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SOGNETS ÆLDSTE BEBOER
FYLDER 102 ÅR I APRIL
Tekst af Kirsten Lund

Peder Sørensen tager åbent
imod mig på Tulstrupvej 53 i
Tørring, hvor han har boet siden 1979.
Han er en moden mand, der fylder 102 år den 28. april i år. Ser
man kun hans cpr. nr.
280413…., kan han forveksles
med en lille fyr, der måske snart
skal i børnehave.

Peder er den ældste beboer i
sognet, så jeg er nysgerrig efter
at høre hans historier om livet.
Han synes ikke han husker så
godt længere, men fortællingerne tager alligevel form, da han
taler sig varm.
Peder er født i Røgen i 1913 og
flyttede med sine forældre Margrethe og Søren Sørensen til
gården ”Ulrikkehøj” på Okse-

Peder Sørensen, - sognets ældste beboer

vejen, da han var 5 år. De var
fire søskende, Marie var den
ældste, så var der Peder, Jørgen
samt Henry, den yngste af flokken. Han bor på hjørnet af Randersvej og Tulstrupvej i Søkilde, fortæller Peder.
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Peder har siddet mange nætter
og sørget for, at de nyfødte grise kunne die sikkert hos soen
uden at blive lagt ihjel af hende.
Han var også ferm til at tynde
de tætsåede roer med hånd og
til markarbejdet med hestespand. Han har slidt mange trøjer op omkring livet, hvor tømmen sled i stoffet.
Især mindes han en hest, de
havde fået fra Århusegnen, der
var stærk og kunne være lidt
vild at have for ploven.
Peders far ville nødig undvære
ham som hjælp på gården. Men
da Peder havde være inde som

soldat insisterede han på at ville
ud at tjene. Det gik ”fatter” så
med til og Peder tjente 5 måneder på en stor gård i Mollerup
hos ”en gal spektakel”, der
skældte vel meget ud og uddelte
lussinger. Men Peder fik sat sig
i respekt og holdt pladsen ud.
Pligterne på gården kaldte Peder tilbage til ”Ulrikkehøj”. Faren kunne dårligt undvære en
rask ung mand, og Peder drev
landbruget videre efter forældrene blev gamle.
Livet på landet var ikke mekaniseret hverken i landbruget
eller i stuehuset, så der var ansat karle og piger på gårdene.
Det var Peder godt tilpas med,
for det var på den vis, at han
mødte sin kone, Anna, der var
ung pige i huset på ”Ulrikkehøj”. Hun kom fra Søkilde,
og på hendes 18 års fødselsdag,
den 3. april 1956, blev Peder og
Anna gift i Tulstrup kirke.
Anna og Peder Sørensen fik 3
børn; Karsten, Erik og Jeanette.
Karsten er gift med Gunhild og
bor på Oksevejen i Tørring. I
mange år har Peder kørt traktoren frem i lavt gear, når Karsten
og Gunhild har plantet og skåret

kål. Det er Peder holdt op med,
griner han højt. Det har kræfterne ikke været til de seneste par
år.
Erik er elektriker og bor på
Skanderborgvej uden for Ry.
Han bliver kaldt ud til opgaver
tidlig og silde, fortæller Peder.
Jeanette på 40 år, den yngste af
flokken, har Peder fornøjelse af
dagligt. Jeanette bor sammen
med sin mand og to børn i huset
på Tulstrupvej sammen med
Peder. Det er tydeligt, at Melisa
og Jasmin på 2 og 4 år nyder
selskabet med deres cirka 100
år ældre bedstefar og glæden
synes at være gensidig.
Livet i huset nyder Peder, der
blev alene efter sin kone Annas
pludselige død i 2006, hvor hun
fik et hjerteslag kun 68 år gammel.

Det er Peder, der klarer snerydningen ved Tulstrupvej 53
Da Peder var en stor knægt kom
de til Ry til fods eller med hestevogn. Hos købmanden i Tørring kunne de ikke få alle varer,
de havde brug for, så de måtte
til Ry. Det var langt og træls,
syntes Peder.
De havde mange høns på gården dengang og æggene skulle
Peder gå til Ry med, så de kunne blive solgt. Heldigvis gav
hans mor ham lov til at tage
hesten, for ellers havde han kun
en gammel rådden cykel, fortæller Peder.
Det var før Tulstrupvej blev
anlagt ved opfyldning på tværs
af Oudalen. Ofte afkortede Peder turen ved at gå tværs over
Knudsø.

De gik ned gennem slugten og
derfra videre til Ry tværs over
søen. Den var så lavvandet dengang, at det kunne lade sig gøre.
Det var en god ting, syntes Peder, så de ikke behøvede gå hele vejen omkring vandrehjemmet ved Knudhule for at komme til Ry.
Men da man valgte at lade
vandstanden stige ved sluserne i
Silkeborg, fik det ende med den
populære sti over søen.
Peder havde sin skolegang i
Tørring tidligere skole på
Skovsrodvej, hvor Birthe og
Bent bor nu.

Missionshuset kom han ikke i
og heller ikke så meget i kirken.
Der var altid mange pligter at se
til som ”fatter” satte ham i gang
med – også om søndagen, mindes Peder.
Det kunne af og til godt gå lidt
lystigt for sig i byen, fortæller
Peder, købmanden kunne finde
på at sætte en kasse øl ud og så
blev der danset og holdt sjov
uden for, griner han.
I år er det 70 år siden befrielsen
i maj 1945, men det mærkede
de ikke så meget til i Tørring,
syntes Peder. Han mindes ikke,
at begivenheden blev synderligt
markeret. Under krigen husker
han, at tyskerne standsede dem
hvis de var ude efter 8 om afte-

nen. Men med lidt snak og
overtalelse fik de alligevel lov
til at færdes frit. Soldaterne var
sultne og beskidte og fik lov til
at tage mælk direkte fra køerne
på marken og vaskede sig ved
brønden udenfor på gården, beretter Peder.
Peder er morgenmenneske og er
altid tidligt på benene. Om
sommeren holder han af at gå i
haven, hvor han bl.a. dyrker
kartofler. Om vinteren er det
ham, der står for snerydningen i
indkørslen som er nødvendig
denne kolde formiddag i januar,
hvor jeg er på besøg og Peder
følger mig ud, så han også kan
få tømt postkassen.
*********

NYT FRA JAUNGYDE FORSAMLINGSHUS
Tekst af:
Jonna Jensen
Formand
for forsamlingshuset

Vi har brugt efteråret på at bygge lidt om og er nu klar til din
næste fest.
Den gamle scene, som var cirka
1 meter høj, blev brækket ned
og genopbygget med et par trin
op foran og er nu ca. ½ meter
høj, så der er direkte adgang fra
salen.
Grunden til vi har ændret scenen, er at ”suppe, steg og is musikeren” er ved at være fortid.
Når lejerne i dag har levende
musik til festen, så er det bands
der spiller. Bands bryder sig
ikke om at stå på en høj scene,
men vil ned og have kontakt
med publikum.
Den nye scene har en perfekt
højde til dette ifølge projektets
tømrer Kvist, som selv spiller i
band.
Tiden med dilettant er også passé. Den ny scene har også flere

andre naturlige anvendelsesmuligheder, da den nu er nede i en
højde, hvor man feks. også kan
bruge den til opdækning, lave
bar-område eller bare lave et
sjovt lille indslag til en fest.
Vi har bevaret opgang til scenen fra stolerummet, så man vil
stadig ubemærket kunne forberede lidt sjov og dukke op på
scenen, uden nogen opdager de
indledende øvelser.

Scenen før ombygning

Scenen efter ombygning

Gangen som tidligere var gennemgang til scenen og dermed
et rum som faktisk ikke blev
brugt, er nu lavet til et fantastisk lege/sove rum til børnene.

Børn vælger jo ikke altid selv,
at de skal med til fest og finder
det ofte lidt småkedeligt. Men
nu er der rig mulighed for leg,
for der er tænkt beskæftigelse
for børn i alle aldre.
Skulle man have en alder, hvor
en lur undervejs er nødvendig,
så kan man selv medbringe
madras osv. Da rummet nu er
uden gennemgang, kan her være fred og ro til lidt søvn.

Legerummet er lavet med en
del sponseringer, bla har Baby
Dan givet et sikkerhedsgitter.
Flere fra byen har bidraget med
malingrester, inventar og fra en
"bortgives gruppe" på facebook, er hentet masser af lækkert legetøj, som har fået en tur
i vaskemaskinen og nu er klar
til nye børns leg.
Da det er genbrugstanken der
ligger til grund for legerummet,
er det en investering på under
2000 kr. for at etablere dette
rum.
Legerummet er der kommet
positive reaktioner på, fra dem
der indtil videre har lejet huset.

Du kan se mange flere billeder
på forsamlingshusets hjemmeside:
www.jaungydeforsamlingshus.dk

Flere frivillige fra Jaungyde,
har været aktive på projekterne.

SOGNEINDSAMLING I TULSTRUP
SØNDAG D. 8. MARTS
TIL KVINDER I VERDENS FATTIGSTE LANDE

Søndag den 8. marts 2015
vil vi gerne have dit selskab.
Det er dagen, hvor der er indsamling til FOLKEKIRKENS
NØDHJÆLP i sognene. Ved
at melde dig som indsamler kan
du i løbet af 2-3 timer bidrage
til, at beløbet, vi kan samle ind
til nødhjælpen, bliver endnu
større og dermed bidrage til at
bekæmpe sult blandt verdens
fattigste.
Hvad skal jeg gøre?
Du skal blot ringe til Mogens
Christensen på tlf. 26 23 08 03,
eller sende en mail: christensen_mogens@mail.tele.dk
helst i dag, og sige, hvor mange
I kommer og hjælper med indsamlingen.

Indsamlingsleder
Mogens Christensen, Tørring

Søndag den 8. marts kl. 10.00
møder du op i Tulstrup præstegård. Her fordeler Mogens ruter
og giver en kop kaffe og brød,
inden vi skal ud at rasle med
bøsserne.
Du kan se mere om indsamlingen på www.noedhjaelp.dk
Vel mødt!
Du kan også læse mere om indsamlingen til kvinder i verdens
fattigste lande i Kirkebladsdelen.

”SAMTALEAFTEN” OM KRISTENDOM
Onsdag den 25. marts kl. 19.30
i Tulstrup Præstegård
Vi vil drøfte spørgsmålene
”Hvad er det for en gud, vi tror
på? Hvad siger vi i trosbekendelsen?”
Sognepræst Erik Bredmose holder et oplæg, som vi ”samtaler”
ud fra.

I januar 2014 holdt vi en vellykket ”samtaleaften” om kristendom. Vi lovede at arrangere
en lignende aften. Derfor håber
vi, der er mange der har lyst til
at deltage og være med til at
drøfte de spændende emner.
Alle er velkomne!
Tulstrup menighedsråd

BØRNE- OG
MINI-KONFIRMAND GUDSTJENESTE
I TULSTRUP KIRKE
SØNDAG D. 22. MARTS KL. 10.30
Årets minikonfirmander
og Jytte Lundgaard Nielsen medvirker

FØLGENDE KONFIRMERES
I TULSTRUP KIRKE
BEDEDAG D. 1. MAJ 2015 KL. 10.00
Frida Linnea Berggreen Ramsing
Charlotte Vibe Trige Bojsen
Marius Emil Kaspersen Kühle
Alberte Thuun-Petersen
Mateo Lejbølle Mygind
Nicolai Ekkelund Pedersen
Rikke Lund Pape Møller
Mads Storm Randrup
Tobias Nielsen
Lærke Bøg Christoffersen
Magnus Haubro Jensen
Isabella Normann Rasmussen
Sofie Amalie Plougmann Mortensen
Vanessa Enevoldsen Gnoni
Emil Yde Wenneberg
William Legard Grønfeldt

TULSTRUP KIRKE

- Siden sidst Dødsfald i sognet og begravede/
bisatte fra Tulstrup kirke
Elna Højlund Nielsen,
Plejehjemmet Søkilde

Sognepræst
Erik Bredmose Simonsen
Præstebakken 11
8680 Ry
Tlf. 86 89 14 17
e-mail: ebs@km.dk

Kurt Even Nielsen,
Låsby
Herdis Marie Jensen,
Plejehjemmet Søkilde

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

Ole Johannes Hjalmar Sem Berglund,
Plejehjemmet Søkilde

Kirkeværge:
Grethe Jensen
tlf.: 86 89 16 74

Knud Erik Dyhr,
Låsby

Menighedsrådsformand:
Jens Peter Møller
tlf.: 86 89 36 64
Tulstrup kirkes hjemmeside:
www.tulstrupkirke.dk

Doris Viola Ragnhild Bertelsen,
Plejehjemmet Søkilde

Erling Kjær Jørgensen,
Plejehjemmet Søkilde
Else Margrethe Espensen,
Plejehjemmet Søkilde
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