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”SYGDOMMEN, DØDEN, KÆRLIGHEDEN,
MEN STØRST AF DEM ER KÆRLIGHEDEN”
Tekst: Michael Schelde
Michael Hanekes film ”Amour”
viser os med en overraskende
enkelhed fortællingen om livet,
dets afslutning og om kærlighedens insisteren.
En film, der trækker på bibelske
grundfortællinger, om at være
til stede, der hvor vi lever vort
liv sammen med vore nærmeste.

Lad verden kun mig alting betage,
lad tornene rive og nage,
lad hjertet kun dåne og briste,
min rose jeg aldrig vil miste!

Landskabet og sindets højder
Bjerge har altid tiltrukket sig
opmærksomhed. Her højt oppe
mente man at være tættere på
det hellige. Her ville Gud åbenbare sig, tænkte man. Selv i et
land som Danmark, der vel er

noget af det tætteste vi kommer
på et land, der er fladt som en
pandekage, er der bjerge, som
vi mener rækker mod himlen –
Ja, Himmelbjerge. Nærmest
lige uden for vor dør. Og rundt
på landskabets små bakker har
vore forfædre lagt deres døde til
hvile. Her på en bakketop skulle de ligge og have mulighed
for det nødvendige udsyn.
Dagens tekster fra Sinai bjerg
til disciplenes møde med Jesus
på et højdedrag bekræfter dette
og trækker samtidig en linje
mellem det Gamle og det nye
Testamente. Mellem skabelsens
gud og forløsningens Gud.

Livet i højderne
Vi stirrer også derop mod højderne i landskabet. Ja, vi kan
ikke lade være. Hvad tænker
vi? Vi drømmer måske om det
at være tættere på det sande liv;
et glimt af højtid i vort eget liv,
hvor vi blev fyldt af glæde og
måske ligefrem mistede jordforbindelsen. Måske tog et håb
form for en af vore kære – et
nyfødt barn eller andre vi ikke
kan leve uden. Et glimt et øjeblik blev det til deroppe på toppen. Men kun et glimt – et kort
visit.

Det korte glimt, håbet gav ikke
tid til at bygge hytter som i dagens tekst, for det er kun et øjeblik, et syn, så går det ned ad
bjerget igen. Livet leves i dale, i
dalstrøg og andre lavere egne.
Her må vi lægge hånden på
Herrens plov og tage det ansvar
på os, der hører livet til.

Med Jesus ned ad bjerget til
din adresse/hverdag
Med Jesus tager vi, i modsætning til tanker i Det gamle Testamente, afsked med de hellige
steder, det er hvad enten det er
bjerge eller bakker; ideologier
eller videnskaber; uddannelse
eller karriere. I kristendommen
er der intet, der som sådant er
helligt. Der er ingen hellige steder, hvor man er særlig nær
Gud. Der er ingen steder, hvor
vi kan bygge hytter nær Gud.
Jesus går netop ned ad bjerget
sammen med disciplene. Han
følger med dem ned til de lavere egne og afviser dermed, at
der skulle være en særlig hellig
geografi, som vi kender det fra
andre religioner, fx i Buddhismen, der har sin særlige hellige
geografi knyttet til Patna i Indien, hvor Buddha sad under det
hellige træ.

Med Jesus forkyndelse sættes
du ind i en relation til din næste
og hendes verden helt uafhængig af, hvor du lever dit liv. Du
kan ikke undslippe denne relation ved så at sige, at sætte bjerget, ideologien eller din egen
interesser mellem dig og din
næste. Du er sat her i din helt
konkrete verden. Du er bundet i
tid og rum i din hverdag og heri
ligger netop friheden.

Amour – Om kærligheden
Ingen har vist denne bundethed
bedre end den østrigske filminstruktør Michael Haneke med
den meget prisbelønnede film
Amour – Kærlighed, der kører
over lærredet netop i disse uger.
Filmen udspiller sig i en lejlighed, og i disse få rum - og kun
der - følger vi et ældre par –
Anna og George.
En morgen stirrer Anna pludselig blankt ud i luften, og George
kan ikke få kontakt med hende.
Deres liv sammen er sat på pause. Fra den dag begynder Anna
at spole sit liv baglæns. Hun
bliver lam i den ene side; hun
går fra kørestol til sygeseng.
Fra dannede samtaler og morsomme samtaler til senil barnevrøvl, skrig og tårer.

Fra selvhjulpethed til dyb, dyb
afhængighed. George er med,
han hjælper, hvor han kan, og
ser Anna og hendes situation i
øjnene med alt hvad det indebærer af sorg, tvivl og håb.
Et par gange kommer parrets
datter på besøg. Hun trækker
faderen til side og insisterer på,
at der må ske noget. ”Du skal
videre far; der er en verden
uden for denne lejlighed; der
må være nogen, der kan gøre
noget”, siger hun. Men nej,
George vil ikke ud; trods fristelserne om et selvstændigt liv –
drømmene fra bjergtoppen - så
afviser han datterens fristende

tale. Han holder med ensom
stædighed fast i den livslange
relation til sin hustru Anna. Der
er intet, der tilsiger ham, at han
skal gøre det. Hele hans omverden står klar til at løfte ham ud
af den relation og dermed tage
over for ham.
Titlen er Amour – kærlighed.
George er magtesløs, men holder fast på grund af kærligheden til Anna. Amour fortæller
om, at ikke nok så mange systemer af sociale, tekniske eller
andre moderne nyskabelser kan
erstatte kærligheden mellem to
mennesker – heller ikke under
de mest ydmygende situationer.
Amour handler om, at vi skal
dø, men vi har kærligheden.

Kunsten at leve i virkeligheden
med dens lyse og mørke sider
Kristendommens geografi er i
filmen Amour bundet til George og Annas lejlighed på en
ganske bestemt adresse, ganske
som du og jeg er bundet til din
og min adresse. Det er stedet,
der hvor vi lever og bor, på vor
egen adresse. Der må vi påtage
os ansvaret. Vort ansvar i relation til vore nære og kære.
Her er ikke plads til sentimentalitet. Vi må som George tage

det ansvar på os, som vi er sat i.
Vi falder let i den sentimentale
grøft. Ja, hvor ofte har vi ikke
anvendt ord som ”det er da også synd for ham eller hende;
sådan kan livet da ikke være” –
ja, sproget flyder over med sentimentale vendinger. Dit TV
svælger i sentimentalitet; der er
mængder af programmer i den
bedste sendetid, der råber på
dine sentimentale holdninger,
men lige lidt hjælper det. Vi må
som George i Amour tage det
liv på os, som er vores.
Vi må se i øjnene, at vi lever i
dalene, og her må vi forholde os
til virkeligheden, som den er,
men vi har kærligheden. Og det
har vi, fordi han, som var med
dem på bjerget, holder os på
plads og giver os kærlighedens
handlekraft, når skyld, sentimentalitet eller virkeligheden
bliver for voldsom.
George i filmen Amour møder
den totale fordring. Udtrykt ved
at være sin hustru tro trods alle
lidelser. Han og ingen andre
skal hjælpe hans hustru Anna,
en fordring der også avler
skyld, for hvordan kan han som
en ældre mand gå hele vejen
sammen med Anna.

Modet får vi givet
Dertil har vi tilgivelsen fra ham,
der gik med disciplene op på
bjerget og med dem ned igen til
vor jævne verden.
Med hans tilgivelse kan vi frejdigt tage mod det liv, vi har fået
givet. Herfra udspringer det
mod vi må og skal leve med og
på – også i livets allersværeste
tider.
Amen!

MATTÆUS- EVANGELIET
KAPITEL 17, VERS 1-9
”FORKLARELSEN PÅ BJERGET”

BIRTHE ANDERSEN
STOPPER SOM PRÆSTESEKRETÆR
Birthe har dog også varetaget
mange andre opgaver for både
præst og menighedsråd

Den 1. marts stopper Birthe Andersen som præstesekretær. Birthe har virket her i Dover, Alling og Tulstrup sogne i 13 år.
Gennem de mange år har Birthe
stået for alt, hvad der har med
personregistrering at gøre, og
mange mennesker har været
omkring Birthe i den forbindelse.

Før Birthe blev sekretær, var
hun sammen med sin ægtemand
Per Andersen meget aktive i det
kirkelige liv i Tulstrup sogn.
Det var Birthe og Per der, sammen med Øivind Arnfred, blev
de store drivkræfter, da vi i sin
tid havde vores venskabsmenighed i Sauka i Letland. I 1997
deltog undertegnede sammen
med Birthe og Per Andersen
samt Øivind Arnfred i en rejse
til Sauka, og det var på denne
rejse – på en lidt primitiv sove-

sal, at ideen om at lave vores
eget Kirke- og Sogneblad blev
fostret.
Kirke- og Sogneblads-ideen
blev realiseret, og Birthe blev
den, der samlede artikler og
indslag i bladet og gjorde det
klar til trykning, og det har Birthe gjort lige siden.
Da den daværende præstesekretær, Dorthe Gudmund Larsen,
stoppede for 13 år siden, fordi
hun var blevet færdig med sit
teologiske studium, blev det
Birthe Andersen, der fik jobbet.
Birthe har været med i hele
overgangen fra den gamle kirkebog til den digitale, og alle
fornyelser og ændringer har
Birthe kastet sig over med både
interesse og grundighed. Der
findes vist ikke mange regler og
paragraffer vedrørende person-

registrering, som Birthe ikke
har sat sig ind i.
Birthe er med årene også blevet
præstesekretær i Ry, Låsby og
Gl. Rye, og i fremtiden vil personregistreringen i sognene i
den gamle Ry kommune blive
samlet i Ry.
Det har gennem alle årene været en udsøgt fornøjelse at arbejde sammen med Birthe. Rettidig omhu, nærvær, utrættelig
hjælpsomhed, humor og godt
humør har været kendetegnende
for hende.
Tak til Birthe!

Erik Bredmose

MED FORUNDRING
Læserbrev fra Anna Larsen
Med forundring har jeg
29.01.13 modtaget en skrivelse
fra Tulstrup kirke vedr. gravsted. Gravstedet er taget i brug
1987, dvs. fredningstiden på 25
år er udløbet.
Min forundring er dog blevet
afløst af vrede, da brevet indeholder et tilbud om, at fredningstiden kan forlænges for 25
år mod betaling kr. 500. Dette
forekommer mig urimeligt.
Takster for forlængelse for en
kortere årrække har altid fremgået af kirkegårdsvedtægten,
men aldrig været anvendt og
nedlæggelse/fornyelse har aldrig været nævnt, når der stadig
er en efterlevende ægtefælle
eller nærtstående pårørende og
gravstedet i øvrigt bliver holdt i
orden.
Igennem i alt 24 år har min ægtefælle og jeg været aktive i
menighedsrådene i Tulstrup og
Dover. Traditionen ved begge
kirkegårde har altid været, at så
længe et gravsted blev holdt ”i
sømmelig orden,” som det hed i
kirkegårdsvedtægten, nedlægges det ikke, og der opkræves

kun penge af de efterlevende
for evt. pasning af gravstedet.
Det har betydet, at vi (også takket være dygtige gravere) har
velholdte kirkegårde, hvor
gravminderne fortæller om
hvem, der har boet i sognene
før os, hvor forældre kan vise
deres børn og børnebørn, at her
ligger de, der gjorde det muligt,
at du står her i dag, og at man
som efterlevende ved, at her
bliver også mit sted engang.
Det har betydet, at hver kirkegård har sit særpræg, fordi mennesker sætter gravsten og værner om familiens grave på forskellig vis.
På vore landsbykirkegårde er
der ikke mangel på gravpladser,
så hvad vil man opnå ved at
indkræve dette beløb? At den
økonomiske belastning (hvis
man har flere gravsteder) kan
tvinge folk til at sløjfe gravsteder, at man sletter forældres,
bedsteforældres og ægtefællers
grave, så der bliver endnu flere
frie gravpladser, som skal renholdes på kirkekassens regning

og at kirkegården, som det kulturminde, den også er, bliver
beplantet med ”noget, der er let
at holde” og derved bliver kedelig.
I forvejen er der, med nyt takstblad i 2011, gældende for hele
provstiet, fra 2010 til 2012 sket
en 2½ % forhøjelse af prisen for
renholdelse og grandækning af
gravsted. Indrømmet: Med de
stigende lønninger var en
(mindre) prisregulering for disse ydelser nok påkrævet, men
som ovenfor skrevet: Betaling
for bevaring af gravstedsret for
mennesker med livslang tilknytning til kirke og sogn, finder jeg
urimelig.
At provstiet er blevet bemyndiget til at fastsætte sognenes takster og sætte de lokale menighedsråd ud af spillet må jeg
dybt beklage.
Anna Larsen
OM KIRKEGÅRDSTAKSTER

– svar til Anna Larsen I 2011 trådte bestemmelse om
omkostningsbaserede
kirkegårdstakster i kraft, hvilket betød, at de forskellige ydelser i
mange sogne steg.
Ydelserne på en kirkegård må
til gengæld ikke overstige de

faktiske omkostninger, der er
forbundet med driften.
I vores tre sogne var der også
forskellige prisniveauer. På
baggrund af de vejledende udregninger fra Kirkeministeriet
er Provstiudvalget ansvarlig for,
at der udarbejdes ensartede priser på kirkegårdene.
Det er nu sket, så priserne afspejler, hvad det rent faktisk
koster i personaleomkostninger
og materialeforbrug.
I Dover, Alling og Tulstrup menighedsråd har vi naturligvis
fulgt de anvisninger, som vi har
modtaget fra provstiudvalget i
Skanderborg, hvilket betyder, at
prisen er den samme, uanset om
man bliver begravet i Dover,
Alling eller Tulstrup.
Samtidig blev fredningstiden
også den samme i hele provstiet. Fredningstiden for kister er
25 år og 12 år for urner. Fornyelse af brugsretten til et gravsted kan forlænges med f.eks. 5
år, 10 år eller 25 år. Prisen er
henholdsvis 100 kr., 200 kr.
eller 500 kr.
Med venlig hilsen
Grethe Jensen,
kirkeværge,
Tulstrup Menighedsråd

DET SKER
vil desuden fortælle
Tulstrup præstegård Forfatterne
om romanen, og om hvordan
TEOLOGISK
AFTENHØJSKOLE
Vinterens emne: Søren Kierkegaard
Onsdag d. 6. marts kl. 19.30
Anders Thyrring Andersen,
mag. art., Aarhus
”At forføre til tavshed”
– Søren Kierkegaard og det
religiøse

SOGNEMØDE

man skriver en roman, når man
er to om det.
Efter foredraget, der varer lidt
over en time, vil der blive mulighed for at stille spørgsmål.

SOGNEUDFLUGT
Tirsdag d. 30. april
Sogneudflugten går i år til
Djursland. Turen starter kl. 9.00
fra Tulstrup kirke. Første stop
bliver ved Thorsager rundkirke,
hvor vi får en rundvisning.

Torsdag d. 7. marts kl. 14.00
Foredrag ved forfatterparret
Karin Thorlacius
og Carsten Hansen, Jaungyde
”Nazismens rødder”
Med udgangspunkt i spændingsromanen ”Den endelige
løsning”, som er udkommet på
forlaget Mellemgaard den 5.
oktober 2012, vil forfatterne
Karin Thorlacius og Carsten
Hansen trække forhold frem,
som har betydning for udviklingen af nynazismen i Europa i
dag bl.a. konflikten mellem sudetertyskerne og tjekkerne.

Middagen indtager vi på
”Møllerens Hus” i Uggelbølle,
hvor deltagerne som sædvanlig
selv betaler maden.
Efter bespisningen går turen til
Gl. Estrup, hvor vi ser landbrugs- og herregårdsmuseet og
får en rundvisning. Kaffen indtager vi samme sted, før turen
går hjemad.
Erik Bredmose samt
Lise og Knudåge Knudsen
Tilmelding senest den 10. april
til Knudåge - tlf. 86 89 11 04

DET SKER
Dover sogn
Tulstrup sogn
SOGNEMØDE
I KIRKEHUSET

BØRNE- OG MINIKONFIRMAND
GUDSTJENESTE

V/DOVER KIRKE

I TULSTRUP KIRKE

Tirsdag d. 12. marts
kl. 19.00

Søndag d. 14. april kl. 11.00
Minikonfirmanderne,
Jytte Lundgaard og Max Hvarregaard medvirker, og der vil
bl.a. blive sunget og spillet salmer og sange af Sigurd Barrett.

Billedforedrag
ved Kirsten Kjærulf
Hildegard af Bingen
profet for en ny tid?
*************

Alle er velkomne!

Konfirmation i Dover kirke
Søndag d. 5. maj kl. 10.00
**************

Alling sogn
FORÅRSGUDSTJENESTE
I ALLING KIRKE
Søndag d. 3. marts kl. 14.00
med

”De Dover Spillemænd”
Efter gudstjenesten er der kaffe
i Beboerhuset og musik og dans
med ”De Dover Spillemænd”

LITURGISK GUDSTJENESTE
I TULSTRUP KIRKE
Langfredag d. 29. marts kl. 10.30
Liturgisk gudstjeneste fælles
for Dover, Alling og Tulstrup
Tekstlæsninger af Jesu Kristi lidelseshistorie, læst af lægfolk fra sognene, vekslende med kor og menighedssang.
**********
Konfirmation i Tulstrup kirke
Bededag d. 26. april kl. 10.00
*************

KAMMA BIDSTRUP
ER STOPPET SOM VORES
KIRKESANGER

Vores kirkesanger gennem 1½
år Kamma Bidstrup har fået arbejde som kirkesanger ved
Skejby og Lisbjerg kirker.
Kamma har fået en lidt større
stilling der, men især har det
været vigtigt for hende, at de to
sogne grænser op til Vejlby,
hvor hun bor. Nu vil hun kunne
cykle til arbejde om søndagen.
Det har været en fornøjelse at
arbejde sammen med Kamma.
Hun synger smukt, hvad enhver
har kunnet forvisse sig om ved
vore gudstjenester, og så har
hun altid været parat med ideer
og forslag til sang og musik til
de lidt anderledes gudstjenester,
vi har haft, ligesom hun altid
har været beredvillig med en
solo eller to.
Herfra skal lyde en stor tak til
Kamma for hendes virke hos
os!
Erik Bredmose

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
Kirkesekretær
Mette Lai
Tlf. 86 89 13 50
e-mail:
Åbningstider:
mandag - tirsdag - onsdag: kl. 9-12
torsdag: kl. 16-18
Organist:
Tyt Kirkeby,
tlf.: 86 89 19 20
Kirkesanger:
Anders Bloch
KIRKEBLADSREDAKTIONEN

Kirsten Lund, (ansv.), Tulstrup,
tlf.: 86 89 09 19
e-mail: kirsten.lund@fiberpost.dk
Christian Fogh Glass, Dover
tlf.: 86 57 74 74
e-mail: glass@shipshop.dk
Erna Andersen, Dover
tlf.: 86 57 72 06
e-mail: 4xskovgaard@gmail.com

Mette Lai, Alling,
tlf.: 86 89 34 55
e-mail: mettelai1@hotmail.com
Kirkebladet udkommer 4 gange årligt
februar - maj - august - november
Tryk: Grafisk Indtryk, tlf. 86 820949

GUDSTJENESTER
DOVER

De Dover spillemænd

10.30
9.30

17. marts, Mariæ bebudelsesdag
24. marts, Palmesøndag
28. marts, Skærtorsdag

J. Hanneslund

9.30

11.00

10.30
J. Hanneslund

10.30

29. marts, Langfredag
31. marts, Påskedag

TULSTRUP

14.00

3. marts, 3. søndag i fasten
10. marts, Midfaste

ALLING

Liturgisk/musik

9.30

11.00
10.30

1. april, 2. Påskedag

Holger Knudsen

9.30

7. april, 1. søndag efter påske

J. Hanneslund

11.00
14. april, 2. søndag efter påske

9.30

21. april, 3. søndag efter påske

11.00

Børne- og
minikonfirmandgudstjeneste

9.30
10.00

26. april, Bededag

Konfirmation

28. april, 4. søndag efter påske
5. maj, 5. søndag efter påske

11.00
10.00
Konfirmation

9.30

