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“Apostlene kom også i strid om, hvem af 
dem der skulle regnes for den største.” 
Sådan fortæller evangelisten Lukas i den 
tekst, vi lige har hørt.

Jeg er ret vild med den historie, for 
jeg synes, det er herligt – og opbygge-
ligt - at høre, at de disciple Jesus havde 
udvalgt sig var helt almindelige menne-
sker, der kunne komme op at skændes 

om, hvem af dem, der skulle regnes for 
størst og mest betydningsfuld. 

Disciplene blev ikke udvalgt, fordi de 
var gode og fromme mennesker, nej, de 
var ganske almindelige mennesker, som 
os, og det er netop en pointe i kristen-
dommen, at der her tales til os, som vi 
er. Vi er helt grundlæggende acceptere-
de, som vi er, og det kan vi leve vores 
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liv på. Kristendommen har så meget 
at sige om det at være menneske – på 
godt og ondt.

Børn ved, hvem der er størst og stærkest
Hvem er størst, hvem er bedst, hvem er 
stærkest og hvem er mest betydnings-
fuld? Ja, hvem kender ikke til den slags 
spørgsmål og til alle de stridigheder, 
der så let opstår om den slags. Det gjor-
de Jesu disciple altså også.

Børn skal som regel ikke være ret 
gamle, før de bliver indrullerede i kam-
pen om andres gunst og om position i 
den gruppe, de tilhører. Meget tidligt 
er der stor prestige i at være den stær-
keste. Jeg kan godt huske, hvordan min 
egen søn allerede, da han var 4-5 år 
gammel, havde helt styr på, hvem der 
var den stærkeste dreng i børnehaven.

Da jeg selv gik i skole, var vi drenge 
også helt på det rene med, hvem der 
var stærkest, hvem der var bedst til at 
spille fodbold, og hvor i hierarkiet man 
selv befandt sig. Også blandt pigerne 
var der kamp om positionerne, men for 
dem handlede det snarere om, hvem 
der gik i det smarteste tøj og den slags.

Klassens klovn
Hvis man ikke lige hørte til de stærke-
ste og dem, der var bedst til at spille 
fodbold, jamen så kunne man forsøge 
at skabe sig en position på anden vis, 
f.eks. ved at optræde som klassens 
klovn eller ved at være den, der turde 
lave larm i timerne.

Selvom det er mere end 50 år siden, 
jeg gik i skole, tror jeg godt, I konfirman-
der kan genkende den slags.  

Vi vil så gerne frem i lyset og ses og 
anerkendes af de andre - om ikke for 
det gode, så for det modsatte.

Når man bliver voksen, så modere-
res denne kamp for de flestes vedkom-
mende, men for mange stopper den 
aldrig. Man kan måske sige, at vi voksne 
blot er blevet  mere raffinerede i vores 
måde at føre os frem på.

At være anerkendt, som man er
Nu er det ikke fordi der er noget som 
helst galt i gerne at ville være aner-
kendt, for det vil vi forhåbentlig alle-
sammen gerne. I det at være anerkendt 
ligger der nemlig i almindelighed ikke 
andet end, at man respekteres og ag-
tes, som den man er, og det ganske 
uanset om man er stærk, god til at spil-
le fodbold eller går i det rigtige tøj og 
den slags. 

Den almindelige anerkendelse er 
udtryk for den respekt, vi hver især 
skylder hinanden i det daglige, uden at 
vi behøver at skulle gøre os fortjent til 
den.

Mange vil gerne være 
reality-stjerne og kendt
Nuomstunder synes denne almindelige 
anerkendelse ikke længere at være nok. 
Nu vil mange ikke blot være anerkend-
te, nu vil de også gerne være kendte.

Man siger, at mange mennesker 
– især unge mennesker - i disse medi-
etider på det nærmeste er parat til at 
sælge deres gamle bedstemor for at 
komme på TV-skærmen eller på andre 
måder blive synlige på de sociale me-
dier. 

Trangen til at bryde ud af den store 
grå almindelighed får efter sigende folk 
til at stå i kø for at komme med i X Fac-
tor, Paradise Hotel, Fangerne på fortet 
og mange andre reality-programmer.
“Hvem regnes for den største?” I vor tid 

ser det ud til, at det spørgsmål skal be-
svares med, at det er den, der er mest 
kendt. Det er ikke så meget et spørgs-
mål om, hvad man er kendt for, blot 
man er kendt. 

Det er i sandhed nogle underlige 
værdier, vi opererer med.

Når man spejler sig i reality-stjerner-
ne og mediernes billeder, så kommer 
ens eget almindelige liv meget let til at 
tage sig alt for gråtonet, trist og ked-
sommeligt ud.

Man fyldes med den falske forestil-
ling, at lykken skal findes et andet sted 
end der, hvor man selv befinder sig. Og 
lige netop det, at tro at lykken befinder 
sig et andet sted, det er dog den sikre-
ste vej til aldrig at blive lykkelig. 

Lykken
Lykken kan man nemlig slet ikke på den 
måde tilkæmpe sig, den indfinder sig 
tværtimod, der hvor man ikke gør sig så 
mange bekymringer om den, men blot 
forsøger at fylde sit liv ud, der hvor man 
er, og blandt de mennesker, man nu en-
gang lever sammen med. Eller som den 
berømte danske filosof Søren Kierke-
gaard har sagt det: Lykkens dør åbnes 
ikke udad, så man kan storme den op, 
den åbnes indad. Lykken er altså iflg. 
Søren Kierkegaard noget, der kommer 
til én.

Jesus: den der vil være 
stor, skal tjene andre
Jesus går i rette med alle de falske fore-
stillinger om, hvad livet drejer sig om. 
Han siger, at den, der vil være stor i den 
virkelighed han taler om og dermed i 
Guds øjne, det er den, der tjener andre. 

Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at vi 
ville få en bedre verden at leve i, hvis 

vi kunne leve den tanke ud i livet, at 
det ikke alt sammen skal handle om, at 
vi skal realisere os selv, men derimod 
hinanden, at vi ikke altid skal forsøge 
at fremme vores egne egoistiske inte-
resse, men hinandens og alt det, vi har 
fælles og sammen. 

For Jesus skal livet altså først og sidst 
handle om kærlighed og barmhjertig-
hed. 

Det kan lyde så frygteligt stort og 
uoverkommeligt, men vi kunne jo be-
gynde med at se og anerkende hinan-
den, som vi hver især er. 

Vi snakkede engang i konfirmandun-
dervisningen om, at vi så nemt kommer 
til at ødelægge liv, når vi bagtaler hinan-
den og overser hinanden, men vi talte 
også om, hvor lidt der i grunden skal til 
for at gøre livet godt og rart for hinan-
den – ofte skal der ikke mere til end et 
smil og en anerkendende bemærkning. 

Den, der vil være stor blandt jer, skal 
være den, der tjener andre, den sande 
storhed består deri, at man tjener hin-
anden. 

Sådan handler kærligheden og barm-
hjertigheden og selvom den er nok så 
skrøbelig, så er det dog den, der i sidste 
ende bærer vores liv oppe og gør det til 
at holde ud at være mennesker.

Jesus viste vejen
Og denne kærlighed var det Jesus selv 
bar frem i verden. Han, der var større 
end alle andre, han holdt sig ikke for god 
til at være den, der tjente dem alle. 

Vi har også til vores konfirmandun-
dervisning snakket om, hvordan Jesus 
skærtorsdag i forbindelse med det sid-
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Årets konfirmander 2018Årets konfirmander 2018

Øverst fra venstre:
Danny Rahbek Hvid Bøgedal , Andreas Thuun-Petersen , Alex Weigelt Rasmussen, 
Johan Vinther Karlskov, Simon Broch Petersen, Alexander Bødker Overgaard, 
Mathias Østerbol Pedersen. 

Midterrækken fra venstre:
Asger Thuun-Petersen, Tobias Dalgas Casper, Gustav Kæseler Bertram,  
Mads Riis, Tobias Søndergaard Wildenhoff, Philip Bjerregaard Arbjerg, 
Georg Odgaard Locht, (Sognepræst Erik Bredmose).

Forrest fra venstre:
Rasmus Hollensberg Hansen, Oscar Brøgger Børglum, Mathilde Date Gadeberg, 
Sebastian Kvist, Simon Storm Randrup.

Øverst fra venstre:
Rebekka Hvam Pedersen, Julius Lund Rasmussen, Kasper Kjeldsen, 
Mikkel Rohde Højgaard, August Fisker Søndergaard, Kamille Yde Wenneberg,  
Sofie Nybro Grimstrup, Victoria Byskov Holm. 

Midterrækken fra venstre:
Liva Birk, Helene Fabricius-Haunstrup, Cecilie Kückelhahn Nilson,
Lillie Hvidberg Jørgensen, Freja Buus Strandgaard, Papaya Sofia Green Thierry,  
Sisse Mildahl Hammershøj, (Sognepræst Erik Bredmose).

Forrest fra venstre: 
Oscar Thorpstrup Jensen, Sidsel Alberte Mikkelsen, Emma Elena Babanto Berthelsen, 
Magnus Kasper Mikkelsen.  

Tillykke til årets konfirmander
Tulstrup kirke Bededag den 27. april 2018

Tillykke til årets konfirmander
Dover kirke søndag den 6. maj 2018
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ste måltid, han holdt med sine discip-
le – og som blev til den første nadver, 
som vi stadig fejrer – hvordan Jesus her 
pludselig begynder at vaske disciplenes 
fødder, som et stort billede på, hvordan 
vi skal behandle hinanden. Dengang var 
det slavens arbejde at vaske gæsternes 
fødder, der var beskidte af de støvede 
veje, før måltidet, men Jesus, som de 
kaldte deres herre og mester, han bøjer 
sig altså ned og gør slavens arbejde.  

Intet sparede han sig for, for at vise 
kærlighedens vej i verden. Det kostede 
ham livet til sidst. Men fordi han ikke 
bare var et menneske men også Guds 
søn, så lever hans vej, hans ord og hans 
sandhed stadig i verden, fordi Gud vil 
det sådan. 

Den kærlighed han bragte ind i ver-
den, kan vi stadig leve på, den er vi til 
stadighed omfattet af, om vi ellers tør 
tro det. 

Du behøver ikke fortvivle, hvis du 
ikke synes, du er god, for det er du, og 
du behøver ikke være bange for, at du 
ikke slår til i hverdagens kamp om magt 
og position, ja, du behøver ikke jage 
efter at blive kendt og berømt, for du 
er altid allerede kendt, anerkendt og el-
sket på højeste sted, og det er jo ikke så 
ringe endda. Det kan du leve dit liv på!  

Erik Bredmose
(Evangelieteksten fra 
Lukasevangeliet  22,24-27) 
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  Sogne-udflugt til FUR
  Torsdag den 7. juni 

 
Afgang fra Tulstrup kirkes P-plads kl. 8.30 
med hjemkomst sidst på eftermiddagen. 

Vi skal på rundtur på Fur, og ”Den blinde guide” vil fortælle om øens natur 
og historie. Maden spiser vi på Fur Bryghus.

Kaffen tager vi med, og vi finder et godt sted at indtage den. 
Maden på Fur Bryghus betaler man selv.

Tilmelding til Erik Bredmose 8689 1417 - e-mail: ebs@km.dk  

Alle er velkomne så længe der er ledige pladser.

Friluftsgudstjeneste på Himmelbjerget
Søndag den 26. august kl. 11.00 

 
Fælles arrangement for sognene i Ry-området 

Ry, Gl. Rye, Låsby, Dover, Alling og Tulstrup
Musikken leveres af det fantastiske blues band Shades of Blue. 

Shades of Blue består af sangeren James Loveless, guitar-ekvilibristen Uffe 
Steen, samt bandets rytmegruppe Morten Brauner på bas og Claus Dau-

gaard på trommer.
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Høstgudstjeneste i Alling kirke 
søndag 23. september kl. 14.00

 
Efter gudstjenesten er der kaffebord og høstauktion 

i Alling Beboerhus 

Medbring gerne lidt af årets høst fra marker og haver: 
Æbler, blomster, squash m.v.

 
Det er dog bestemt ingen betingelse for deltagelse, 

at man medbringer noget.
Vi sætter først det medbragte i kirken, derpå tager vi det med 

i Beboerhuset til en munter HØST-AUKTION 

Høstgudstjeneste 
Tulstrup kirke 

Søndag 16. september kl. 14.00
 

Musikgruppen Max´ Trio medvirker 
ved gudstjenesten 

 
Efter gudstjenesten byder 

menighedsrådet på et lille traktement, og 
Max´ Trio underholder os en times tid.

 

Høstgudstjeneste Dover kirke
Søndag 16. september kl. 10.30

 
DE DOVER SPILLEMÆND medvirker ved gudstjenesten 

Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kaffe i Kirkehuset
De Dover Spillemænd giver et par numre og spiller til fællessang                              
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Hvad sker der i sogn, kirke og præstegård?

FÅ EN NYHEDSMAIL
Det er helt uforpligtende og ganske gratis. 

Du skal blot give eller sende din e-mail adresse til:
sognepræst Erik Bredmose ebs@km.dk



DOVER-ALLING-TULSTRUP SOGNE

SOGNEPRÆST: 
Erik Bredmose Simonsen, 
Præstebakken 11, 8680 Ry.  
Tlf. 86 89 14 17  
e-mail: ebs@km.dk

FÆLLES KIRKEKONTOR  
for kirkerne i Ry-området

ÅBNINGSTIDER: 
mandag, tirsdag, onsdag: kl. 9-12
torsdag: kl. 16-18

KIRKESEKRETÆR 
Mette Lai
Tlf. 86 89 13 50 
e-mail: metla@km.dk

KIRKEBLADSREDAKTIONEN

Kirsten Lund, (ansv.) Tulstrup, 
Tlf.: 86 89 09 19 / 21 67 67 19
e-mail: kirsten.lund@fiberpost.dk

Mads Bjerre Nielsen, Tulstrup
Tlf.: 23 23 37 67, e-mail:
mads.bjerre.nielsen@gmail.com

Elisabeth Mejnertz, Tulstrup
Tlf.: 86 89 25 28 / 51 90 23 45

Else Marie Karlsen, Dover 
Tlf.:  86 57 71 50 
e-mail: riekarlsen@hotmail.com

KIRKEBIL: 
Kirkebil kan gratis rekvireres 
til gudstjenester i pastoratets 
3 kirker, ved henvendelse 
dagen før til:
Skanderborg Taxa
Tlf.: 86 51 00 00
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INFORMATION

ORGANIST: 
Tyt Kirkeby 
Tlf.: 86 89 19 20

KIRKESANGERE: 
Kirstine Lykkebo
Tlf.: 50 52 38 11

Gert Bonde Nielsen 
Tlf.: 87 55 37 16

Karsten Iversen, Alling
Tlf.: 27 15 47 67, 
e-mail: karsteniversen@hotmail.com

Kirkebladet udkommer 
4 gange årligt
marts - juni - sept. - dec.

Tryk: Kamark Grafisk A/S
tlf. 87 22 44 72

Nyt fra kirkebladsredaktionen
Som du måske har bemærket, har vi givet vore 

sogneblade og kirkebladet et løft i skrifttype og layout. 

Alle sogneblade ligger tilgængelige i pastoratets tre kirker.



DATO HELLIGDAGENS NAVN DOVER ALLING TULSTRUP

JUNI

3/6 1. søndag efter trinitatis 9.30  11.00 

10/6 2. søndag efter trinitatis 11.00  9.30

17/6 3. søndag efter trinitatis       9.30 JH 

24/6 4. søndag efter trinitatis 9.30  11.00

JULI

1/7 5. søndag efter trinitatis  10.30 

8/7 6. søndag efter trinitatis 11.00  9.30

15/7 7. søndag efter trinitatis (EB 9.30 Låsby)   11.00

22/7 8. søndag efter trinitatis (EB 9.30 Gl.Rye)  11.00 

29/7 9. søndag efter trinitatis (EB ferie)               9.30 DGL       

AUGUST 

5/8 10. søndag efter trinitatis (EB ferie)                 9.30 DGL      

12/8 11. søndag efter trinitatis (EB ferie)          9.30 DGL   

19/8 12. søndag efter trinitatis 11.00  9.30

26/8 Friluftsgudtjeneste på Himmelbjerget kl. 11.00

 Fælles for Dover-Alling-Tulstrup-Ry-Gl.Rye-Låsby

SEPTEMBER

2/9   9.30 11.00

9/9 Ingen gudstjenester i pastoratet

 Dover-Alling-Tulstrups menighedsråd og ansatte afholder studietur

16/9 Høstgudstjeneste, se omtale i bladet 10.30   14.00     

23/9 Høstgudstjeneste, se omtale i bladet  14.00 

GUDSTJENESTER

PRÆSTER: DGL - DORTHE GUDMUND LARSEN . JH - JESPER HANNESLUND
(Hvor intet er anført er præsten Erik Bredmose Simonsen)


