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Vi er tilbage igen efter
Corona-nedlukningen

Retningslinjer for

en ansvarlig genåbning af folkekirken
Folkekirken kan fra 18. maj 2020 igen åbne kirker, sognegårde, menighedshuse og
andre lokaler for offentligheden.

Af Karsten Iversen

I pinsen i juni kunne vi på ny holde gudstjenester, og nu
planlægges og afholdes der sognemøder, foredrag, konfirmationer og bryllupper. Og sogne- og kirkebladet udgives på ny.
I dette blad kan du se alle de
arrangementer, som vi har planlagt for
efteråret.
Men lige nu, hvor dette skrives, stiger
smitteantallet igen. Vi får at vide, at det ikke
er alarmerende, men vi må indstille os på,
at vi i lang tid må leve med de mange
restriktioner. Det er at holde afstand, vaske
hænder og afspritte (vist nok et nyt ord i
2020), men der er også bestemmelser om,
hvor mange mennesker vi må samles i et
lokale, begrænsning af fælles sang og
fortæring etc.
For alle vores arrangementer og møder
er der en risiko for, at de må aflyses i sidste
øjeblik, hvis vi får et lokalt større smittetryk.
En større koncert i Dover Kirke med ”Die
Herren” er udsat til næste år.
Det var en glædelig begivenhed, at vi i
februar officielt fik indsat vores nye
sognepræst Benjamin ved en festlig
indsættelsesgudstjeneste i Dover Kirke
med mere end 100 deltagere. Men en
måned senere blev alle aktiviteter aflyst
indtil juni. Vi håber og beder til, at vi i 2021
kan få normale tilstande igen.

Men alt er ikke som det plejer. Hvad er en
gudstjeneste eller et bryllup uden, at vi kan
synge. Det oplever mange i Danmark. Vi
synger til gudstjenesten, men vi skal sidde
langt fra hinanden og noget af fællesskabet
går tabt. Hvad med et bryllup, hvor vi sidder
langt fra hinanden eller vælger, at vi ikke
kan synge. Det bliver ikke så festligt, som
det burde være.
Det er også en sorg, når en familie tager
afsked med et kært familiemedlem, og ikke
kan indbyde alle dem, som gerne vil deltage
i dette sidste farvel.
Hen over sommeren tænkte jeg - og
sikkert mange andre -, at Corona-smitten
var i stærk tilbagegang, og vi nu kunne se
frem til mere normale forhold. Vi er i
menighedsrådene også fulde af optimisme
og lyst til at få mere gang i kirkelivet.
Kirkelivet er mere end gudstjenester, hvor
møder med spændende foredrag,
hyggelige sognemøder og oplevelsesrige
koncerter er en væsentlig del af
fællesskabet. En god snak sammen med
kirkekaffe efter gudstjenesten er også en
del af kirkelivet.
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INDENDØRS

Indendørs aktiviteter skal overholde de gældende krav til lokaler, hvortil offentligheden
har adgang, jf. bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til
og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19,
herunder:
1. Der må maksimalt tillades adgang for 1 besøgende pr. 4 kvm gulvareal, hvortil der
er offentlig adgang. Er gulvarealet under 4 kvm, må der tillades adgang for 1
besøgende. Gulvarealet i opgøres væg til væg uanset inventar m.v. Præsten samt evt.
personale (og frivillige), som medvirker ved en gudstjeneste eller ved en
menighedsaktivitet, tælles ikke med i opgørelsen.
2. Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres,
herunder ved at gøre det muligt for deltagere, besøgende, ansatte og frivillige at holde
afstand til hinanden.
3. Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der
har symptomer på Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), bør isolere sig i hjemmet, og
om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
Informationsmaterialet offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.
4. Det skal sikres, at alle ansatte, frivillige og besøgende overholder
Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
Anbefalingerne offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.
5. Der skal så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller alkoholbaseret (70-85%)
hånddesinfektionsmiddel tilgængeligt for deltagere og besøgende.
6. Ansatte og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, skal bruge handsker ved
udlevering af ikke-emballerede fødevarer, hvis fødevarerne berøres med hænderne.

Folkekirken minimerer smittespredningen ved at
• sørge for god afstand mellem mennesker
• holde skærpet fokus på hygiejne.
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Præstens tale
Til årets konfirmander i
Dover og Tulstrup kirker

Af Præst Benjamin Würtz Rasmussen

Kære konfirmander
I dag er en festdag. Det kan der ikke
laves om på. Det er måske ikke lige
blevet, sådan som vi havde regnet
med. Jeg havde selv håbet på, at det
dér coronavirus ville være ovre her på
sensommeren, men sådan skulle det
ikke gå. Lige meget hvad, så har jeg
glædet mig længe til i dag, ligesom jeg
også håber I har gjort det.
Jeg plejer at give en gave til Jer i
dag, men i år har I allerede fået den.
For noget af det gode, der kom ud af
cononanedlukningen var, at vi blev
tvunget til at komme udenfor og lave
noget nyt i de timer, vi havde. Og noget af det man kan lave uden for, det
er at brænde raku. Det er en gammel
kinesisk teknik, hvor man glaserer
keramik og brænder det op til 1000
grader, putter det i savsmuld, og efter
noget tid tager man det op, køler det
af i vand og så er det færdigt.
Vi brændte ikke bare raku for, at
vi skulle have noget at kigge på i programmet i dag. Jeg havde en ide med
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det. Der er nemlig så meget i vores
liv, vi har magt over, hvilket tøj vi går
i, hvilken frisure vi har, hvad vi skriver
på de sociale medier og mange andre
ting. Og i vores tid bliver der mere og
mere, som vi tager magten over. Med
mere magt følger der mere ansvar. I
er om nogen en generation, der har
mange muligheder for at vælge det
ene og det andet. I skal jo nærmest
vide, hvad I vil være, når I bliver voksne, og hvilken uddannelse I skal have,
før I går ud af folkeskolen.
Men når man brænder raku, er det
ikke noget, man har magt over. Min
mor er pottemager og hjalp os med at
brænde raku. Hun har gjort det i mange år og er en dygtig håndværker. Hun
ved med mange års erfaring, hvad der
fungerer og hvad der ikke fungerer.
Men alligevel har hun ikke magt over
det hun laver, når hun brænder raku.
Når der kommer et kunstværk ud af
Fortsættes på næste side
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det… så er det ikke, fordi hun har været dygtig eller gjort sig umage, selvfølgelig til en vis grad, men i sidste ende
er det fordi hun har været heldig.
Den dag I skulle udvælge jeres bæger og bestemme, hvor der skulle være
glasur og hvor der ikke skulle være glasur kunne jeg se frygten i jeres øjne.
”Hvad nu, hvis mit bæger ikke bliver
pænt! Hvad vil de andre ikke tænke!?
Hvis jeg er den eneste, der står tilbage
med et grimt bæger!?”
Og da sagde jeg til jer, som jeg vil
sige igen i dag: ”Der er ikke nogen, der
sætter sig ned og beslutter sig for, at
jeg vil lave et rakubæger, som skal se
sådan og sådan ud. Med krakeleringer
i glasuren lige dér, og mere kobberfarvet end turkis lige dér.” Når man brænder raku, så er det nødvendigt at slippe kontrollen og magten. For det er en
proces ingen kan styre.

Noget andet, som intet menneske har magt over, er, hvordan vi er
skabt som mennesker. I er hver især
på mange måder ens, men alligevel
er I alle sammen et lille kunstværk –
ligesom vores rakubægere. I har hver
især jeres fejl og mangler. Noget, som
I måske kunne tænke jer, I var bedre
til. Men da I ikke har været med til at
bestemme, hvordan I er formet som
mennesker, så har I heller ikke ansvaret for, at I nu engang er skabt, som I
er.
Det er heller ikke noget jeres forældre har ansvaret for. De har ikke siddet
og planlagt, hvor kloge eller smukke I
skulle være. Hvad I skulle være gode
til, og hvad I skulle være dårlige til.
Der er ikke noget menneske, som
kan ændre på, hvordan vi er som mennesker – på de egenskaber vi har og
dem vi ikke har. Man kan selvfølgelig
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til at I er hans elskede små kunstværker. Ja til, at han har sat jer i verden,
for at I skal gøre det bedste I kan, med
det han har givet jer.
Lige meget hvad livet måtte bringe
jer. Så er Gud med jer på alle de veje,
I måtte træde. Som en hånd i ryggen.
Som én der kender jer bedre, end I nogen sinde kommer til at kende jer selv.
Og han siger til jer, at I er mine børn.
Og jeg elsker jer, sådan som I er.

opnå meget med øvelse og ihærdighed. Men der er omvendt også de
ting, som vi hver især aldrig kommer
til at opnå i livet.
I kirken får vi et bidrag til historien
om os. Vi hører, at Gud er vores skaber. Ham, der har magten og ansvaret
for, at vi ser ud som vi gør. At Gud elsker os som vi nu engang er, fordi det
er sådan han har skabt os.
Lige om lidt bliver I alle sammen
konfirmeret. I siger ”ja”. Men det er
ikke så meget jer, der siger ”ja” til Gud,
som det er Gud, der siger ja til jer. Ja,

Guds fred være med jer alle. Amen.
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2021
Indsamling
Folkekirkens Nødhjælp
Men selvom ingen kom ud og samle
ind i år, skal der alligevel lyde en varm
tak for alle bidragene. For med stor
opbakning blev der i stedet lynhurtigt
stablet en digital indsamling på benene. En indsamling, der i alt sikrede 4,5
mio. kr. til mennesker i nød. Det gør
det muligt at rykke ud.
I lande som Etiopien, Malawi og
Nepal kæmper både børn og voksne
i forvejen med massiv fattigdom og
sult. Og nu er det ikke kun klimaforan-

dringerne, der udfordrer deres allerede skrøbelige livsvilkår.
Spreder corona-virussen sig i verdens flygtningelejre og fattige lande,
kan det få uoverskuelige konsekvenser. Derfor må der tages højde for
smittefarer - også i arbejdet med klimahjælp. Folkekirkens Nødhjælp er
til stede i udsatte områder, hvor der
oplyses om god hygiejne, uddeles
sæbe og håndsprit og sikres faciliteter
til håndvask. På den måde kan man
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Seks måneder er gået, siden årets indsamling måtte aflyses. En
beslutning der gjorde ondt på de tusindvis af engagerede danskere, der ellers var klar til at gribe den røde indsamlingsbøsse.

Mangler du noget at lave i en til
tider kedelig corona-tid? Se og lyt på
Folkekirkens Nødhjælp ”Det gør vi”
på www.noedhjaelp.dk/det-goer-vi og
bliv klogere på Folkekirkens arbejde
for verdens fattigste.

eksempelvis holde lokale markeder
åbne, så sultramte familier fortsat har
adgang til mad.
Situationen er alvorlig. Det er et
håb, at vi kan komme styrket ud af den
her krise med en endnu større forståelse for, at vi skal passe på hinanden.
Kun sådan skabes en bæredygtig og
mere retfærdig verden.
Næste års indsamling er den 14.
marts 2021. Der håber vi igen at komme ud med indsamlingsbøssen.

Mogens Christensen,
Tulstrup menighedsråd
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Nytilflyttere
til Tulstrup
I december 2019 købte vi den gamle
købmandsgård i Tulstrup. Vi havde
længe søgt efter det helt rigtige sted i
Ry og omegn – og på solsiden af Knudsø fandt vi det.
Vi faldt alle sammen for den charmerende gule bygning, der på helt
umoderne vis følger grusvejens fald i
terrænet.
I februar flyttede vi så ind som nabo
til kroen i Tulstrup. Vi er en familie på
fire - Jonathan på 8 år, Adela på 10
med mor og far – Kirstine og Thor-

og sammen har vi Flamencoteatret og
det opsøgende højskoleprojekt ”Verdenshøjskolen”.
Gennem ’Verdenshøjskolen’ har
Kirstine bl.a. startet en international
flamencofestival for børn i den sydspanske by Jerez de la Frontera. Festivalen samler en række af flamencoens store navne, anerkendte teatre
og kulturpersonligheder omkring formidlingen af flamencokulturen til
børn og unge. Men Kirstine optræder
også rundt om i hele landet. Ofte med
kunstnere fra Spanien eller i et samarbejde med guitarist Nikolaj Rosengreen og sanger Rasmus Dissing.
Thorbjørn benytter bl.a. højskolens
tradition for fællessang og ligeværdige møder i et projekt for beboerne
på plejecenter Kildegården i Skanderborg, med særligt fokus på demens og
ensomhedsbekæmpelse.

Både Adela og Jonathan går på
Mølleskolen inde i Ry – og de har en
aktiv fritid. Jonathan er glad for musik
og spiller trommer, men der er også
tid til fodbold og ridning. Adela elsker
også heste og rider meget. Derudover
bliver det til spejder og springgymnastik.
Noget af det vi virkelig er vilde med
i vores dejlige hus er den store stue på
50 m2, der tidligere var butikslokale.
Her vil vi snart invitere til stuekoncerter og andre arrangementer. Vi kom
til Tulstrup netop som Corona-virussen lukkede alt ned. I foråret måtte vi
nøjes med små hilsner over hækken,
men heldigvis har vi henover sommeren fået endnu mere kontakt til vores
landsby, og vi glæder os meget til at
blive en aktiv del af et virkelystent lokalmiljø.

bjørn. Vi er ikke helt ubekendte med
området. Thorbjørn var teaterlærer
på Ry Højskole i 15 år fra 2003 til 2018,
og boede i alle årene i tjenestebolig på
skolen. Kirstine flyttede ind i 2006, og
siden har vi været tæt forbundet med
Søhøjlandet.
Vores familie har et meget nært forhold til Spanien. Særligt Andalusien.
Kirstine er uddannet flamencodanser
og har i de sidste 10 år sammenlagt tilbragt mere end fire år i Spanien.
Thorbjørn er uddannet skuespiller
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Friluftsgudstjenesten

på Himmelbjerget søndag den 30. august 2020

Af Karsten Iversen
at lytte til.Dagens prædiken blev holdt
af den nye sognepræst i Låsby Jacob
Haukedal Neergaard, og den rørte
mig. Teksten var om figentræet: Vingårdbonden sagde til gartneren: I tre
år er jeg nu kommet og har ledt efter
frugt på dette figentræ uden at finde
nogen. Hug det om! Hvorfor skal det
stå og tage plads op til ingen nytte?
Men gartneren svarede: Herre, lad det
stå et år til, så skal jeg få gravet omkring det og give det gødning. Måske

To telte var rammen om en festlig
gudstjenesten, og vi havde vejret
med os med sol, blå himmel og skyer uden regn. Deltagerne blev budt
velkommen af præsterne, og vi fik
udleveret et sangblad.
Danmarks bedste bluesband spillede for os. Shades of Blue blev for
et par år siden kåret til Danmarks
bedste bluesband, og det er ikke
uden grund. De spiller og synger virkelig godt, og de er en stor nydelse
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bærer det så frugt næste år. Hvis ikke,
kan du hugge det om. Teksten blev udlagt meget elegant, så lige nu kan jeg
ikke skelne mellem hvad Jacob sagde,
og hvad der blev min refleksion. Men
pointen var, at vi lever i et samfund,
hvor der ikke er plads til det, som ikke
giver penge. Men skal alt gøres op i
penge? Kan lidt hjælp eller en hånd (i
lignelsen ”gødning”) til et andet menneske få det til at blomstre op og tage
del i vores fællesskab.

Der var et pænt fremmøde, men
ikke så mange deltagere som i de tidligere år. Måske har Coronakrisen medført, at vi ikke i år blev over de 100
deltagere.
Årets deltagende præster:
Iben Johanne Thomsen
Jesper Hanneslund
Dorthe Gudmund Larsen
Jacob Haukedal Neergaard
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Sognemøder i Tulstrup præstegård

Da vi ikke fik afholdt vores temamøder om ´arbejde og kald´ pga. coronanedlukningen, inviterer vi på ny mennesker ind, som levende kan fortælle om deres arbejde.
Hvordan det giver mening for dem og hvad de brænder for. Alle de inviterede er blevet bedt om at tage udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvad består deres arbejde i? Hvorfor er det vigtigt? Og hvad brænder de især for?

Torsdag d. 29. oktober 14-16.15

får vi besøg af Landbetjent Vagn Stensig, der vil fortælle om sit arbejde som landbetjent i Ry og omegn.

Fredag d. 27. november 14-16.15

er der adventsmøde. Mødet er arrangeret af Alling Menighedsråd. Karsten Iversen vil
SKERog
I DOVER
holde et oplæg om hans eventyrlystne onkler – fortælle DET
anekdoter
historier.KIRKE
Karsten Iversen holder foredrag om en af sin families flere eventyrere.
"23 år gammel gik min morbror ombord på et skib til nordøstgrønland.
Skibet kunne ikke komme i havn på grund af pak-is og måtte sejle retur til Danmark. Året efter - i sommeren 1936 - kom han i havn i Scoresbysund og levede et
par år som fangstmand i de områder, hvor slædepatruljen Sirus i dag holder til.
Resten af sit liv levede og døde min morbror i Grønland."

Der serveres kaffe/te, boller, kage og juleslik.

Alle møder foregår i Tulstrup Præstegård fra kl. 14.00 til ca. 16.15.
Der serveres kaffe og blødt brød til 20 kr.
Vi sørger selvfølgeligt for, at retningslinjerne for forsamlinger bliver overholdt. Hvis du
vil være sikker på at få plads til vores arrangementer, kan du tilmelde dig ved at skrive
en mail til præsten på bwk@km.dk.

Social strik

Onsdage i ulige uger kl. 13.3016.30 i Kirkehuset i Dover.
Er du interesseret møder du bare op.
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Kirke- og sogneblad
–og kommunikation i fremtiden

Om få måneder træder de nyvalgte menighedsråd sammen og nedsætter de
forskellige udvalg, der udvikler og driver de forskellige aktiviteter, der er i vores
tre sogne. Et af udvalgene er Bladredaktionen, som især står for at lave de fire
årlige Sogne- og Kirkeblade.
Af Mads Bjerre Nielsen, Tulstrup menighedsråd
I redaktionen – og i menighedsrådene – har vi gennem det seneste års tid
talt om, hvordan vi bedst kommunikerer ud til menighederne.
Vi er enige om, at vi stadig vil udgive vores trykte blade, da vores erfaring er, at mange er glade for at
sidde med et blad i hænderne som

man kan gå tilbage til, når man skal
erindres om, hvornår det nu er, der er
kirkekoncert, i hvilken kirke næste søndags gudstjeneste afholdes o.s.v.
Vi er også enige om, at vi vil fortsætte med at udgive et fælles blad for de
tre sogne. Tidligere udgav vi tre selvstændige sogneblade – med fælles ind-
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Alt dette betyder, at vi fra og med
de nye menighedsråd tiltræder ændrer
navn, så Bladredaktionen kommer til at
hedde Kommunikationsudvalget, hvilket afspejler den bredere kommunikationsindsats, der kommer til at udfolde
sig.
Det betyder også, at vi får brug for
flere frivillige kræfter. Derfor vil vi rigtig
gerne høre fra alle I læsere, hvis I fra
tid til anden kunne tænke Jer at bidrage med redaktionelt indhold. Vi kunne
godt tænke os en gruppe af ca. 10 mere
løst tilknyttede skribenter, der måske
hver især ville bidrage med 1-3 gode
historier henover året. Emnefeltet kan
være bredt, men vi går naturligvis efter
gode historier fra vores tre sogne – det
kan have relation til kultur- eller kirkeliv, men det kan også være lokalhistoriske indslag, som er enormt spændende
både for nytilflyttere som for de der
har udfoldet hele deres liv i området.
Endeligt vil vi gerne høre, hvis der
ude i de tre sogne gemmer sig en – måske yngre – person der har fingeren på
pulsen, når det handler om kommunikation og markedsføring på Facebook,
og som kunne have brug for at supplere
sin SU eller lommepengebeholdning.

hold på midtersiderne. Men vi synes
det giver god mening at alle kan få
indblik i, hvad der rører sig – uanset
om man hører til Tulstrup, Dover eller
Alling kirke.
Men vi vil gerne supplere med flere kommunikationskanaler, så vi kan
komme bredere ud med de mange tilbud vi har i kirkerne – både de tilbud
der retter sig mod faste kirkegængere, men også de mange tilbud, der har
mere oplysende eller kulturel karakter, og som måske er interessante for
de, der ikke sidder på kirkebænkene
hver søndag. Der skal nemlig være noget for alle.
Derfor vil vi sætte skub i at udvikle en fælles Facebook-side for de tre
kirker, hvor vi løbende kan reklamere
for kirkernes og menighedsrådenes
tilbud. Den håber vi at I vil tage godt
imod og hjælpe godt på vej ved at
dele opslag med Jeres venner og bekendte.
Vi vil også arbejde hen imod en
mere fælles løsning når det drejer sig
om de tre hjemmesider, der er i brug i
dag. Rigtig meget indhold er fælles, og
det giver god mening, at samle mere
indhold ét sted, og derved også bruge
kræfterne mere fornuftigt.

Henvendelse fra såvel interesserede skribenter som for interesserede til
Facebook-projektet kan henvende sig til Mads Bjerre Nielsen på e-mail:
mads.bjerre.nielsen@gmail.com.
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Foredragsaftener

Den teologiske aftenhøjskole genopstår som Foredragsaftener i Dover-Alling-Tulstrup
Pastorat. Vi har planlagt en spændende række foredrag til efteråret, som vi håber
mange vil komme og være en del af. Foredragene finder sted tre onsdage i efteråret
og tre onsdage i foråret og vil være fordelt mellem Dover Kirkehus, Præstegården i
Tulstrup og Beboerhuset i Alling. Det er ganske gratis at deltage i foredragene, og der
vil blive serveret kaffe og kage til 20,-.
Vi sørger selvfølgeligt for, at retningslinjerne for forsamlinger bliver overholdt. Hvis
du vil være sikker på at have plads til vores arrangementer, kan du tilmelde dig ved at
skrive en mail til præsten på bwk@km.dk.

Om magtesløshed og nåde – samtaleforedrag ved Preben Kok
Onsdag d. 28. oktober kl. 19.30 i Tulstrup Præstegård.

"Vi mennesker har
ikke magten over alting. En del af livet
kan og skal vi tage
hånd om - resten
må vi lægge i Guds
hånd". Kirken ved
noget om, hvad kristendommen betyder, hvad den kan, og
hvad den stadig gør
for os – også selvom vi ikke altid selv er klar over det. Derfor skal kirken sørge for, at
statens måde at tænke på, ikke kommer til at fylde hele billedet. Sørge for at troen
også bliver tænkt med, ellers bliver samfundet ensidigt og neurotisk.
Med baggrund i disse ord drager tidligere sygehus- og sognepræst Preben Kok ud i det
ganske land og holder foredrag om livets mange sider. Preben Kok er også forfatter til
blandt andet bøgerne "Skæld ud på Gud" og "Slip livet løs".
Foredraget vil være et samtaleforedrag mellem Preben Kok og sognepræst Benjamin
Würtz Rasmussen. Forhåbentlig vil de fremmødte også deltage i samtalen.
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Foredrag med kunstner Nurith M. Lumer-Klabbers
Onsdag d. 11. november kl. 19.30 i Beboerhuset i Alling
Jeg er en kunstner. Jeg er en jøde. Eller:
Jeg er en jøde, jeg er en kunstner.
Jeg er født og opvokset i Jerusalem, Israel, i en familie, der har overlevet Holocaust. I
dag bor jeg på en nedlagt landbrugsejendom og har dansk pas.
Nogle gange er man ikke klar over, at man er hvid, før man er blandt sorte. Eller man
synes ikke, at det er noget særligt at være jøde, før man bor blandt kristne.
Eller man tror ikke, at det er noget særligt at tegne, når man har gjort det hele sit liv.
I foredraget vil jeg fortælle om mit kunstneriske arbejde og fortælle, hvordan det er
at være jøde og kunstner i den danske verden. To verdener der flettes sammen i min
kunst, forståelse af livet og dagligdagen.
Jeg vil vise fotos af min kunst og fra min opvækst. Jeg vil også fortælle om Jerusalem,
min hjemby og livet dér. Liv der omfavner alle religioner, krig og kærlighed.
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SÆT KRYDS I KALENDEREN

FOREDRAGSAFTENER

Altid allerede elsket – set fra sidelinjen
Onsdag d. 22. april kl. 19.00
i Dover Kirke og Kirkehus

Denne titel er udgangspunktet for Helle Skaarups fortælling om sit
liv med Peter Bastian. Helle er forstander på Løgumkloster Refugium. "Vi fik 7 år sammen, og jeg vil gerne dele ud af alle de gaver,
som jeg fik gennem mit møde og ægteskab med Peter" siger Helle
Skaarup. Bevidstheden som ressource og samarbejdspartner har
været et omdrejningspunkt, og undervejs i fortællingen kommer
vi omkring meget mellem jord og himmel.
Foredraget indledes med en kort lægmandsgudstjeneste ved Helle Skaarup i Dover kirke og efterfølgende foredrag i Kirkehuset.

Præsentation af
ny kirkesanger
Jeg hedder Line Klinke Solina, er 31 år
og har den store fornøjelse at være
blevet ansat som ny kirkesanger ved
Dover, Alling og Tulstrup kirker.
Jeg bor i Bjedstrup i bofællesskabet
Kirstinelund sammen med min mand
og vores to børn på 4 og 1 år. Jeg har
en bachelor i Musikvidenskab fra Aarhus Universitet, og har været en aktiv
del af byens klassiske kormiljø i mange
år, hvor jeg blandt andet har sunget i
Gellerup kirke. Derudover har jeg en
uddannelse som mundtlig historiefortæller fra England, som jeg har gjort
brug af også i kirkelig sammenhæng,
blandt andet på et minikonfirmandforløb i Egå kirke.

Efter nogle år som hjemmegående
småbørnsmor er jeg netop gået i gang
med kirkesangeruddannelsen ved Vestervig Kirkemusikskole. Jeg var derfor
slet ikke i tvivl om, at jeg skulle søge stillingen som kirkesanger her i vores eget
skønne pastorat, da jeg fik muligheden
for det. Faktisk havde jeg allerede fået
lov til at smage på arbejdsforholdene,
de tre smukke kirkerum og de gode kolleger, da jeg fungerede som vikar hen
over sommeren, efter at Vibe stoppede
i foråret. Jeg har derfor også haft mulighed for at hilse på nogle af jer, der kommer i kirkerne, og ser frem til at lære
menighederne at kende. Jeg glæder
mig til at synge med jer!

Sensommervandring

Igen i år afholder vi sensommervandring i pastoratet.
Søndag den 25. oktober kl. 11.00 samles vi til gudstjeneste i Alling Kirke.
Efter gudstjenesten er der mulighed for at komme på
udvidet kirkegang, som ledes af pilgrimspræst Elisabeth
Lidell. Dagens evangelium (Math 21, 28-44) udfoldes i
løbet af vandringen, som er på ca. 10 km langs søer og
i bakkerne omkring Alling. Vi går skiftevis i samtale og i
stilhed. Alle er velkomne. Medbring blot madpakke og
drikkelse. Vandringen slutter senest kl. 16.00 med kaffe
og kage ved menighedsrådet i Alling.
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FÆLLES
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FÆLLES SOGNESOGNE- OG
OG KIRKEBLAD
KIRKEBLAD JUNI
MARTS
2020
DOVER KIRKE

FÆLLES SOGNE- OG KIRKEBLAD MARTS 2020
ALLING KIRKE

Sognepræst
Benjamin Würtz Rasmussen
Præstebakken 11, 8680 Ry
Tlf.: 86 89 14 17
E-mail: bwk@km.dk
Fri mandage, træffes efter aftale.

Graver
Britt Hedegaard Olsen
Tlf. 40 50 34 33
E-mail: doverkirkegaard@mail.com

MENIGHEDSRÅDET FOR DOVER SOGN

MENIGHEDSRÅDET FOR ALLING SOGN
Kirkeværge
Kristian Jensen
Nygårdsvej 4, 8660 Skanderborg
Tlf.: 86 57 70 33
E-mail: kr.jensen.ry@gmail.com

Menighedsrådsformand
Erna Andersen
Svejstrupvej 11,
8660 Skanderborg
Tlf.: 86 57 72 06
E-mail: es.skovgaard@gmail.com

Graver
Runa Olesen
Ringvej 3, Alling, 8680 Ry
tlf.: 29 89 13 76
E-mail: alling.graver@hotmail.dk

Sognepræst
Benjamin Würtz Rasmussen
Præstebakken 11, 8680 Ry
Tlf.: 86 89 14 17
E-mail: bwk@km.dk
Fri mandage, træffes efter aftale.

Kirkeværge og kontaktperson
Lisbeth Graae Rasmussen		
Søvej 14, Alling
8680 Ry				
Tlf.: 61 79 27 86

Menighedsrådsformand
Karsten Iversen
Bakkefaldet 3
8680 Ry
Tlf.: 27 15 47 67

BLAD REDAKTIONEN
TULSTRUP KIRKE
Sognepræst
Benjamin Würtz Rasmussen
Præstebakken 11, 8680 Ry
Tlf.: 86 89 14 17
E-mail: bwk@km.dk
Fri mandage, træffes efter aftale.

Graver
Barry Leonard
Tlf.: 27 32 47 50
Træffes ved kirken
fredag kl. 10.00-12.00

MENIGHEDSRÅDET FOR TULSTRUP SOGN
Formand
Jens Peter Møller
Tulstrupvej 58, 8680 Ry
Tlf.: 86 89 36 64 og 51 36 32 35
E-mail: g.jp.moeller@hotmail.dk

Kirkeværge
Anders Hedegaard
Randersvej 99, 8680 Ry
Tlf.: 24 84 74 90
E-mail: andersigne@mail.dk
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Mads Bjerre Nielsen
E-mail: mads.bjerre.nielsen@gmail.com
Mogens Christensen, Tulstrup
E-mail: christensen_mogens@mail.tele.dk
Erna Andersen, Dover
E-mail: es.skovgaaard@gmail.com
Karsten Iversen, Alling
E-mail: karsteniversen@hotmail.com

Kirke- og sogneblad
udkommer 4 gange årligt:
juni - september - november marts

KIRKEKONTORET
KILDEBAKKEN 1 ∙ 8680 RY. Dover ∙ Alling ∙ Tulstrup ∙ Låsby ∙ Gl. Rye ∙ Ry
TLF. 86 89 13 50 - E-mail: metla@km.dk
ÅBNINGSTIDER:
Mandag-onsdag kl. 9 - 12. Torsdag kl. 16 - 18.
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GUDSTJENESTER
DATO

HELLIGDAGENS NAVN		

DOVER

ALLING

TULSTRUP

SEPTEMBER
27/9

16. søndag efter trinitatis

11.00		

9.30

OKTOBER
4/10

17. søndag efter trinitatis		

11/10

18. søndag efter trinitatis

9.30		

18/10

19. søndag efter trinitatis

11.00

25/10

20. søndag efter trinitatis		

Sensommervandring v/Alling kirke

9.30

(Ry præst)

11.00

9.30
11.00

9.30

NOVEMBER
1/11
8/11

Alle Helgens dag

Med efterfølgende fællesspisning i beboerhuset i Alling

11.00

22. søndag efter trinitatis		

Løvfaldsgudstjeneste V/ Tulstrup kirke

15/11

23. søndag efter trinitatis

22/11

Sidste søndag i kirkeåret		

29/11

1. søndag i advent

17.30
11.00

9.30

(Ry præst)

11.00

9.30

9.30

11.00

9.30

(Ry præst)

DECEMBER
6/12

2. søndag i advent		

13/12

3. søndag i advent		

20/12

4. søndag i advent

11.00

9.30

(Ry præst)

Hvor intet andet er nævnt varetages gudstjenesterne af
Sognepræst Benjamin Würtz Rasmussen | T: 8986 1417 | E: bwk@km.dk

GRATIS KIRKEBIL

Kirkebil kan gratis rekvireres til gudstjenester i pastorates 3 kirker ved henvendelse dagen før til:

Skanderborg Taxa - Tlf. 86 51 00 00

