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BØNNEN ER FOR OS ALLE
Bønnen er i grunden noget af
det mest demokratiske, vi har.
Vi har alle lige adgang. Det at
bede er ikke forbeholdt hverken
de stærkt troende eller de rettro-
ende. Enhver kan rette sine tan-
ker opad og – så at sige – tage
en snak med Vorherre. Det kan
gøres højlydt eller stille inden i.
Det kan gøres af den troende
såvel som af den tvivlende, den
glade såvel som den triste, den
syge, den modløse, den lykkeli-
ge. Bønnen er også på sin plads,
når vi er vrede, og når vi sørger.
Intet er for stort og intet for
småt.
Bønner kan have alle mulige
udtryksformer. Der er ingen
formkrav. Jesus har givet os
Fadervor, som indeholder alt,
hvad vi har brug for at bede om;
men Fadervor udelukker ikke
alle mulige andre bønner, så
sandt som vi kan inddrage Vor-
herre i hvad som helst i vort liv.
Ved siden af Fadervor er den
stille indvendige bøn vel den,
de fleste mennesker umiddel-
bart har det næreste forhold til.
Det er den stille indre bøn, vi
umiddelbart tyr til i det daglige,
når noget presser sig på for os.
Den indre bøn er nok lydløs,
men ikke ordløs. Vi former jo

ordene i tanken, når vi beder
den slags bønner.
En bøn kan være helt kort. Man
kan blot sige: tak! eller Herre,
hjælp mig!
Bønnen er blevet kaldt for hjer-
tesprog, fordi den udtrykker
det, der berører os og bevæger
os.

AT TURDE GIVE SLIP
Som allerede nævnt er der ikke
som sådan nogen bestemte for-
mer, der skal overholdes, når
man beder, ligesom der heller
ikke er begrænsninger m.h.t.,
hvad vi må bede om.
Men midt i bønnens ubegrænse-
de mangfoldighed er der dog et
uopgiveligt kendetegn for den
sande bøn: At vi tør give slip, at
vi tør tro på, at vi er bønhørt,
selvom vi ikke får vores vilje
med bønnen.

Det er jo nemlig sådan, at hvis
vi forsøger at bruge bønnen
som redskab til at få vores vilje,
få det som vi gerne vil ha’ det,
så er der ikke længere tale om
bøn, men om krav. Bønnen er
ikke en magisk handling, hvor-
med man forsøger at manipule-
re sin vilje igennem, men
tværtimod indebærer bønnen, at
man overgiver sig, og opgiver

selv at være herre over situatio-
nen.

Mange gange kan vi opleve, at
livet har det med at blive
krampagtigt, når og hvis vi er
alt for optagede af selv at ville
styre alting.
Der hvor vi modsat tør give
slip, der kan vi opleve, at livet
åbner sig og mulighederne
kommer til os – og helt uafhæn-
gigt af os selv.
Det lyder måske umiddelbart
som noget bagvendt snak, men
er dog så ganske ligefremt i tråd
med almindelig menneskelig
erfaring: den vinder først for
alvor, som tør give slip. Den
dybe glæde er den, der kommer
til os.
Det vi kæmper hårdt og indædt
for, at det godt kan bringe os
tilfredsstillelse, når tingene lyk-
kes for os; men den dybe glæde
er det, som gives i tilgift. Den
dybe glæde kan vi ikke tilkæm-
pe os.

DER ER MEGET AT TAKKE FOR
Vi vågner om morgenen og ån-
der og lever, og i denne forjæt-
tende forårstid kan vi netop
glæde os over alt det, der kom-
mer med solen og lyset, når det
spirer og grønnes i naturen. Alt

dette – ligesom så meget andet
– kærligheden kunne vi også
nævne - kan vi ikke tilkæmpe
os, om vi så anstrenger os nok
så meget. Det kommer til os.
Og vi kan så vælge at se alt det,
der folder sig ud og alle mulig-
hederne som en gave fra Gud.

BØNNEN KAN STYRKE OS
– OGSÅ I MODGANG -

Når vi blander Vorherre ind i
det, så får vi sat nogle ordentli-
ge proportioner ind i vort liv, og
tilmed får vi så også et sted at
henvende os, når det ikke lige
er alt det gode og glædelige, vi
oplever. Så har vi også et sted
at henvende os, når vi står midt
i modgangen, sygdommen og
sorgen.

TO GAMLE KONFIRMANDER
Shaka Loveless, sangeren og
musikeren bag nogle af tidens
mest spillede musiknumre i ra-
dioen, Tomgang og Ikke mere
tid, - han er i øvrigt også en af
mine tidligere konfirmander,
der ligesom jer har siddet hver
uge i konfirmandstuen i Tul-
strup Præstegård – og så er han
konfirmeret i Dover kirke –
denne Shaka Loveless har på
opfordring skrevet en artikel
om bøn på en internetside, der
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Fra venstre - bageste række: Kasper Rahbek Asmussen,
Amalie Mathilde Kaspersen Kühle, Oliver Permin Hosbond
Midterste række: Kristian Rabøl Sørensen,Carsten Trige Bojsen,
Michael Broch Petersen, sognepræst Erik Bredmose Simonsen
Forreste række: Kim Busk Moselund Møller, Esther Marie Povlsen,
Frida Krogh Corydon, Søren Bøtchiær Liebum

Tulstrup kirke Bededag d. 26. april

hedder kirken i København -
Artiklens overskrift hedder:
Bøn er den sidste bastion.
Shaka siger i artiklen, at bønnen
transcenderer (overskrider) for-
nuftens fængsel, og er der, vi
går hen, når alt er galt – hvad
enten vi er religiøse eller ikke-
religiøse, og her henter vi håb,
også der, hvor det hele ser aller-
værst ud.
Shaka Loveless siger også, at
for ham er bønnen den højeste
og yderste form for menneske-
lig ytring. Bønnen er i sig selv
bare ord, siger han, men på
grund af intentionen hos bøn-
nens ophavsmand (den der be-
der), bliver ordene løftet op til
at betyde noget meget vigtigt.

En anden af mine tidligere kon-
firmander kom for snart mange
år siden kørende på sin cykel og
blev ramt af en bil, der bare
kørte videre. Konfirmanden
blev slynget ned i grøften og lå
efterfølgende uden at kunne
røre sig. Der kørte biler forbi
oppe på vejen, men de kunne
ikke se ham.
Han var ved at fortvivle, og vid-
ste pludselig ikke af andet at
gøre, end at bede Fadervor. Den
kunne han heldigvis udenad.
Det gav ham ro og kræfter til at

få sig bakset op af grøften, så
han kunne ses fra vejen, og han
blev samlet op. Da han bad Fa-
dervor, forlod panikken ham,
og han kunne i stedet samle
kræfterne om at forsøge at gøre
noget, selvom det altså først
havde forekommet ham umu-
ligt.
Hvad var det Shaka Loveless
sagde: Bønnen er dér, vi går
hen, når alt er galt. Dér, hvor vi
henter håb - også midt i det, der
virker håbløst. Og dér, hvor vi
finder styrken i os selv, ved at
bede om hjælp udefra.

BØNNEN FORBINDER OS MED GUD
Når vi beder, er vi aldrig alene.
Vi forbindes med Gud. Og bøn-
nen vider vores verden ud.
Hver eneste bøn til Gud foran-
drer os lidt eller meget, hver ene-
ste bøn styrker os og bringer os
et lille skridt videre, også når vi
står i modgang til halsen og er
ved at fortvivle. Vi bringes i
skred, fordi vi pludselig ikke står
med det hele selv.
Derfor er der masser af sandhed i
Jesu ord:
Bed, så skal der gives jer;
søg, så skal I finde;
bank på,
så skal der lukkes op for jer.

AMEN!

TILLYKKETILLYKKETILLYKKE TILTILTIL ÅRETSÅRETSÅRETS KONFIRMANDERKONFIRMANDERKONFIRMANDER
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Ny kirkesanger i Dover-Alling -
Tulstrup kirker, Anders Bloch,
vil præsentere sig selv i næste
kirkeblad.

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

jeg nu er uddannet til at vareta-
ge de opgaver, som personregi-
streringen for et sogn indebæ-
rer. Udover personregistrerin-
gen passer jeg mange forskelli-
ge andre opgaver i og for sog-
nene.
Dover, Alling, Tulstrup, Låsby,
Gl. Rye og Ry sogne er blevet
samlet under et kontor - Ry kir-
kekontor.
Kontoret ligger i underetagen af
Ry sognehus med en dejlig ud-
sigt til Ry kirke.
Kontoret er åbent mandag, tirs-
dag og onsdag fra kl. 9.00 -
12.00 og torsdag fra kl.16.00 -
18.00.
Vi mødes på kirkekontoret

De sidste 30 år har min familie
og jeg boet i Alling, hvor også
mine tre dejlige børn er vokset
op, børnene er dog for længst
fløjet fra reden og ud i den vide
verden.

Mette Lai præsenterer her sig selv:

Den 1. marts 2013 overtog jeg
kordegnehvervet efter Birthe
Østergaard Andersen. Det har
været dejligt at starte på et vel-
fungerende kontor, hvor tingene
var i orden.
Jeg er kommet godt i gang på
kirkekontoret, alle har været
venlige og jeg anser mig selv
som meget heldig, at jeg er ble-
vet en del af denne arbejds-
plads, jeg glæder mig til at ar-
bejde her i mange år frem.

Jeg har ikke arbejdet som kor-
degn før, så der er meget at læ-
re. Efter 6 ugers undervisning,
har jeg bestået kordegneuddan-
nelsen basisdel. Det betyder, at

METTE LAI

NY KORDEGN PÅ KIRKEKONTORET

Fra venstre- bageste række: Daniel Christensen,
Gustav Bækgaard Sahner Martinsen, Markus Kajali Madsen,
Freja Vinther, Joakim Mosegård Ottesen,
Anders Ottesen Møller Kristensen
Midterste række: Henriette Fabricius-Haunstrup,
Alexander Adelsten Sejten, Sara Björk Ehrenreich, Mathias Jakobsen,
Emma Angelo Haase Potts, Alberte Fisker Søndergaard,
sognepræst Erik Bredmose Simonsen
Forreste række: Maja Højen Jacobsen, Cora André

Dover kirke søndag d. 5. maj
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priser. Det vil sige, at vi skal
fastsætte priser, der svarer til
omkostningen ved at få ydelsen
udført. På de fleste kirkegårde
har priserne ikke været vurderet
i mange år. Ifølge lovgivningen
har man lov til at skelne mellem
kan og skal ydelser. Det har vi
benyttet os af, da vi fornemmer,
at mange mennesker forbinder
deres medlemskab i folkekirken
med en gratis plads på kirkegår-
den.
Og sådan skal det være. For et
folkekirkemedlem er det gratis
at erhverve en plads og det er
gratis at få kastet en grav. Men
ønsker man ikke selv at vedli-
geholde gravstedet, så koster
det alt efter størrelse og ydelser.
Ikke-medlemmer skal betale
den faktiske pris for det hele.
Ønsker man generhvervelse er
der også fastsat gebyr for admi-
nistration som i al anden offent-
lig virksomhed.

Solidaritet mellem land og by
I de kommende år vil vi arbejde
på at gøre selve driften af kirke-
gårdene mere fremtidssikret, da
det stadig er meget dyrt at drive
store arealer på landkirkegårde-
ne, som ikke er udnyttet. Det
kræver, at vi nytænker omlæg-
ning af kirkegårdene.

indstillet på at det aldrig skal
være gratis at drive en kirke-
gård. Store værdier er indeholdt
i en kirkegård både kulturelt,
historisk og forkyndelsesmæs-
sigt. Det betyder noget, at vores
kirker ligger midt på en kirke-
gård. Vi går hen over vore døde
både til og fra kirke. På den må-
de tager vi dem med os i erin-
dringen både ind i kirken og ud
i det liv, der skal leves videre.

En gratis plads på kirkegården
I 2009 kom der ny lovgivning
på området, som betyder, at vi
er forpligtet på kostbaserede

Tekst:
Jette Marie Bundgaard-Nielsen
Provst i Skanderborg provsti.

Jeg kan læse i jeres
kirkeblad, at I dis-
kuterer takster på
kirkegårdene. Jeg
vil derfor gerne
forsøge at forklare

nogle af principperne bag tak-
sterne.

I Skanderborg provsti kan vi
konstatere, at vi har et samlet
underskud på kirkegårdsdriften
på næsten 9 millioner. Det er
mange penge, men vi er også

Til eksempel kan jeg oplyse, at
det er en stor fordel for sogne
som Dover, Alling og Tulstrup,
at vi solidarisk må fastsætte
ensartede priser i hele provstiet.
Skulle vi opkræve de faktiske
priser på jeres kirkegårde, så
ville de være ca. 50% højere
end de er i dag. Men her nyder I
godt af stordriftsfordele på de
større kirkegårde, som er billi-
gere at drive. Det er derfor ikke
altid en fordel, at hvert enkelt
sogn får lov til at passe sig selv.

I provstiudvalget forsøger vi at
fastholde denne solidaritet mel-
lem land og by på flere planer.
Men det kræver, at også land-
sognene er solidariske i forhold
til de driftsomlægninger, der er
nødvendige for også at kunne
drive kirke i fremtiden med
ændrede betingelser for befolk-
ningssammensætning og res-
sourcer.

KIRKEGÅRDSTAKSTER

- MANGE FØLELSER PÅ SPIL -

Desværre har der under opsæt-
ning af Anna Larsens artikel
indsneget sig en meningsfor-
styrrende fejl. Anna Larsen gør
i artiklen rede for sin undren
over kirkegårdstaksternes stig-
ning. På side 8 står der i artik-
len, at der er sket en 2½ % for-
højelse af prisen for renholdelse
og grandækning.

RETTELSE TIL ARTIKEL AF ANNA LARSEN

”MED FORUNDRING”
BRAGT I KIRKEBLADET MARTS 2013

Anna Larsen havde i den oprin-
delige tekst skrevet, at der er
sket en 2½ X (gange) forhøjel-
se af prisen.
Der skulle naturligvis have stået
således i artiklen.

Vi beklager meget fejlen.

Kirsten Lund ansv. redaktør.
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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: metla@km.dk
Åbningstider:
mandag - tirsdag - onsdag: kl. 9-12
torsdag: kl. 16-18

Organist:
Tyt Kirkeby,
tlf.: 86 89 19 20

Kirkesanger:
Anders Bloch,
tlf.: 28 51 30 58

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

KIRKEBIL

Kirkebil kan rekvireres
til gudstjenester i pasto-
ratets 3 kirker ved hen-
vendelse dagen før til:

Skanderborg Taxa
Tlf. 86 51 00 00

FRILUFTSGUDSTJENESTE

PÅ HIMMELBJERGET

søndag den 25. august
kl. 11.00

fællesarrangement for
sognene i Ry-området
Ry, Gl. Rye, Låsby,

Dover, Alling og Tulstrup

Musik: ”Shades of Blue”

Formændene fra Tulstrup og
Alling menighedsråd, Jens Pe-
ter Møller og Karsten Iversen,
holdt taler, og vores kirkesanger
Anders Bloch sang ”Herren
som skabte dette bord” fra ope-
retten Farinelli akkompagneret
af organist Tyt Kirkeby. Det var
alt sammen helt overvældende.

Jeg vil gerne her sige tak til al-
le, der kom og var med, tak for
alle gaverne og tak til menig-
hedsrådene for arrangementet,
som var deres fødselsdagsgave
til mig.

Erik Bredmose

Skærtorsdag, den 28. marts,
fyldte jeg tres. Det markerede
menighedsrådene i Dover, Al-
ling og Tulstrup ved en recepti-
on med pølsebord m.m. i Alling
Beboerhus efter gudstjenesterne
i hhv. Dover og Tulstrup kirker
palmesøndag.

Det blev en dejlig palmesøndag.
Der var mange mennesker til
gudstjenesterne, og efterfølgen-
de fyldtes Alling Beboerhus
nærmest til bristepunktet.

Hvad sker der i sogn, kirke og præstegård?

Hold dig orienteret
FÅ EN NYHEDS-E-MAIL

Det er helt uforpligtende og ganske gratis.

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

- 60 ÅR -
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GUDSTJENESTER

DOVER ALLING TULSTRUP

2. juni, 1. sønd. efter trinitatis 11.00 9.30

9. juni, 2. sønd. efter trinitatis 9.30
Dorthe G. Larsen

16. juni, 3. sønd. efter trinitatis 9.30 11.00

23. juni, 4. sønd. efter trinitatis 10.30

30. juni, 5. sønd. efter trinitatis 11.00 9.30

7. juli, 6. sønd. efter trinitatis 9.30
J. Hanneslund

14. juli, 7. sønd. efter trinitatis 9.30
Dorthe G. Larsen

21. juli, 8. sønd. efter trinitatis ……. …….. ……...

28. juli, 9. sønd. efter trinitatis 10.30
J. Hanneslund

4. august, 10. sønd. efter trinitatis 11.00

11. august, 11. sønd. efter trinitatis 11.00

18. august, 12. sønd. efter trinitatis 11.00 9.30

25. august, 13. sønd. efter trinitatis

1. september, 14. sønd. efter trinitatis 9.30
J. Hanneslund

11.00 på Himmelbjerget


