådan ganske abstrakt.

Steffen fuldfører til sommer sin
gymnasiale uddannelse og plan-
lægger at læse videre på Aarhus
Universitet. Hans gode trivsel
har givet Kirsten så meget ener-
gi, at hun er begyndt at rejse
igen. Hun har været både i Pa-
ris, Rom og Barcelona siden
august.
Påsken blev fejret på ortodoks
manér på den græske ø Hydra,
og sommerferien er bestilt. Igen
går turen til Grækenland, hvor
Kirsten har boet i tre år og der-
for taler græsk.

- Som ung var mit motto ”you
create your own world” (du
skaber din egen verden). Det
gør man jo også til en vis græn-
se, mener Kirsten, det uprøvede
menneske kan det. Senere i li-
vet er der mange udefra kom-
mende begivenheder, der styrer.
Inden for ”opgaven” kan du
være medskaber, og jeg er ved
at genskabe mit gamle motto.
Det er derfor i en lidt tumulta-
risk tid, jeg kommer ind i me-
nighedsrådet, griner Kirsten.

*****

NY UDDELER AF SOGNEBLADET I TØRRING

I sidste nummer efterlyste vi en
frivillig bladuddeler til Tørring
landsby, som afløser for Karen
Roslyng.

Vi fik henvendelse fra syv be-
boere i sognet, der gerne ville
hjælpe med uddelingen. Det var
en overvældende god respons,
som vi er utrolig glade for. Det
vidner om, at bladet bliver læst
og en interesse for at bladet
kommer ud i sognet.
Vi vil gerne takke jer alle for
jeres velvillighed.

Menighedsrådet har indgået en
aftale med én af Tørringboerne,
der meldte sig som uddeler.
Det bliver Mogens Christensen,
der fremover, sandsynligvis i
løb, lægger sognebladet i post-
kasserne i Tørring landsby og
lidt op ad Skovsrodsvej.

Mogens har boet på ejendom-
men Tulstrupvej 27 siden 1998.
Mogens Christensen præsente-
rer sig selv:

- Som ny bladuddeler i Tørring,
på ruten Skovsrodsvej, Selvejer-
vej og dele af Tulstrupvej, tæn-
ker jeg at løbe rundt med Sog-
nebladet.
Jeg overtager det ærefulde
hverv efter Karen, som vi sav-
ner meget i vores sogn.

I mange år har jeg læst Sogne-
bladet med stor fornøjelse. Jeg
holder meget af at være i og
omkring vores smukke natur.
Jeg har samtidig stor lyst til
bevægelse og løber gerne en tur
et par gange om ugen. Det gi-
ver dejlige oplevelser.
For nu at få tid til endnu flere
dejlige oplevelser, slår jeg tit

Mogens Christensen

Kirsten Strunge Larsen
nyder havearbejdet
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opgaverne sammen. I vil se mig
løbende rundt med Sognebla-
det. Alt i mens jeg er i naturen -
ser på den smukke Knudsø -
nyder duften fra en blomstrende
rapsmark - sangen fra lærken
og meget mere. Der er så meget
skøn natur, hvis man ser efter
det. Man bliver ophøjet og i
godt humør - lige som når du
læser Sognebladet.

God læselyst!

Mogens Christensen

NYT FRA TULSTRUP MENIGHEDSRÅD

Af: Jens Peter Møller,
Formand for Tulstrup
menighedsråd

Den næstsidste dag i 2013 mød-
tes rådet med Evelyn og Philip
Krawczyk på Tulstrupvej 73 for
at få nøglen til grunden/huset
overdraget.
Dejligt at det lykkedes at over-
tage hus og grund foran kirken.
Også selv om der fremover var/
er et stort stykke arbejde inden
der kommer til at ligge et grønt
og indbydende område foran

kirken, som derved rigtig kom-
mer til sin ret i bybilledet.
I den forbindelse valgte rådet at
få fældet en af de gamle egetræ-
er ved kirkediget, da den var
syg og der ved færdsel på kir-
kens område var fare for at bli-
ve ramt af store nedfaldne grene
i blæsevejr.
Forhåbentlig vil vi inden som-
merferien kunne se en ny anlagt
græsplæne foran kirken.
Næste skridt vil så være at lave
en detailplan for det parklignen-
de område og ikke mindst at
skaffe kapital til etableringen af
dette.

Tulstrup menighedsråd siger på
forhånd mange tak for indsatsen
og ser frem til samarbejdet med
endnu en frivillig bladuddeler.

I januar arrangerede rådet en
samtaleaften for sognets beboe-
re med emnet ”Hvad er kristen-
dom”. Erik Bredmose holdt et
oplæg om emnet, hvorefter der
var en livlig snak, debat. Nogle
af nøgleordene heri var tro, kir-
ke, tilgivelse og hvis ”tro” er
den mest rigtige.
Jeg tror, at alle havde en god
aften, og at vi hver især havde
fået noget med hjem at tænke
over.
I rådet er vi enige om at forsøge
os med en lignende aften kom-
mende vinter.

Først i maj holdt vi det årlige
kirkesyn, hvor kirkegård, byg-
ninger og inventar efterses sam-
men med en bygningssagkyndig
person for at sikre, at tingene
ikke går i forfald.
Heldigvis har vi en kirke, der
gennem årene har været godt
vedligeholdt. Så der blev ikke
fundet nævneværdige proble-
mer.
Der har været lidt fugtproble-
mer i kirken, hvilket kan ses på
de røde skjolder på muren bag
orgelet. De er for øvrigt ganske
ufarlige for os, og der er ind-
købt en affugter for at løse pro-
blemet.

Men nævnes skal, at alle er eni-
ge om, at vores graver Barry
Leonard gør et godt stykke ar-
bejde, så det er en god positiv
oplevelse at være i kirken og
på kirkegården.
Senest har Barry anlagt et pænt
lille bed, hvor den gamle eg
stod.

Med venlig hilsen
Jens Peter Møller

Graver Barry Leonard

Se de følgende sider:

- Tulstrupvej 73
fra overdragelse af nøgle
den 28. december 2013

til den sidste mursten er fjernet
den 2. maj 2014 -
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Børnene illustrerede Helligånden i form af ildtunger og tekst

Vi har endnu udflugten til gode,
da der for mit vedkommende
ikke har været tid. Jeg håber det
lykkes inden sommerferien,
men ellers er det en mulighed at
slå to fluer med et smæk næste
år, så de to hold kan følges ad
på tur.

Igen en stor og dejlig oplevelse
for mig, at få lov til at tilbringe

Udgangspunktet i år har været
Helligånden, som er blevet for-
tolket og illustreret med børne-
nes udtryk i form af ildtunger
og tekst.
Vi har afsluttet forløbet med
gudstjeneste i Tulstrup kirke
sammen med minikonfirman-
derne fra Dover sogn.

På trods af mange sportsbegi-
venheder i børnenes verden, var
rigtig mange mødt op til fami-
liegudstjeneste og pizzahygge i
præstegården efterfølgende, fle-
re valgte endda gudstjenesten
frem for sporten

At fremsige indgangsbøn og
udgangsbøn, er ikke uden be-
tydning.

Af
Jytte Lundgaard Nielsen

Vi har nu afsluttet dåbsoplærin-
gen for minikonfirmanderne i
Tulstrup og Alling sogne.

Vi har i år haft sytten drenge og
en pige på holdet. De har været
meget optaget af forløbet, man-
ge spændende og alvorlige
snakke, er der blevet plads til.

Holdet har også været uhyre
sangglade, vi har kombineret
gamle og nye salmer fra Den
Danske Salmebog med Sigurd
Barretts nyere børnesalmer,
hvilket også gudstjenesten søn-
dag d. 23. marts bar præg af.

MINIKONFIRMANDERNE 2013-2014

Gudstjeneste i Tulstrup kirke

Pizza i Præstegården

nogle eftermiddage i selskab
med ”mine gamle børn” fra 0.
klasse. Store emner og sjove
lege kombineret med børnenes
egne dagligdags oplevelser, det
giver da mening.

Tak for denne gang.
Jytte Lundgaard Nielsen.
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lykkes inden sommerferien,
men ellers er det en mulighed at
slå to fluer med et smæk næste
år, så de to hold kan følges ad
på tur.

Igen en stor og dejlig oplevelse
for mig, at få lov til at tilbringe

Udgangspunktet i år har været
Helligånden, som er blevet for-
tolket og illustreret med børne-
nes udtryk i form af ildtunger
og tekst.
Vi har afsluttet forløbet med
gudstjeneste i Tulstrup kirke
sammen med minikonfirman-
derne fra Dover sogn.

På trods af mange sportsbegi-
venheder i børnenes verden, var
rigtig mange mødt op til fami-
liegudstjeneste og pizzahygge i
præstegården efterfølgende, fle-
re valgte endda gudstjenesten
frem for sporten

At fremsige indgangsbøn og
udgangsbøn, er ikke uden be-
tydning.

Af
Jytte Lundgaard Nielsen

Vi har nu afsluttet dåbsoplærin-
gen for minikonfirmanderne i
Tulstrup og Alling sogne.

Vi har i år haft sytten drenge og
en pige på holdet. De har været
meget optaget af forløbet, man-
ge spændende og alvorlige
snakke, er der blevet plads til.

Holdet har også været uhyre
sangglade, vi har kombineret
gamle og nye salmer fra Den
Danske Salmebog med Sigurd
Barretts nyere børnesalmer,
hvilket også gudstjenesten søn-
dag d. 23. marts bar præg af.

MINIKONFIRMANDERNE 2013-2014

Gudstjeneste i Tulstrup kirke

Pizza i Præstegården

nogle eftermiddage i selskab
med ”mine gamle børn” fra 0.
klasse. Store emner og sjove
lege kombineret med børnenes
egne dagligdags oplevelser, det
giver da mening.

Tak for denne gang.
Jytte Lundgaard Nielsen.



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.  10. august  2014

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

Gunner Thomsen,
Kielsgårdsvej

Rigmor Tabermann,
Plejehjemmet Søkilde

Døbt i Tulstrup kirke
Alma Hammerbøl Nielsen,
Silkeborg

******************

GOD SOMMER!

Husk gudstjeneste
på Himmelbjerget

søndag den 31. august!


