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NYT FRA SOGNENE

En prøveprædiken afvikles som en 
kort gudstjeneste på 30 min. med præl-
udium, læsning, trosbekendelse, tre 
salmer og det vigtigste en prædiken og 
kirkebøn. Det slutter med et kort postlu-
dium, og herefter var der i Dover Kirke-
hus en samtale med ansøgeren. 

Der var et pænt antal deltagere og 
tilhørere, da stedfortrædere i menig-
hedsrådene, repræsentanter for Ry me-
nighedsråd samt kirkepersonalet deltog.

Det var den samme evangelietekst, 
som ansøgerne skulle anvende i deres 
prædiken. Det var teksten om, at Jesus 
helbreder en lam, og vi fik her fire me-
get forskellige fortolkninger. Alle tog et 
forskelligt udgangspunkt, og det blev en 
stor oplevelse for os alle at få så gode og 
meget forskellige fortolkninger. Det er 
sjældent, at vi får mulighed for at høre 
fire udlægninger af den samme tekst.

Samtalerne med ansøgerne var også 

Tre fuldtallige menighedsråd deltog i 
prøveprædikerne i Dover Kirke den 21. 
og 22 oktober. Vi havde fået 12 ansø-
gere til stillingen som ny sognepræst i 
Dover, Alling og Tulstrup pastorat. Det 
var et imponerende antal ansøgere i en 
tid med præstemangel, og det blev også 
bemærket af vores biskop ikke mindst, 
da der var et stort antal kvalificerede 
kandidater. Nogle pastorater har ved 
opslag af en præstestilling ikke modta-
get en eneste ansøger.

Vi har altid tænkt, at vi er et attraktivt 
område med en skøn natur, en alsidig 
befolkning og centralt beliggende med 
en kort afstand til Aarhus og flere større 
provinsbyer. Det ser ud til, at vi har ret 
i dette.

På tidligere møde i oktober blev an-
søgningerne gennemgået sammen med 
biskoppen og provsten, og vi udvalgte 
fire ansøgere til prøveprædiken.

Af Karsten Iversen

Ny sognepræst
Fire gudstjenester i samme uge og for nogle af os fem, hvis vi deltog i 
den sædvanlige søndagsgudstjeneste. Det er en rekord, som nok ikke 
bliver overgået lige med det samme.
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meget spændende. Vi havde på forhånd 
forberedt en række spørgsmål, som på 
meget kvalificeret vis blev stillet af Eli-
sabeth Mejnertz. Dette sikrede, at det 
blev afviklet på en god måde for overfor 
ansøgeren og os andre. Til sidst kunne 
alle stille supplerende spørgsmål. Vi fik 
et godt indtryk af, hvorfor ansøgerne 
gerne ville ansættes hos os.

Var det anstrengende at skulle delta-
ge i fire gudstjenester og samtaler? Det 
var det ikke, for det blev for mange af 
os en større oplevelse, end vi på forhånd 
have troet. Jeg tror mange af os var helt 
høje efter de 2 aftener.

Den sidste aften foretog menigheds-
rådene en indstilling til biskoppen, og 
hvem blev det? 

Det må vi ikke offentliggøre endnu. 
Vi har alle tavshedspligt. Ansøgerne har 
selvfølgelig modtaget besked om, hvor-
vidt de er blevet indstillet.

En offentliggørelse må først foreta-
ges, når kirkeministeren har udnævnt 
den ny sognepræst. Der går ofte en må-
ned før det kommer, men det kan også 
vare længere tid. Det er en lidt træls 
ventetid, hvor vi stadig ligger lidt under-
drejet.

En ansættelse forventes foretaget 
pr. 1. februar i det nye år, og på sam-
me tidspunkt forventes renoveringen 
af Tulstrup Præstegård at være færdig. 
Der har ikke været foretaget større re-
noveringer af bygningen i mere end 25 
år, og vi glæder os til at byde en ny præ-
stefamilie velkommen i en nyrenoveret 
præstegård.

Vi glæder os til at kunne offentlig-
gøre, hvem der bliver vores nye sog-
nepræst. Forhåbentlig inden jul, så det 
bliver vores ”ekstra julegave”.

Sognemøder
Temaet for forårets sognemøder er arbejde og kald. 

Vi inviterer mennesker ind som levende kan fortælle om deres arbejde, 
hvordan det giver mening for dem og hvad de brænder for. 

Der bliver afholdt sognemøder i den ny-istandsatte Præstegård i Tulstrup 
d. 6. februar og d. 19. marts begge dage kl. 14-16.

Til møderne bliver der serveret kaffe og kringle til 20,-. 
Programmet offentliggøres i næste blad.
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DET SKER I DOVER KIRKE

Kære elever og forældre i 3. klasse på Bjedstrup skole
Så inviterer vi igen til minikonfirmand undervisning i Dover kirke. Vi glæ-
der os til at se jer alle og håber I har lyst til at deltage og tilbringe nogle 
dejlige timer sammen med os.

Vi begynder den 5. februar og afslutter den 5. april 2020. Ved afslutningen vil vi opføre 
et skuespil i kirken, hvor vi viser noget af det vi har lært. Bagefter vil vi spise sammen 
med jeres familier i kirkehuset.

Vi vil invitere forældrene til et orienterende møde i januar 2020, nærmere besked 
følger. På denne aften kan børnene tilmeldes. Vi ser frem til at mødes med jer og hå-
ber på et godt samarbejde i den kommende periode.

Venlige hilsener fra Mary og Margit

KYNDELMISSEGUDSTJENESTE
Torsdag d. 30. januar 2020 kl. 17.00
inviterer Dover sogn til kyndelmissegudstjeneste 
med efterfølgende spisning i Kirkehuset. 
Alle er velkomne til at deltage
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DET SKER I DOVER KIRKE

JULEKONCERT MED SILKEBORG KORET i DOVER KIRKE
Søndag d. 1. december 2019,  kl. 14.00
Alle er velkomne til at deltage

KIRKEKAFFE I DOVER KIRKE 
Den 12. januar 2020.

Silkeborg Koret er et blandet kor med 23 medlemmer fordelt på 4 stemmer og ledet 
af Malene Rohden, som lige har afsluttet en kandidat i klassisk sang på Jysk 
Musikkonservatorium. 

Der øves hver tirsdag aften på Den Kreative Skole i Silkeborg. I korets 45-årige 
eksistens har mange dirigenter præget det, og det har optrådt med små og store 
værker i kirker, på højskoler, museer, slotte og herregårde og sammen med musikere 
og solister. Der har været musikalsk samarbejde med andre kor i årenes løb både i og 
uden for Silkeborg Kommune, bl.a. på Samsø og i Dybbøl og senest med Risskov Koret 
og Sejs Koret. Silkeborg Korets julerepertoire består af traditionelle julesatser samt 
værker af Drud, Haumann, Couperin og Schultz.
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FÆLLES SOGNE- OG KIRKEBLAD NOVEMBER 2019

I starten af november begynder vi et 
musikalsk samarbejde mellem Dover 
kirke og Bjedstrup skole.

Eleverne i hhv. 0.-2. Klasse og 3.-4. 
klasse får korundervisning med en lekti-
on om ugen i skoletiden indtil jul.

Vi synger en blanding af de gode 
gamle julesalmer, nyere sange af f.eks. 
Sigurd Barrett, og selvfølgelig en masse 
korøvelser og sanglege.

Bjedstrup skole har allerede en god 
tradition for at inkludere sang og musik i 
undervisningen. Med dette samarbejde 
bliver børnene introduceret til kirkens 
unikke rum, klang og sangskat, selvføl-
gelig med særligt fokus på julens sange 
og salmer.

Vi slutter koråret af med en festlig 
børnegudstjeneste i Dover kirke d. 17. 
december kl. 17.00, hvor børnene bl.a. 
vil fremføre et par af de sange, de har 
lært i forløbet. Forældre, søskende, bed-
steforældre og alle andre interesserede 
er hjerteligt velkomne. 

Derudover holder vi også en juleaf-
slutning for hele skolen i kirken i skole-
tiden d. 20. december.

Der har været afholdt den første 
korprøve med 0.-2. klasse. Børnene var 
meget søde og entusiastiske, og de var 
gode til at følge med. Senere på ugen 
starter 3.-4. klasse med deres første kor-
prøve.

Musikalsk samarbejde 
mellem Dover kirke og Bjedstrup skole
Af Sigrid Vibe Kristensen

Arkiv foto, fra folkekirken.dk

Familiegudstjeneste 
Børnekoret medvirker i en familiegudstjeneste for alle interesserede 
den 17. december kl. 17.00 i Dover kirke. 
Efter gudstjenesten vil der være fællesspisning i Kirkehuset.



7

Det er fortsat en fantastisk velvillig op-
bakning, der finder sted i forbindelse 
med det kirkelige arbejde i sognet. Stor 
tak til alle de flittige bladomdelere. Vi 
havde en dejlig eftermiddag, hvor vi nød 
skøn mad og hinandens selskab samt 
hørte nyt fra alle ender af sognet. 

Det kan virkelig anbefales andre at 
invitere til frokost som tak for hjælpen 

Sognebladsomdelerfrokost i Tulstrup

Julekoncert i Tulstrup

Af Mogens Christensen

til frivillige. Ud over den dejlige mad får 
man udvidet sin horisont omkring alt 
muligt; fugle og planter, en god opskrift 
på marmelade med havtorn samt me-
get, meget mere. 

En særlig stor tak til Anne-Marie 
Svendsen som hjalp med at lave maden 
og den flotte bordpynt.

FÆLLES SOGNE- OG KIRKEBLAD NOVEMBER 2019

Traditionen tro holder vi den årlige julekoncert med Knudsøkoret 
tirsdag den 10. december kl. 19.30

DET SKER I TULSTRUP KIRKE

I Tulstrup Menighedsråd har vi i oktober afholdt den årlige sogne-
bladsomdelerfrokost. Som tak for hjælpen med at få sognebladet 
bragt sikkert ud til alle husstande i sognet, var alle bladomdelere 
inviteret til frokost. 
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FÆLLES SOGNE- OG KIRKEBLAD NOVEMBER 2019
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FÆLLES SOGNE- OG KIRKEBLAD SEPTEMBER 2019

Af Anders Hedegaard

35 i alt fandt vej til løvfaldsgudstjene-
sten og den efterfølgende fællesspis-
ning denne sidste søndag i oktober. 
Kommende konfirmander og søskende, 
deres forældre og også en flok af vi knap 
så unge, nød et par timer i hinandens 
hyggelige selskab. Og vi nød også hinan-
dens medbragte mad. Hver især havde 
medbragt en frokostting til den fælles 
buffet. En rigtig lækker frokost.

Grundet renoveringen i præstegår-
den var fællesspisningen forflyttet fra 
konfirmandstuen til Ry Sejlklubs hyggeli-
ge lokaliteter (tak for lån til Ry Sejlklub). 
En smule mere trangt end i konfirmand-
stuen. Men hvor der er hjerterum er der 
husrum. Og udsigten til Knudsø og de 
falmende skove fra sejlklubbens lokali-
teter satte en fin ramme. Så stemningen 
var fin.

Med fællessang fra højskolesangbo-
gen, en kort orientering om det forgang-
ne år fra formand for Tulstrup Menig-
hedsråd og kirkeværge, og et lille hint fra 
Benjamin til konfirmanderne om mulig-
heden for at købe konfirmationsudstyr 
som genbrug, og ellers bare hyggeligt 
samvær, så blev hele arrangementet en 
rigtig fin oplevelse for alle.

Tak til alle deltagere i arrangementet.

Hyggelig fællesspisning 
efter løvfaldsgudstjeneste i Tulstrup Kirke
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DET SKER I ALLING KIRKE

Fælles gudstjeneste i Alling kirke
Nytårsaftensdag d. 31. december kl. 11.00 
holder vi fælles gudstjeneste for hele pastoratet i Alling kirke. 

Efter gudstjenesten vil der blive serveret kransekage og champagne i kirken 
og vi ønsker hinanden et glædeligt nytår.
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Babysalmesang i Dover kirke
I Dover-Alling-Tulstrup Pastorat har vi afholdt babysalmesang. 
Babysalmesangen foregik i Dover kirke, hvor vi har sunget børnesange med fagter, 
danske salmer, spillet på rasleæg, lavet bevægelseslege, blæst sæbebobler og lyttet 
til instrumenter. Vores kirkesanger Vibe stod for babysalmesangen og præsten 
medvirkede.

FÆLLES SOGNE- OG KIRKEBLAD NOVEMBER 2019



Foredragsaftener
Den teologiske aftenhøjskole genopstår som Foredragsaftner 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, der vil 
blive serveret kaffe og kage til 20,-.

Et mukkehjem 
– scener fra et 
ægteskab
Causerende dobbelt-
foredrag ved provst 
Jacob Køhn Andersen og 
sognepræst og specialist 
i sexologisk rådgivning 
Benedikte Vejlby Bagges-
gaard.

Onsdag d. 11. marts kl. 19.30
i Tulstrup Præstegård
Med reference til Bergman og Ibsen gen-
giver vi typiske situationer fra et hvilket 
som helst ægteskab. For at kaste et kær-
ligt og humoristisk blik på de faldgruber, 
de fleste af os oplever i den daglige trum-
merum – og vende dem til muligheder.

Til dagligt er Jacob og Benedicte gift med 
hinanden og forældre til en flok sammen-
bragte børn.
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FOREDRAGSAFTENER 
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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 Basti-
an. 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.

Vi søger frivillige kræfter til praktisk arbejde i forbindelse med foredragsaftner 
i Dover-Alling-Tulstrup Pastorat. Det drejer sig om at bage kage til ca. 40 perso-
ner, lave kaffe og sætte stole op i forbindelse med foredrag. 

Der vil være ca. tre foredrag i foråret og tre i efteråret. Vi kan tilbyde hyggeligt 
samvær og gode foredrag. Hvis du har lyst til at hjælpe til, så skriv eller ring til 
sognepræst Benjamin Würtz Rasmussen. Telefon 8689 1417 email bwk@km.dk

Frivillige kræfter til praktisk arbejde

FOREDRAGSAFTENER

SØGES
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Af Præst Benjamin Würtz Rasmussen

Søndagens tekst:
Dette hellige evangelium skriver evan-
gelisten Markus: Da Jesus efter nogle 
dages forløb igen kom til Kapernaum, 
rygtedes det, at han var hjemme. Og 
der samlede sig så mange mennesker, 
at der ikke engang var plads uden for 
døren; og han talte ordet til dem. Så 
kom der nogle hen til ham med en lam, 
der blev båret af fire mand. Men da 
de ikke kunne komme hen til Jesus for 
de mange mennesker, fjernede de ta-
get over det sted, hvor han var; og da 
de havde lavet hul, sænkede de båren 
med den lamme ned. Da Jesus så deres 
tro, siger han til den lamme: »Søn, dine 
synder tilgives dig.« Men der sad også 
nogle af de skriftkloge, og de tænkte i 
deres hjerte: »Hvad er det dog, han si-
ger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive 
synder andre end én, nemlig Gud?« Da 
Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænk-
te sådan ved sig selv, sagde han til dem: 
»Hvorfor tænker I sådan i jeres hjerte? 
Hvad er det letteste at sige til den lam-
me: Dine synder tilgives dig, eller at 
sige: Rejs dig, tag din båre og gå? Men 

for at I kan vide, at Menneskesønnen 
har myndighed til at tilgive synder på 
jorden« – siger han til den lamme: »Jeg 
siger dig, rejs dig, tag din båre og gå 
hjem!« Og han rejste sig, tog straks bå-
ren og forlod stedet for øjnene af dem 
alle sammen, så de blev helt ude af sig 
selv og priste Gud og sagde: »Aldrig har 
vi set noget lignende!« Markusevange-
liet 2,1-12

Jeg ved ikke med jer, men den her 
fortælling skurer lidt i mine ører. De 
fire mænd, som er så overbevist om, 
at Jesus kan hjælpe deres ven. De lader 
sig ikke slå ud af menneskemængden, 
men kravler op på taget, laver et hul 
og firer deres syge ven ned til Jesus. Og 
Jesus der ved synet af deres stærke tro 
helbreder den syge med ordene: ”Søn, 
dine synder tilgives dig.”

Det vækker undring hos mig på to 
punkter. For det første: Hvorfor er det, 
at Jesus siger, at hans synder er ham 
tilgivet. Hvad i al verden har syndernes 
forladelse med den lammes sygdom at 
gøre? Og for det andet: Hvem af os er 
det i det hele taget, der kan præstere 

Prædiken den 21. oktober 2019
19. søndag efter trinitatis

PRÆDIKEN FRA GUDSTJENESTEN DEN 21. OKTOBER 2019



sådan en tro, som de fire mænd viste, 
da de firede manden ned gennem ta-
get? Ville de fleste af os i mødet med 
den store menneskemængde og ufrem-
kommeligheden deraf – ikke bare tæn-
ke at så var det også lige meget? Og i 
forhold til de fire mænds tro: Er betin-
gelsen for at tage imod Jesu ord, at man 
yder en tro eller præsterer en tillid til 
hans ord, som ligner den, de fire mænd 
havde? Og hvis det er tilfældet, hvad så 
med den, som måske ikke ligefrem kan 
stille med en sådan fast tiltro til Jesu 
ord?

Det er jo tydeligt, at de fire mænd 
har en fuldstændig overbevisning om 
og tiltro til, at Jesus kan hjælpe deres 
syge ven. Men deres tillid får dem til at 
handle på en sådan måde, at vi nemt 
kan komme til at spørge os selv: Om vi 
ville have gjort det samme, hvis vi stod 
i den situation? Ville vores tro være lige 
så stor? Og når man spørger om det, så 
er der ikke langt til at sige, at måske er 
tro en spændende størrelse, men for 
mig er det ikke muligt at præstere en 
sådan fast tro, som tilsyneladende kræ-
ves. Jeg er ikke sikker på, at jeg har det 
der skal til!

Men hvad står der egentlig i teksten? 
Der står at Jesus så deres tro – altså de 
fire venner – der står ikke noget om 
den lammes tro og det er jo ham, der 
bliver helbredt. Jesus begynder ikke at 
udspørge ham – mens han ligger der 

ubevægelig på båren, om han nu tror 
nok til at opfylde betingelserne for at 
kalde sig kristen. Eller om han sådan en 
”rigtig” troende eller om han måske er 
kulturkristen… Den lamme ønsker Jesu 
hjælp, og det er i sig selv nok for Jesus 
til at tage imod ham.

Måske kender nogle af jer til peri-
oder i tilværelsen, hvor troen er for-
svundet. Måske fordi man har oplevet 
noget, som gør, at man ikke rigtig synes, 
man kan tro. Eller måske har nogen det 
sådan, at troen ikke er kommet til en, 
og at man egentlig gerne vil tro, men 
ikke kan. Måske fordi ens erfaringer el-
ler tanker leder en hen til et punkt, hvor 
troen synes umulig, eller måske lige-
frem ufornuftig.

For andre kan troen ligefrem forsvin-
de, når der kommer et af de uvejr, som 
tilværelsen jo også kan byde på. Så er 
man helt tom. Og så er der ikke langt til 
dagens fortælling. For den lamme kom 
jo lige præcis med intet.  Han havde in-
genting – der står ikke noget om, at han 
selv havde en tro. Men han har på den 
ene eller anden måde ønsket Jesu ind-
griben – og det var nok.

For der, hvor man fortvivler over, at 
troen af den ene eller anden grund ikke 
kan komme frem, der er man ikke over-
ladt til sig selv. Dér, hvor vi er på Herrens 
mark og ikke kan nærme os Gud, dér 

Fortsættes på næste side
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PRÆDIKEN FRA GUDSTJENESTEN 21. OKTOBER 2019

Lørdagsdåb i Dover-Alling-Tulstrup Pastorat
I Dover-Alling-Tulstrup Pastorat er det muligt at få foretaget dåb på en lørdag i 
en af vores smukke kirker. Der vil højst være én lørdagsdåb i kvartalet. Hvis du er 
interesseret i at holde barnedåb på en lørdag, så kontakt præst eller kordegn og 
sammen finder vi en dato.

mødes vi af Kristus selv. Og hvad det så 
end er, der invaliderer os, eller som hin-
drer os i at tage imod Guds fred, så siger 
dagens evangelium, at alle, der har det 
sådan, har del i det fællesskab med Gud. 
Og dermed – i kraft af dette fællesskab – 
hører alle, som gerne vil det, til Guds folk.

De troendes fællesskab er altså ikke 
et fællesskab af alle dem, som er sikre i 
deres tro. De troendes fællesskab er fæl-
lesskabet af dem, som har brug for at få 
Kristus til at bære dem. Også til at bære 
deres tro, hvis deres egne kræfter ikke 
slår til. Håbet i troen er ikke et håb om, 
at vi ved egne kræfter kommer til Gud, 
men at han kommer til os. Også der, hvor 
vi mindst synes at kunne modtage ham, 
fordi vores tro synes at være så uendelig 
lille og vores kendskab så småt.

 Og det bringer os så frem til min før-
ste indvending – det her med syndernes 
forladelse. For når Jesus siger til den lam-
me, at hans synder er ham forladt, så har 
det ikke noget med hans sygdom at gøre. 

Sygdomme de rammer i flæng, uden no-
gen bagvedliggende mening. Sygdomme 
og ulykker er ikke udtryk for en højere 
mening, eller for at Guds vilje åbenbarer 
sig på en måde, vi ikke kan forstå i dette 
liv, men som vi kommer til at forstå i det 
hinsides. Gudsriget er ikke en forklaring, 
men en forandring.

At tilsige syndernes forladelse til den 
lamme vil sige, at Jesus tager al elendig-
heden fra ham og skaber nyt liv. Alt det, 
som hindrer os i at møde Jesus selv, alt 
det som sætter en bom mellem Gud og 
os, det tager Jesus nu bort. Deri ligger 
forandringen og befrielsen. Når den lam-
me ikke kan komme til Gud, kommer Gud 
til ham, ligesom han kommer til alle os. 
Guds tilgivelse og Guds nærvær bringer 
os ikke ud af problemerne eller modgan-
gen. Men det sørger for, at vi ikke er over-
ladt til os selv, og at vi er i hans nærvær. 
Det er hans løfte til os – at han er med os 
alle dage – lige meget hvad der sker –ind-
til verdens ende.
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Kom til konfirmationsmesse i Skanderborg, lån kvalitetskonfirmationstøj til både 
piger og drenge og få desuden inspiration til billig og bæredygtig borddækning, 
indbydelser, blomster og meget, meget mere. 

Hvor: Pavillon 5 (de hvide bygninger), Landsbyen Sølund, Dyrehaven 
10, 8660 Skanderborg (følg vejvisningen, når I nærmer jer).

Det vil være muligt at få rettet tøjet til, hvis det ikke passer helt.
Vi serverer lidt snacks undervejs.  
Messen er arrangeret af kirkerne i Skanderborg Kommune og frivillige kræfter. 
Vel mødt!

KONFIRMATIONSMESSE
med fokus på bæredygtighed, DIY og genbrug
Tirsdag den 14. januar kl. 17-19

Brugt konfirmationstøj til konfirmationsmessen. Ligger du inde med brugt kon-
firmationstøj, som godt kunne klare endnu en fest, tager vi imod det med stort 
tak! Tøjet kan afleveres på kirkekontoret i Skanderborg, Stilling og Hørning eller 
til din lokale præst!
På forhånd tusind tak! 

SØGES
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Præstegården
får nyt liv 
Af Mads Bjerre Nielsen

Udendørsfoto af præstegården,
ultimo oktober.

Der arbejdes på livet løs med at gøre 
præstegården klar til ny præstefamilie.
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Præsteskifte, så skal der renoveres 
Præstegården på Præstebakken i Tul-
strup har stået tom siden februar må-
ned 2019, hvor Erik og Eva Bredmose 
Simonsen fraflyttede den. Men nu nær-
mer tiden sig, hvor præstegården igen 
fyldes med liv. I starten af det nye år flyt-
ter en ny præstefamilie ind, men lang tid 
forinden har der været hektisk aktivitet 
fra de håndværkere, der skal gøre præ-
stegården klar til næste epoke.

Når der finder præsteskifte sted, er 
det kutyme, at provsti og præstegårds-
udvalg foretager en grundig gennem-
gang af præsteboligen for at se, om den 
fortsat lever op til kravene til en tidssva-
rende bolig. En bolig der dels kan udgø-
re livsrammen for præstefamilien, men 
også for de aktiviteter, der skal foregå i 
den offentlige del af præstegården. 

Dét er også sket på præstegården i 
Tulstrup i forbindelse med det igangvæ-
rende præsteskifte.

Fra 1800-tallet
Hvad de færreste måske ved er, at præ-
stegården er en ældre bygning, der går 
helt tilbage til slutningen af 1800-tallet. 
Grunden til, at den tager sig nyere ud, 
skyldes en tidligere renovering, hvor der 
bl.a. kom ny ydermur på. 

Gennem tiden er der naturligvis fore-
taget løbende renoveringer og moder-
niseringer – senest for ca. 20 år siden, 
hvor konfirmandstuen fik sin nuværen-
de indretning med adskillelse fra præ-

steboligen, og hvor køkkenet i præste-
boligen blev skiftet.

Alle sogne er repræsenteret
Renoveringsprojekter på en præstegård 
er en temmelig omfattende proces, 
hvor der er mange personer involveret. 
For at fortælle mere om forløbet og om, 
hvad der er sket undervejs, er Bendt 
Svendsen og Mogens Weigelt Nielsen 
fra henholdsvis Alling og Tulstrup me-
nighedsråd sat i stævne.

Bendt og Mogens er medlemmer af 
præstegårdsudvalget sammen med fire 
andre menighedsrådsmedlemmer fra 
de tre sogne (fra Dover er det Else-Ma-
rie Karlsen og Michael Villadsen, fra Al-
ling Anja Tarp og fra Tulstrup Else Marie 
Klærke). 

Bendt og Mogens fortæller, at pro-
cessen gik i gang helt tilbage i septem-
ber 2018, hvor rådgiver fra Skanderborg 
provsti, Mogens Svenningsen, gennem-
gik for præstegårdsudvalget, hvordan 
processen skulle forløbe.

Omkring juletid 2018 gik arbejdet 
for alvor i gang. Den første store opga-
ve bestod i at gennemgå præstegården 
grundigt for at bedømme dens tilstand, 
og for at tage stilling til, om indretningen 
levede op til de krav, som med rette kan 
forventes af en familiebolig i 2020. 

Til opgaven blev der tilknyttet en lo-
kal arkitekt, Lars Foldager fra Foldagers 

Fortsættes på næste side
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Mogens og Bendt beretter om projektet

Tegnestue i Ry, som udover at lave de 
nødvendige tegninger hjalp med at lave 
det udbudsmateriale, som entreprenø-
rer kunne byde ind på opgaven ud fra. 
Hovedentreprisen gik efterfølgende til 
tømrermester Poul Sørensen fra Bryrup.

Gennemgangen viste bl.a., at der skul-
le ny isolering i alle skråvægge samt fore-
tages udskiftning af gulvene i hele præ-
steboligen. I den forbindelse viste det sig 
oplagt at modernisere boligen med etab-
lering af gulvvarme på hele førstesalen. 

Gulvvarme er en god løsning til det 
jordvarmesystem, som tidligere er blevet 
etableret på præstegården. Efterfølgen-
de blev det besluttet at gøre det samme i 
stuer og køkken i stueetagen. 

I kælderen blev der konstateret radon, 
så her er der blevet etableret udsugning 
for at afhjælpe problemet, samt i øvrigt 
foretaget opfriskning af kælderen med 
diverse murerarbejde og maling.  

Førstesalen bestod tidligere af flere 
små værelser og et gangareal. For at 
åbne mere op, er der nu lavet tre større 
værelser, et fællesrum samt to badevæ-
relser. Det oprindelige store soveværel-
se er bevaret uændret. 

Overraskelser
Renoveringer forløber sjældent uden 
overraskelser undervejs. Det har også 
været tilfældet i dette projekt. Under 
arbejdet med førstesalen konstaterede 
håndværkerne, at taget ikke var tæt. Et 
par vinduer viste sig også at være rådne. 
Disse fund medførte en efterfølgende 
beslutning om at lægge et helt nyt tag, 
og i den forbindelse fjerne den gamle 
skorsten, som ikke blev brugt længere. 

Den ekstra finansiering blev bevilget 
fra provstiet, som har afholdt den sam-
lede udgift på renoveringen. Tagudskift-
ningen har betydet, at den oprindelige 
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plan om færdiggørelse 15. november 
2019 ikke har været mulig. Den ny dato 
for færdiggørelse er ændret til 15. janu-
ar 2020, hvorefter der er et par uger til 
rengøring, inden indflytning kan ske 1. 
februar. 

Før indflytning bliver hele huset ma-
let – også konfirmandstuen som træn-
ger til lidt mere tidssvarende farver.

En lang rejse
Det har været en lang rejse, og der er 
brugt mange kræfter fra alle involve-
rede. Præstegårdsudvalget har været i 
gang længe, og især Bendt og Mogens 
har lagt mange timer i arbejdet. I den 
seneste tid og frem til færdiggørelsen 
står den for de to på ugentlige man-
dags-byggemøder for at få de sidste en-
der til at mødes. 

Slutresultatet kan vi først se til fe-
bruar, men Bendt og Mogens udtrykker 

 Stue og køkken i stueetagen

Loftsrummet gjort klart til genopbygning
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tilfredshed med, at vi grundlæggende 
har fået det, som vi gerne ville, også på 
trods af de overraskelser, de stødte på 
undervejs. Præstegårdsudvalget forven-
ter i skrivende stund at invitere alle inte-
resserede til en fremvisning i slutningen 
af januar måned 2020.



MENIGHEDSRÅDET FOR TULSTRUP SOGN

Formand
Jens Peter Møller
Tulstrupvej 58, 8680 Ry
Tlf.: 86 89 36 64 og 51 36 32 35
Mail: g.jp.moeller@hotmail.dk

Konstitueret 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
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22

FÆLLES SOGNE- OG KIRKEBLAD JUNI 2019

DOVER KIRKE

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

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

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

MENIGHEDSRÅDET FOR DOVER SOGN

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

Kirkeværge 
Anders Hedegaard
Randersvej 99, 8680 Ry
Tlf.: 24 84 74 90
Mail: andersigne@mail.dk  
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MENIGHEDSRÅDET FOR ALLING SOGN

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

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

ALLING KIRKE

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

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

Mads Bjerre Nielsen 
E-mail: mads.bjerre.nielsen@gmail.com

Elisabeth Mejnertz, Tulstrup
E-mail: emejnertz@yahoo.com

Else-Marie Karlsen, Dover 
E-mail: riekarlsen@hotmail.com

Karsten Iversen, Alling
E-mail: karsteniversen@hotmail.com

Kirke- og sogneblad 
udkommer 4 gange årligt:

juni - september - november - 
februar

BLAD REDAKTIONEN

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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DATO HELLIGDAGENS NAVN             DOVER  ALLING        TULSTRUP

DECEMBER
1/12 1. søndag i advent 9.30
8/12 2. søndag i advent  9.30 11.00
15/12 3. søndag i advent     9.30
17/12 Familiegudstjeneste 17.00

22/12 4. søndag i advent 9.30 11.00
24/12 Juleaften 13.30 16.00 14.45 
25/12 Juledag   11.00 
26/12 2. juledag 11.00 
31/12 Nytårsdag  11.00

JANUAR
5/1 Helligtrekongers søndag   9.30 (DGL)
12/1 1. søndag efter helligtrekonger 11.00 9.30

19/1 2. søndag efter helligtrekonger 9.30  11.00
26/1 3. søndag efter helligtrekonger  11.00 9.30
30/1 Kyndelmisse 17.00

FEBRUAR
2/2 Sidste søndag efter helligtrekonger 11.00  9.30
9/2 Søndag septuagesima  9.30 (JH) 
16/2 Søndag seksagesima  9.30 11.00
23/2 Fastelavnssøndag   11.00

PRÆSTER: DGL - Dorthe Gudmund Larsen . JH - Jesper Hanneslund
(Hvor intet er anført er det konstitueret sognepræst benjamin würtz rasmussen)

GUDSTJENESTER

Fællesspisning i kirkehuset.

Efterfølgende serveres champagne og kransekage

Fællesspisning i kirkehuset

Dover: Kirkekaffe

Indsættelse af ny præst

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

Skanderborg Taxa -  Tlf. 86 51 00 00


