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Tulstrup sogn 

HVORDAN ER DET                                        
AT VÆRE TILFLYTTER I TULSTRUP? 

Tekst af Kirsten Lund, Tørring 
 
Sådan lød ét af de mange 
spørgsmål til Britta og Jesper 
Thuun-Petersen, der sammen 
med deres tre børn bor i det hvi-
de træhus Tulstrupvej 61. Det 
har de gjort siden januar 2005. 
Tvillingedrengene Andreas og 
Asger var dengang knap ét år 
gamle, de er nu 7 år og går i 
første klasse, Alberte er 10 år 

og går i 4. klasse, alle tre på 
Knudsøskolen. 
Familien flyttede til Tulstrup 
fra et mindre hus i Højbjerg og 
før det, har de boet i Århus. ”Så 
det har været trinvis aftrapning 
fra bylivet”, griner Britta og 
Jesper.  
 
”Det var mig der fik øje på ste-
det”, siger Britta, ”jeg var på 
barsel og havde tid til at kikke 
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på huse og grunde, for vi kunne 
godt se, at vores hus snart blev 
for lille, når vi blev 5. Jeg så 
annoncen med grunden på Ho-
me´s hjemmeside, og så lokke-
de jeg Jesper med herud.”  
”Men vi havde også været på 
campingferie på Holmens cam-
ping, kørt med tog gennem Ry 
og bemærket den smukke na-
tur”, tilføjer Jesper. 
”Vi stillede os så langt op på 
marken, vi kunne komme for at 
se ud over området og for at se, 
hvor huset kunne ligge. Der gik 
ikke 8 minutter, så stod Jens 
Erik Balle, vores nabo, herude 
og snakkede med os. Han var 
straks meget imødekommende, 
og vi kunne snart have fået han-
delen på plads helt uden ejen-
domsmægler. Vi har været helt 
rørte over den hjertelige måde, 
vi er blevet taget imod her af 
alle vores naboer”, fortæller 
Britta. 

”Det var naturen og området, 
der tiltrak os. Vi ønskede at få 
mere plads til børnene, vi ville 
gerne have, at de havde mulig-
hed for at prøve deres kræfter af 
ude i naturen. Vi voksne ville 
gerne have et område, som eg-
nede sig til at løbe i og så spil-
lede økonomien selvfølgelig 
også en rolle”, supplerer Jesper. 
 
Der væltede ind  
med nye beboere 
Jesper er vokset op i Ålborg, 
men ville gerne bo på landet. 
Britta er vokset op i Give i mere 
landlige omgivelser.  ”Vi har 
aldrig fortrudt, at vi er flyttet 
hertil”, siger Britta og forklarer, 
hvordan de netop denne som-
mer har bygget 40 m2 mere til 
huset. ”Nu mangler jeg bare et 
kontor, til når jeg arbejder 
hjemme om aftenen”, fortsætter 
Britta, der er chef for de 10 bib-
lioteker i Viborg Kommune og 
derudover er i gang med at sup-
plere sin bibliotekaruddannelse 
med en master i offentlig ledel-
se på Århus Universitet.  
 
Jesper er uddannet datalog og 
arbejder som systemudvikler 
hos Stibo.  
”Vi havde egentlig ikke så man-
ge forventninger til det at flytte 
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herud”, siger Britta, ”man kan 
aldrig vide, hvad man går ind 
til. Vi kom her lidt med ydmyg-
hed for at finde ud af, hvilket 
miljø og hvilken kultur vi nu 
kom ind i. Men det har slet ikke 
været svært at flytte hertil, alt 
sammen pga. de fantastiske na-
boer.” 
 
”I perioden 2003-2005 væltede 
der er ind med nye beboere her 
i Tulstrup. Sjovt nok er vi fem 
her i denne lille by, der er fra 
1971, og så har vi rigtig mange 
jævnaldrende børn.  I alle klas-
serne, fra 0.-5., er der børn re-
præsenteret her fra Tulstrup på 
Knudsøskolen.” 
”Sådan som vi er blevet modta-
get her i byen, ja, det er som 

man ellers kun læser om i ro-
maner og ser på film”, siger 
Britta. ”Jeg troede slet ikke, der 
fandtes sådan nogle mennesker 
mere. De holdt f.eks. rejsegilde 
for os og troppede op med ind-
flyttergave. Det har været me-
get, meget dejligt. Der har væ-
ret tale om stor inklusion med 
meget hjertevarme”, smiler 
Britta.  
Lokalområdet bliver brugt flit-
tigt af den travle familie, Alber-
te går til fodbold og ridning, og 
til kor og klaver i musikværk-
stedet på Knudsøskolen, fortæl-
ler Alberte stolt.  Asger og An-
dreas går til basket i Ry og til 
”Trommerum”, et sammenspils-
hold, også i musikværkstedet på 
Knudsøskolen. 

Britta og Jesper Thuun-Petersen med børnene Alberte, Andreas og Asger  
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”Det er mest børnene, der bru-
ger det lokale,” siger Britta, ”vi 
voksne løber mange kilometer 
hver uge og bruger dermed na-
turen meget. Det er et mentalt 
frirum for os”. 
”F.eks. løb jeg halvmaraton i 
søndags og så cyklede børnene 
ved siden af, så Britta havde ro 
til sine studier,” fortæller Jes-
per, der snakker med fra køkke-
net, hvor han er i gang med at 
bage familiens forbrug af brød.  
Derudover deltager familien i 
den årlige byfest i Tulstrup, i 
fastelavnsfest, de fejrer hinan-
dens runde fødselsdage og Al-
berte supplerer med, at pigerne 
har ……noget vi ikke afslø-
rer…. 
 
”At bo her, giver os alt det, vi 
har behov for,” siger Britta, ”en 
tryg og sikker base for os alle 
her i det lille samfund, alt hvad 
vi går op i, og på sigt udvides 
horisonten, når børnene skal ind 
på Mølleskolen. Det giver bør-
nene mulighed for at kunne be-
væge sig fra det lille til det stør-
re. Det betyder også, at vi voks-
ne udvider vores horisont, da vi 
gennem børnene møder mange 
spændende og dejlige menne-
sker.” 
”Vi giver nok lidt larm og bal-

lade til Tulstrup,” fortsætter 
Britta, ”vi har et fint fællesskab. 
Vi sætter pris på byens beboere 
og håber også, de sætter pris på 
os. Vores dør står åben, og vi 
håber folk kommer forbi, de er 
altid velkomne. Vi har en dejlig 
uformel måde at mødes på i by-
en, børnene løber ind og ud hos 
hinanden”. ”Jeg hjælper lidt 
med edb teknik”, fortæller Je-
sper, ”F.eks. fik vores nabo 
Margit, vores gamle fjernsyn, 
som vi ikke havde plads til, og 
det er inklusiv teknisk assistan-
ce”, smiler Jesper.   

”De ”gamle” beboere er meget 
gæstfrie og er meget hjertevar-
me, meget ægte, og vi føler os 
meget velkomne her. Astrid, 
vores nabo, sagde godt nok en 
gang, at de var lidt nervøse ved, 
hvad vi var for nogen, der kom 
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derinde fra Århus, men det var 
nu ikke så slemt, smilede hun 
så. Vi håber, vi er til at have 
med at gøre, når vi kommer og 
sådan ”belejrer” hele byen”, 
fortæller Britta. 
 
Kristen på en meget dansk måde 
”Kirken bruger vi på den måde, 
at vi samles der, når der er no-
get,” siger Britta. ”Vi har været 
med til børnekoncert med Si-
gurds musik, Alberte har delta-
get i minikonfirmandunder-
visningen. Vi er med til barne-
dåb og højtider.  
Juleaften er vi altid i kirke. Jeg 
er vokset op med kirken som en 
del af min opdragelse. Min far-
far var sognepræst, først i Lod-
bjerg i Thy og siden i Vamdrup. 
Så når vi var på weekendbesøg 
hos dem, var vi ofte i kirke om 
søndagen. Jeg er vokset op i et 
kristent hjem præget af de krist-
ne traditioner, der følger årets 
gang i kirken og traditionerne 
omkring højtiderne.”  
”Kirken siger mig noget som 
institution, en institution i vores 
samfund, jeg godt kan lide”, 
fortsætter Britta. ”Den er en del 
af vores kulturarv og vores 
identitet som danskere. Den 
grundtvigianske tilgang, den 
folkeoplysende del, kan jeg 

godt lide. Den kristne kirke be-
tyder meget for vores samfund, 
de værdier vi har om ordentlig-
hed f.eks. er jo en del af vores 
kristne grundsyn”.  
 
”Jeg kan nok bedre lide histori-
en omkring kirkerne”, tilføjer 
Jesper.  ”Det er bygningsværker 
der for 1000 og flere år siden 
blev rejst af mennesker. Det er 
da en fantastisk historie. Jeg 
kommer mere fra den videnska-
belige verden, hvor der ikke er 
plads til tro. Men det var en rig-
tig god oplevelse, at Alberte 
deltog i minikonfirmandunder-
visningen. Jeg var glad for, at 
der blev gjort meget ud af fæl-
lesskabet. Jytte, der havde un-
dervisningen, gjorde det rigtig 
godt.”  
Britta fortsætter, ”jeg er nok 
kristen og religiøs på en meget 
dansk måde, vi dyrker ikke vo-
res religiøsitet så meget, vi ud-
stiller det ikke på den funda-
mentalistiske måde. Det er må-
ske den lutheranske rummelig-
hed, der har betydet meget for 
vores form for kristendom”. 
Jesper er ikke helt enig, og det 
udvikler sig til en spændende 
snak om, hvad tro er, og hvad 
man tror på, hvad giver mening, 
tror vi på, at Jesus er født af en 
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jomfru, død og genopstået? Kan 
det bevises, at det er sket?  
”Vi bliver pressede på vores 
religiøsitet i Danmark, måske 
fordi vi er så konsensussøgen-
de, det er meget dansk at gå på 

kompromis. Men det er også 
fint at bevare sine kerneværdier, 
uden at man dermed behøver 
blive uvenner”, slutter Britta og 
forbereder børnene på, at det er 
tid til at læse dagens lektier. 

Tulstrupvej 61 

     Uha-da-da!                                          En farlig by! 
 

En røver kom til en kro i Tulstrup, 
for han ville lave et guldkup. 

Du ka’ få stegt flæsk 
eller tørre tæsk, 

sa’e bossen på kroen i Tulstrup. 
 

Guds fred og glædelig jul!                            Per Andersen. 
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MINIKONFIRMANDER 2011 -2012 
Tekst af Jytte Lundgaard Nielsen 

 
Så er vi igen 
nået frem til 
det tidspunkt 
på året hvor 
Alling – Tul-
strup sogne 
tilbyder Knud-
søskolens 3. 
klasse indle-

dende konfirmandundervisning. 
Det er undertegnede Jytte 
Lundgaard Nielsen, der som 
sidste år i samarbejde med vo-
res præst Erik Bredmose Si-
monsen, har fornøjelsen af at 
varetage den opgave. 
Vi starter onsdag d. 30. novem-
ber, hvor vi i samlet flok går i 
præstegården, vi bruger tiden 
fra kl. 13.00 til kl. 15.00, hvor 
der også skal være tid til et glas 
saft og lidt spiseligt. 
 
Jeg har indkøbt et nyt spænden-
de materiale, ”Kristendom fra 
top til tå”, som kommer til at 
danne udgangspunkt for under-
visningen 13 onsdage frem til 
ca. søndag d. 18. marts. 
Materialet lægger op til at ar-
bejde med kristendom ikke fra a 

til å, men fra top til tå, som der 
står i vejledningens indledning. 
Det betyder at krop, sanser og 
bevægelse har en central plads i 
undervisningen. 
Via krop og sansning arbejdes 
med blandt andet centrale bibel-
ske fortællinger og elementære 
kristne begreber. At gøre krop-
pen til udgangspunkt rent meto-
disk, betyder at der kan arbej-
des med teologiens abstrakte 
begreber på en konkret og erfa-
ringsnær måde, som har tæt for-
bindelse til børnenes egen ver-
den og hverdag. 
De valgte temaer giver mulig-
hed for at beskæftige sig med 
alle dåbsoplæringens kerneom-
råder og giver en indføring i 
både indhold og praksis i kirke 
og kristendom. Det gælder f. 
eks. både bibelfortællinger, 
gudstjeneste, salmer, bøn, nad-
ver og dåb, men også væsentli-
ge begreber som næstekærlig-
hed, tilgivelse, nåde og velsig-
nelse. 
 
Forløbet afsluttes som sidste år 
med en udflugt og en familie-
gudstjeneste i begyndelsen af 
foråret. 
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EFTERÅR PÅ KNUDSØSKOLEN 
Tekst af Jytte Lundgaard Nielsen 
 
Efter tre måneders intensiv fag-
lig dagligdag på skolen har bør-
nene, traditionen tro, to ugers 
emneforløb i november. To 
uger vi kalder udviklingsuger, 
da vi her tager fat på andre ar-
bejdsformer og andet indhold 
end de traditionelle skolefag. Vi 
blander på kryds og tværs vedr. 
alder og fag. 
 
”Brødrene Løvehjerte” 
De tre ældste klasser har netop 
afsluttet et forrygende teaterfor-
løb, hvor Astrid Lindgrens, 
”Brødrene Løvehjerte” blev op-
ført for 300 forældre, søskende 
og andre interesserede. 
Som Maja Andersen fortæller 
på børn og voksnes vegne, der 
ligger mange arbejdstimer forud 
for det flotte resultat. Kulisser, 
kostumer, skuespil og musik 
skal gå op i en højere enhed. 
Det er et stort projekt, det styr-
ker fællesskabet, og giver det 
enkelte barn enestående mulig-
hed for at udvikle sig person-
ligt. Der er brug for alle talen-
ter, såvel back stage som på 
scenen, ved mikrofonerne, bag 

instrumenterne og som lyd- og 
lysansvarlig, som instruktører 
og bag symaskinerne med ko-
stumer og rekvisitter, andre ting 
som program og plakater skal 
også være på plads. 
 
Der gøres meget for at give bør-
nene passende udfordringer, 
men børnene bliver også udfor-
dret og måske presset lidt, hvor 
det er forsvarligt, de kan ofte 
mere, end de tror, og får der-
med styrket selvtilliden. 
De fire yngste klasser er netop 
gået i gang med deres to ud-
viklingsuger, som denne gang 
ikke er en forestilling, men et 
forløb over temaet ”Det gode 
liv”. 
 
”Det gode liv” 
Hvad forstår børn som et godt 
liv? 
Er det et liv med mange for-
brugsgoder? 
Er det et liv med en skole, hvor 
alle kan få undervisning? 
Er det et liv med en far og mor? 
Fællesskab og venner? 
Hvad med andre børn i Dan-
mark? Børn i Afrika? Hvordan 
lever de? Er det et godt liv? 
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De næste to uger sætter vi fokus 
på, hvad der egentlig er et godt 
liv: Kvalitet i at kunne give, se 
ud over sig selv, se kritisk på 
verden, acceptere sig selv, kun-
ne udtrykke følelser, have hu-
mor, fællesskabsfølelse m.m. 
Det er vort mål, at børnene skal 
få øje på forskellen på deres 
eget gode liv og andre børns 
måske knapt så gode liv. Dette 
gøres i en vekselvirkning mel-
lem faglig træning, kreative til-
tag, læreroplæg, historiefortæl-
ling og film. 
Det hele skal munde ud i et 
stort fælles marked med salgs-
boder på skolen, hvor det vil 
være muligt for forældre, bed-
steforældre og andet godtfolk at 
købe produkter lavet i værkste-
derne. 
Nogle steder vil der være fokus 
på at skabe produkter til boder-

ne, andre steder opgaver i form 
af matematik og - eller dansk-
faglige udfordringer. 
Helt konkret skal børnene læse 
og høre om andre børns vilkår, 
skrive om egne vilkår og lave 
produkter til boderne. Der skal 
regnes priser ud og skrives pris-
skilte. 
 
Juletid 
Efter udviklingsuger og juleba-
zar vender vi tilbage til den al-
mindelige skoledag, dog med 
de traditioner vi har på skolen i 
december, mandags-advents-
samlinger, fælles pyntedag, ju-
lehistorie og afslutningsvis sid-
ste skoledag inden juleferien, 
julegudstjeneste i Tulstrup kirke 
onsdag d. 21. december. 
 
En rigtig glædelig jul og et godt 
nytår ønskes alle.  

”Brødrene  
Løvehjerte” 
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VELLYKKET ÅRSMØDE I TULSTRUP KIRKE 
DEN 30. OKTOBER 2011 

Tekst af Kirsten Lund 
 
Formand Jens Peter Møller 
kunne byde 19 personer vel-
kommen til menighedsmødet i 
Tulstrup præstegård, som star-
tede med sang og frokost efter 
søndagens gudstjeneste. 
 
Under frokosten takkede Erik 
Bredmose Simonsen kirkesan-
ger Gert Bonde Nielsen for sin 
gode indsats gennem mange år 
og pointerede, at sognet håbede, 
at han kom tilbage efter hans 
orlov på 1 år. 
 
Jens Peter Møller berettede 
om året 2011´s gang 
Vi startede kirkeåret med at by-
de velkommen til Kirsten Lund, 
som indtrådte i rådet i stedet for 
Øivind Arnfred, som havde fået 
bevilliget at udtræde af rådet 
ved udgangen af det forgangne 
kirkeår. 

Som traditionen tro holdt Knud-
søkoret julekoncert i december 
trods sne og mørke. 
 
Pr. 1. januar 2011 trådte de nye 
takster for kirkegården i kraft. 
Takster, som er samordnet for 
hele provstiet. Det har givet 
mærkbare prisstigninger. Men 
taksterne er udregnet, så de 
dækker de reelle udgifter for det 
arbejde, der udføres på de en-
kelte gravsteder. 
 
I januar startede Jytte Lund-
gaard Nielsen som ny minikon-
firmandlærer for Knudsøsko-
lens 3. klasse. 
 
Igen i år har vi indsendt budget-
ønske på kr. 1.200.000 om et 
nyt orgel til kirken. Ønsket er af 
provstiet skudt til kommende 
finansår og provstiet har med-
delt, at vi ikke skal forvente no-
get før efter 2015. 
 
Kirkens gamle hjemmeside luk-
kede vi i januar. I løbet af for-
året har Kirsten Lund opbygget 
kirkens ny hjemmeside, som 
kan ses under domænenavn 
”tulstrupkirke.dk”. 
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Til påske kom de første maleri-
er i altertavlen. Kunstneren bag 
er Mari Dahl.  
 
Hen over sommeren har præste-
gården fået udskiftet sit varme-
system fra oliefyr til jordvarme-
anlæg.  
 
I maj besluttede rådet, at få an-
lagt et nyt urnegravsted på kir-
kegårdens østlige del, som sup-
plement til det eksisterende 
langs vestdiget. Graveren er 
påbegyndt etableringen. 
 
Årets kirkesyn gav ikke grund 
til bemærkninger ud over al-
mindelige vedligeholdelsesar-
bejder. På det seneste er der 
kommet skader på våbenhusets 
tag, som på grund af råd i træ-
værket kræver at taget udskif-
tes. Efter nødtørftig reparation 
kan en grundig reparation vente 
til næste forår. 
 
Rådet har modtaget en donation 
fra Per Møller, som er opvokset 
i sognet. Gaven er en granit-
skulptur, som er lagt i plænen 
foran kirken. Evaluering af pla-
cering sættes på dagsorden for-
år i 2012.  
 

I løbet af kort tid vil der i pasto-
ratet blive ansat en ulønnet 
hjælpepræst, Michael Schelde. 
 
Menighedsrådsmedlemmerne 
supplerede 
Jens Peter Møller, berettede for 
kassereren: Økonomien ser rig-
tig godt ud. 
 
Kirsten Lund, sekretær, redak-
tør: Hjemmesiden ”Tulstrup-
kirke.dk” er i funktion og rum-
mer bl.a. oversigt over gudstje-
nester og aktiviteter i sognet 
samt fotos fra diverse arrange-
menter. 
 
Sogneblad har vi indtryk af læ-
ses i sognet, især er historier om 
og af lokale beboere populære. 
 
Grethe Jensen, kirkeværge: Der 
har ikke været de store sager 
ved kirke og kirkegård i inde-
værende år. Som nævnt er der 
behov for at renovere våbenhu-
sets tag. Det sker kommende år. 
 
Tyt Kirkeby, arrangementer, 
præstegårdsudvalg: Julekoncert 
med Knudsøkoret den 6.12. kl. 
19.30.  
Vi undersøger kvaliteten af et 
brugt orgel, der skal nedtages i 
Beder kirke.  



12  

 

Præstegården har fået nyt jord-
varmeanlæg, da det gamle olie-
fyr ikke kunne mere. 
 
Erik Bredmose Simonsen, ud-
smykning af altertavle og uløn-
net hjælpepræst: Mari Dahls 
kunstværk er stadig på altertav-
len. Der er ikke indgået aftaler 
om køb eller andet med kunst-
neren, indtil videre hænger 
kunstværket således gratis på 
altertavlen. 
Ulønnet hjælpepræst Michael 
Schelde forventes at ordineres i 
løbet af efteråret. 
 
 
 

Visioner og planer for det 
kommende år ved Jens Peter 
Møller  
Menighedsrådet forventer at 
fortsætte med de mange aktivi-
teter og sager nævnt i årsberet-
ningen for 2011. I efteråret 
2012 er der dog valg til menig-
hedsrådet, som derudover også 
vil komme til at optage arbej-
det. 
 

****** 
 

Spørgsmål, kommentarer    
og drøftelse 
Der blev foreslået at forbedre 
kvaliteten af udstyr til visning 
af billeder i konfirmandstuen. 
 
 
 Se flere billeder fra årsmødet på 

www.tulstrupkirke.dk 
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Der blev udtrykt håb om at der 
var blevet brugt kvalificeret 
rådgivning vedrørende anlæg af 
jordvarme for at sikre præste-
gårdens opvarmning. Præste-
gårdsudvalget bekræftede at 
rådgivningen havde været god. 
 
Vedrørende evt. køb af nyt or-
gel blev der opfordret til at væ-
re sikker på, at kirken ikke var 
truet af lukning så investeringen 
ville være spildt. Formanden 
forsikrede, at der ikke er udsigt 
til lukning af kirken overhove-
det. 
 
En enkelt deltager fandt farver-
ne i kunsten på altertavlen lige 
skarpe nok. En anden brød sig 
ikke så meget om de tre små 
billeder øverst på altertavlen.  
 

Der blev foreslået at oprette 
børnekor. Jens Peter Møller og 
Tyt Kirkeby mente ikke, der var 
grundlag for det. Jytte Lund-
gaard Nielsen nævnte, at der 
måske kunne være en mulighed 
de kommende år, da der er 
kommet et par større årgange 
meget sangglade børn i skolen. 
 
Der var flere positive tilkende-
givelser fra deltagerne omkring 
menighedsrådets indsats. Kirke-
gården blev rost og initiativet til 
at holde nærværende årsmøde i 
forlængelse af gudstjenesten 
med frokost blev påskønnet. 
Også kirkegangen var der til-
fredshed med set i forhold til 
sognets størrelse, og der blev 
udtrykt glæde over, at der delta-
ger rigtig mange i de mange 
andre aktiviteter kirken står for. 

TULSTRUP MENIGHEDSRÅD  
HAR GENVALGT KONSTITUERINGEN  

TIL KIRKEÅRET 2012 
 

Jens Peter Møller, formand 
 

Inger Brønholt, næstformand og kasserer 
 

Grethe Jensen, kirkeværge og kontaktperson 
 

Tyt Kirkeby, præstegårdsudvalg 
 

Kirsten Lund, sekretær, bladredaktion, hjemmeside 
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HER ER MIT LIV 
 

Tekst af Jens Erik Balle, Tulstrup 

Jeg blev født på Tørring Hede-
gård den 24. april 1931. Går-
den, der ligger på Grønnevej 8, 
overtog min far og mor i 1926 
efter en morbror, som hed Jens 
Mathisen. Min mor blev født i 
1895 i Alling på en ejendom på 
Søvej. Hun blev 102 år. Min far 
var født i Hårup, han blev 75 år. 
Jeg har to søskende, min bror 
som hedder Poul Verner, født i 
1928 og min søster Lydia fra 
1933. Poul Verner og jeg blev 
begge landmænd, som de fleste 
blev dengang. Lydia blev gift 
med en landmand.  
 
Jeg begyndte at gå i skole den 
1. april 1938 i Jaungyde Vestre 
Skole. De mindste gik i skole 
fra kl. 1-3 om eftermiddagen og 
de store om formiddagen kl. 8-
12. Så kunne de nå at komme 
hjem at hjælpe med landbruget 
bagefter.  

Vi børn legede meget med na-
boernes børn. Vi byggede dæm-
ninger nede i dalen, så vi kunne 
få en vandmølle til at køre 
rundt. Vi byggede også huler i 
skoven og om vinteren var der 
tit meget sne, så fik vi lavet 
nogle ski ved snedkeren i Tør-
ring. Vi blev helt gode til at kla-
re de store bakker.  
 
Barn under krigen 
Det meste af min barndom var 
under krigen 1940-45. Jeg hu-
sker den 9. april, da de tyske 
flyvemaskiner kom flyvende 
lavt over jorden og udenfor 
kom tyske soldater i lange ræk-
ker. De var på vej til Norge. Det 
blev nogle hårde år, men vi på 
landet var lidt bedre stillet, da 
vi selv havde både mel og kød. 
Vi prøvede også at lave sukker 
ved at koge sukkerroer, som 
blev presset. Saften kunne bru-
ges til at søde maden med.  
 
Når vi skulle til Silkeborg for at 
prøve på at få lidt tøj, tog vi ru-
tebilen kl. 13.00. Den blev næ-
sten altid overfyldt. Så kneb det 
med at komme op over bakker-
ne, men så gik chaufføren ud og 
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fyrede på generatoren og så gik 
det lidt igen. Når vi så havde 
handlet, kørte vi fra Silkeborg 
kl. 17.00. Der var jo ingen, der 
havde bil, for tyskerne skulle 
selv bruge alt benzin, så måtte 
vi cykle eller køre med heste-
vogn. Det var også svært at få 
dæk til cyklen, så der var nogle, 
der kørte på fast gummi, som 
var lavet af gamle bildæk. Nog-
le havde også træhjul. Folk var 
utroligt gode til at udnytte alt.  
I krigsårene havde vi nogle me-
get kolde vintre. Vandrørene 
frøs over en meter nede i jorden 
og var først tøet op ca. 1. maj. 
Sommeren var til gengæld me-
get varm og høsten blev meget 
lille.  
 
Konfirmeret  
og voksen nok til tobak 
Jeg blev konfirmeret i april 
1945. Vi kunne næsten ikke få 
noget tøj til mig. Jeg husker, at 
jeg fik et par sko, som var alt 
for store. Om aftenen, på min 
konfirmationsdag, stod vi uden-
for og kunne høre de engelske 
flyvere, der kom med deres last 
af bomber, som de kastede over 
Hamburg og Kiel. Vi kunne 
også høre drønene og antiluft-
skytset. Men heldigvis kom den 
5. maj og alt forandrede sig.  

Nu var jeg blevet voksen, og 
noget af det første jeg gjorde 
var at køre til købmanden for at 
købe en pibe og tobak. Som 
konfirmeret måtte man nu kom-
me sammen med unge menne-
sker, og da krigen nu var slut, 
var der nogen der fandt på, at vi 
skulle spille håndbold. Det kom 
til at foregå på fars mark, en 
lille græsmark nede i dalen. Det 
blev faktisk ret populært. Der 
kom nogle fra Alling, Tørring, 
Ry, Glarbo og Laven. Så vi var 
vel omkring 40 unge karle og 
piger, der mødtes en gang om 
ugen for at træne. Senere deltog 
vi også i kampe med andre 
klubber. Når vi skulle ud at 
spille kamp, lejede vi en lastbil 
og så sad vi oppe på ladet. Hu-
møret var højt.  
Efter konfirmationen blev jeg 
først karl hjemme hos min far. I 
1948 blev jeg forkarl i Holms-
bæk (på Tulstrupvej mellem 
Skæggeskov og Jaungyde) sam-
men med en dreng på 14 år. Der 
var ikke meget luksus. Værelset 
lå i hestestalden, og der var 
hverken varme eller varmt 
vand, ej heller var der et toilet. 
Det foregik bag hestene.  
 
Jens Erik Balle fortsætter sin beret-
ning i ”Tulstrup Sogn”  til  februar. 
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Erik Bredmose Simonsen 
Præstebakken 11 
8680 Ry 
Tlf. 86 89 14 17 
e- mail: ebs@km.dk 
 

Graver:   
Barry Leonard 
Tlf. 27 32 47 50 
Træffes ved kirken  
fredag kl. 10 – 12 
 

Kirkeværge:  
Grethe Jensen 
tlf.: 86 89 16 74 
 

Menighedsrådsformand:  
Jens Peter Møller 
tlf.: 86 89 36 64 
 

Tulstrup kirkes hjemmeside:  
Tulstrupkirke.dk 
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 ”Tulstrup sogn” udgives af Tulstrup menighedsråd.  
Omdeles til alle husstande i Tulstrup sogn  6 gange årligt:  
februar - april - juni - august (kirkeblad) - oktober - december. 
Tryk: Grafisk Indtryk, tlf. 86 82 09 49 
Stof til næste blad modtages gerne  - senest d. 20.  januar  2012 

TULSTRUP KIRKE 
 

Siden sidst - 
Dødsfald i sognet og begrave-
de/bisatte fra Tulstrup kirke 
 

Erik Due Jakobsen,  
Ry, tdl. Tulstrup kro 
 

Benedicte Hauch Lund,  
Plejehjemmet Søkilde 
 

Asta Cecilie Brøgger,  
Ry- tdl. Vennely 
 
Døbt i Alling kirke  
 

Aksel Ezekiel Hasling Brandt, 
Skovsrodvej 

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

Glædelig jul  
og godt nytår! 

 


