
man ikke rører ved den gamle 
jul.  
Til den gamle jul hørte også, at 
man gik i kirke juleaften, og 
sådan er det heldigvis stadig-
væk for rigtig mange menne-
sker. Men også i kirken gælder 
det, at man skal vare sig for at 
lave for meget om – i hvert fald 
til jul. De fleste vil sikkert me-
ne, at netop på denne dag skal 
alt være helt som det plejer – 
også salmerne. 

”Rør blot ikke ved min 
gamle jul”  

Drej kun universet helt omkring, 
vend kun op og ned på alle ting, 
jorden med, thi den er falsk og hul, 
rør blot ikke ved min gamle jul. 
 
Sådan synger vi i Peter Fabers 
gamle julesang ”Sikken vold-
som trængsel og alarm”, og 
mon ikke mange har det netop 
sådan, at man godt kan ”vende 
op og ned på alle ting”, blot 

DU FØDTES PÅ JORD 
 – en ny salme - 

DECEMBER 2011 14. ÅRGANG NR. 1 

FOR DOVER  - ALLING - TULSTRUP SOGNE 

KIRKEBLAD 
KIRKEBLAD 
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I vore kirker synger vi da også 
de allermest kendte og afholdte 
salmer på denne dag, ”Det ki-
mer nu til julefest”, ”Julen har 
bragt” og ”Dejlig er jorden”, 
og dog har vi i Dover, Alling og 
Tulstrup kirker vovet at intro-
ducere en ny julesalme, nemlig 
Johannes Johansens ”Det var 
ikke en nat som de andre”, som 
vi har sunget gennem snart 
mange år nu.  
Jeg tror mange – måske de fle-
ste? – har taget den til sig nu, 
som en del af det faste repertoi-
re nu. 
 
Du fødtes på jord 
Skulle jeg finde modet til endnu 
en gang at udfordre kirkegæn-
gerne juleaften, så kunne et 
godt bud være endnu én af de 
nyere salmer, nemlig Lisbeth 
Smedegaard Andersens ”Du 
fødtes på jord” . 
Det er ganske vist ikke blot en 
julesalme. Den kan synges året 
rundt. Når den alligevel meget 
vel kan synges her i julen, skyl-
des det, at den tager udgangs-
punkt i julebudskabet: Du fød-
tes på jord og lå som et spæd-
barn i favn hos din mor.  
Det handler om Kristus, der 
blev født som et menneske, og 
voksede op som ethvert andet 

barn: du leged, du voksed, du lo 
og du græd, som det hedder i 
salmen, og alt dette af den ene 
grund, at han ønskede at være 
med os, hvor vi er: hvor vi end 
skal være, der følger du med, 
som livsglæden bag hver gud-
skabte dag. 
Kristus, blev det menneske, der 
– i modsætning til os - levede 
hver dag til vor Herres behag: 
han så gudsbarnet i ethvert 
menneske – også tiggeren, som 
vi ikke bryder os om og kun ser 
som ubehagelig og besværlig. 
 
Salmen vil dog mere end blot 
fortælle os, at vi skal se hinan-
den, som Gud ser os og elske 
vor næste, som Gud elsker os. 
Vi får tilmed at vide, at vi livet 
igennem kan leve på og af det 
ord – det tilsagn, der lød påske-
morgen, da kvinderne kom ud 
til graven: Han er opstanden, 
han lever til stadighed midt i 
blandt jer. Hans død blev ikke 
afslutningen men en ny begyn-
delse: Din død var en dåb/til tro 
og til håb.  
 
Til liv her på jord 
I gudstjenesten rækkes det liv-
givende ord videre til os. Det 
sker bl.a. i dåben og nadveren. 
I dåben lægges barnet i Vorher-
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res favn og skønt nyfødt, får det 
magt til at leve på det, han har 
bragt: velsignelsens ord/til liv 
her på jord.  
Til liv her på jord er også brø-
det og vinen, vi modtager på 
alterets bord, dvs. ved nadve-
ren. Salmen fremmaner et bille-
de af, at han sidder ved bordet 
sammen med os: Du løfter dit 
ansigt og lyser Guds fred.  
 
Guds fred 
Guds fred er netop, hvad vi kan 
gå bort med efter enhver guds-
tjeneste.  
Det siges vel intet sted klarere 
end i bortsendelses-ordene efter 
nadveren: ”Gå bort med fred!” 
Det er stærke ord netop her, 
hvor han i brødet og vinen har 
givet sig selv til os, og det er jo 
det afgørende i kristendommen, 
der kommer til udtryk her.  
Han døde ikke bare en tilfældig 
død langfredag. Han døde for 
os. Han gav sit liv for os. Det er 
derfor, der er så stor en kraft og 
betydning i ordene efter nadve-
ren: Gå bort med fred!  
Der er ikke noget, du skal og 
kan gøre mere over for Vorher-
re. Du er frelst og fri, og derfor 
kan du med fred i sindet gå ud i 
verden og gøre det, du skal. 
Med det tilsagn kan vi da med 

vore lungers fulde kraft synge 
med  på salmens sidste vers: 

 
Så beder vi: Giv 
os mod til at leve  
et menneskeliv, 
at vokse i kærlighed,  
folde os ud, 
til alt bliver ét  
i en lovsang til Gud, 
som sendte sit Ord 
i dig her til jord.  
 
 
”Du fødtes på jord”  
– Den danske salmeborg nr.69 
 
1. Du fødtes på jord 
og lå som et spædbarn  
i favn hos din mor. 
Du leged, du voksed, du lo,  
og du græd; 
hvor vi end skal være,  
dér følger du med 
som livsglæden bag 
hver gudskabte dag. 
 
2. Hver gudskabte dag 
blev levet af dig til  
vor Herres behag. 
Hvor vi ser en tigger,  
der er til besvær, 
dér rækker du gudsbarnet  
menneskeværd 
– det daglige brød 
fra fødsel til død. 
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GUDSTJENESTER I JUL OG NYTÅR 
 

JULEAFTENSDAG: 
 ALLING: KL. 14.00 - DOVER: KL.15.15 - TULSTRUP: KL. 16.30 

 

JULEDAG:  
TULSTRUP KL. 10.30 

 

2. JULEDAG:  
DOVER KL. 10.30 

 

NYTÅRSAFTENSDAG:  
TULSTRUP KL. 11.00 

3. Fra fødsel til død, 
dér færdes vi sikkert  
på ordet, der lød 
da kvinderne, tynget af sorg  
og fortræd 
fandt hvidklædte engle  
i gravmørkets sted. 
Din død var en dåb 
til tro og til håb. 
 
4. Til tro og til håb 
blir børnene lagt i din favn  
under dåb. 
Dér tar du imod dem  
og giver dem magt 
til nyfødt at leve på det,  
du har bragt: 
Velsignelsens ord 
til liv her på jord. 

6. Så beder vi: Giv 
os mod til at leve  
et menneskeliv, 
at vokse i kærlighed,  
folde os ud, 
til alt bliver ét  
i en lovsang til Gud, 
som sendte sit Ord 
i dig her til jord. 
 

Erik Bredmose 
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NY KIRKESANGER 

Kamma Bidstrup 

Herudover synger jeg selv både 
kirke- og liedkoncerter og er 
tilknyttet flere kor.  
 
Jeg er gift med Brian, som er 
organist og kordirigent og sam-
men har vi Holger og Andrea 
på 11 og 8 år. 
 
Jeg glæder mig meget til at mø-
de jer og tage del i det kirkelige 
arbejde ved kirkerne. 
 

Kamma 

Vores kirkesanger igennem 17 
år, Gert Bonde Nielsen, er ble-
vet bevilget orlov i et år. Han 
fik muligheden for at blive en 
del af Århus Domkirkes kor og 
vil gerne prøve det af.  
I hans sted har menighedsråde-
ne ansat Kamma Bidstrup pr. 1. 
december, og vi har bedt Kam-
ma præsentere sig selv:  
 
 
 

Kære menighed  
i Dover, Alling og Tulstrup. 

 
Jeg er så den heldige, som skal 
vikariere som kirkesanger frem 
til september næste år i jeres 
kirker. Jeg hedder Kamma og 
har størstedelen af mit liv været 
ansat som kirkekorsanger/
kirkesanger. Først i børnekor i 
Sørup Kirke, Svendborg, hvor 
jeg er vokset op. Siden bl.a. 12 
år i Vejlby Kirke, Århus hvor 
jeg også er bosiddende.  
 
Jeg er klassisk uddannet fra Det 
Jydske Musikkonservatorium 
og underviser pt. som sang- og 
taletekniklærer i Horsens under 
Løgumkloster Kirkemusikskole. 
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Måske har ugekurset ”Nye sal-
mer” eksisteret i alle 50 år, og 
det hører forhåbentlig ikke op, 
for der kan stadig gives nye ord 
til tro – til håb – og til kærlig-
hed. 
”Pinse er en klovn i herrens 
alt for store sko” 
Det er indledningssalmen denne 
søndag aften efter at sengetøjet 
er lagt på, og vi har set  de 11 
andre an, som vi skal tilbringe 
denne uge på kursus med. 
Det er godt nok en anderledes 
titel end ”Lover Herren, han er 
nær”: Måske handler de allige-
vel om noget af det samme. 
Pinse, siger højskolelære, teo-
log Martin Bonde, er Helligån-
dens tid = kirkens tid = vores 
tid. Kristendommen taler om 
treenigheden: Faderen, Sønnen 
og Helligånden. De 3 gudsbille-
der er udtryk for gudserfaringer, 
altså erfaringer af Guds vilje i 
menneskers liv. 
Tidens midte er Kristus, altså 
Sønnens tid, ”Gud med os”, for-
ud for Kristus gik fortællingen 
om Faderen og efter Kristus 
kommer fortællingen om Hel-
ligånden, som er fællesskabet. 
Fællesskabet skal gerne komme 

”PINSE ER EN KLOVN  
I HERRENS ALT FOR STORE SKO” 

Tekst af Bente Klarskov 
 
På vej 
Vi er på vej. Birthe Østergaard 
og jeg.  Bilen er på vej sydpå. 
Ved afkørsel 69 Haderslev dre-
jer vi til højre og ind i landet. 
Vi kører lige ud og lige ud og 
efter en time og adskillige rund-
kørsler, ser vi kirken. Løgum-
kloster kirke med sit smukke 
stejle spir. 
Vi er fulde af forventning, Bir-
the og jeg. Vi skal være væk en 
hel uge sammen og være sam-
men om noget af det vi holder 
allermest af: At synge salmer. 

 
Løgumkloster Højskole 
Løgumkloster Højskole har en 
50-årig tradition (og 50 år er 
netop den alder højskolen har) 
for at synge salmer – og føler et 
særligt ansvar for at understøtte 
ny salmedigtning og salmekom-
position. 
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hestene og Refugiet ligger på 
vores højre side. Her bor præ-
sterne i denne uge (bl.a. Jesper 
Hanneslund fra Ry). Præsterne 
er på kursus om, hvordan en 
prædiken kan skrues sammen. 
I Kapitelsalen synger vi altid 2 
salmer og beder Fader Vor. Og 
så fortæller Vita Andreassen 
(forstander) og Martin Bonde 
os historier. 
Andre indslag i ugens løb  
-komponister og forfattere- 
I løbet af ugen får vi besøg af 
Den STORE (i ordets bogstave-
ligste forstand) blinde kompo-
nist Villy Egmose. Hans histo-
rie er fantastisk og sammen 
med ham komponerer vi en me-
lodi til en salme, der er skrevet 
af Lars Busk Sørensen. Salmen 
skal synges på Silkeborg Høj-
skole af unge FDF`ere. 
 
Senere på ugen får vi besøg af 
den li`så STORE (også i bog-
staveligste forstand) digter Sten 
Kaalø. Han begyndte at skrive 
digte i bagbutikken til sin mors 
grøntforretning i Valby, mens 
han passede kartoffelskrælle-
maskinen. 
Hans digtning er også større og 
mere fantasifuld, end vi kan 
mestre. Hans ungdomsven er 
også i tvivl, da Sten Kaalø har 

til udtryk i kirken. Pinse er den 
tid, hvor Gud er til stede ved sin 
Ånd; der holder vi kirke. Vi har 
et fællesskab i kirken, som Hel-
ligånden giver os mulighed for. 
Vi kan bl.a. synge sammen. 
Pinse er også ansvar. Menne-
sket får  ansvar for en mission 
(en sendelse). Vores mission er: 
At elske verden. ”Således som 
Gud elskede verden.” 
”Herren går i for store sko” 
At gå i for store sko er selvføl-
gelig modsætningen til at gå i 
for små sko. Og det ved vi godt 
hvad betyder !! 
Herren går ikke blot i for store 
sko, men alt for store sko. I 
Herrens sko kan rummes alt 
det, vi ikke kan rumme i vores 
alt for små sko. 
En klovn har store sko, ham kan 
man grine af. Han er kærlig og 
følsom. Vi må grine og græde 
med klovnen, han spejler vores 
følelser. Klovnen er ydmyg og 
ydmyges. Som Kristus. 
Se nu er vi allerede godt i gang. 
I løbet af ugen kommer vi til at 
synge salmen flere gange. Og vi 
kommer til at holde af den. 
Morgensang i Kapitelsalen 
Hver morgen går vi over den 
store grønne eng fra Løgumklo-
ster Højskole til den stolte kir-
ke. På engen ved Brede å går 
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skrevet en digtsamling om en 
rejse til Barcelona: Om det er 
den samme tur, han har været 
med på. 
- Det sete afhænger af øjnene, 
som ser – Vi ser   mer` og mer`  
i denne uge, hvor vi låner ører 
og hjertestrenge af store menne-
sker. 
Valgmenighedspræst Benedicte 
Hammer Præstholm fra Melle-
rup er en af de nyeste salmedig-
tere, ung og ærlig fremlægger 
hun sine tanker og salmer, som 
broderen komponisten Claus 
Præstholm har sat melodier til. 
I vores egen lille gruppe har vi 
såmænd også en salmedigter, en 
præst på pension har kastet sig 
over salmedigtningen og vi syn-
ger, og giver vores mening til 
kende. 
Torsdag eftermiddag kører vi 
med Jens Rosendal ud i mar-
sken. Tøndermarsken, Ballum, 
Margrete Kog. Vi er heldige 
også at se nogle små flokke af 
stære. Efterårsfarverne er bredt 
ud over marsken ”Farvernes 
landskab” som Jens Rosendal 
vidunderlig smukt har digtet om 
igen og igen. 
 
Vi ser Brorsons kirke og synger 
Brorson salmer og i tusmørket  
(”endnu skimtes de sidste får”) 

kører vi hjem til højskolen til 
valgflæsk og valgaften. 
Fredag eftermiddag har vi en 3 
timers billedfortælling om Inge-
manns liv. Vi synger med på de 
dejlige salmer: ”Bliv hos os, når 
dagen hælder”, ”Der står et slot 
i Vesterled” og ”Lysets engel 
går med glans”. Birthe tror, jeg 
er blevet forkølet, for jeg snøf-
ter hele tiden, - men jeg er bare 
rørt til tårer over denne skøn-
hed: Af ord, melodier, billeder 
af danske landskaber, hvide kir-
kegavle og gule rapsmarker. Til 
tonerne af ”Dejlig er jorden”, 
som vi synger med på og bille-
der fra Ingemanns begravelse, 
slutter fortællingen. Vi misser 
med øjnene og rejser os lang-
somt, inden vi går på værelser-
ne for at ”nette” os til aftenens 
festmiddag. 
Aftensang i Løgumkloster kirke 
Hele ugen igennem er der aften-
sang i Løgumkloster Kirke. Vi 
synger igen en 2-3 salmer, der 
læses en tekst og velsignelsen 
lyses over os. 
 
Vi tager hjem igen: ”Fyldt af 
glæde over livets under” og vi 
fortæller enhver, der gider høre 
på det om vores vidunderlige 
salmeuge sammen på Løgum-
kloster Højskole. 
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Onsdag d. 29. februar kl. 19.30 
 

Kresten Drejergaard,  
biskop, Odense 
Kappadokien, Efesus  
og Istanbul  
 
Onsdag  ???  
dato kommer senere 
Uffe Østergaard,  
professor, historiker 
Fra Osmannerriget til republik  
-TYRKIET i det 20. århundrede. 

 
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 

Med mindre andet fremgår eller 
meddeles har vi fast mødeaften 
på onsdage kl. 19.30 
 
Ret til ændringer forbeholdes, 
fordi ikke alle aftaler med fore-
dragsholdere endnu er i hus. 
Bl.a. arbejdes der på en arbejds-
lørdag. Du kan bl.a. holde dig 
underrettet ved at tilmelde dig  
Nyhedsbrevet fra Tulstrup Præ-
stegård 
 
Onsdag d. 11. januar kl. 19.30 
 

Tyrkiet i Bibelen. Vi går på jagt 
efter, hvad der fortælles om det 
lilleasiatiske landområde i Bi-
belen. 
 
Onsdag d. 25. januar kl. 19.30 
 

Diskussioner om den kristne tro 
blev afklaret  på store kirkemø-
der bl.a. i Konstantinopel og 
Efesus. Hvad var det, man dis-
kuterede? 
 
 
 
 

DET SKER  
 

DEN TEOLOGISKE AFTENHØJSKOLE 
I TULSTRUP PRÆSTEGÅRD 
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Dover sogn 
 

JULEKONCERT 
 

I DOVER KIRKE 
 

Søndag d. 18. december  
kl. 19.00   

med Alkenkoret og  
Skanderborg mandskor 

 
KYNDELMISSE 

GUDSTJENESTE 
I DOVER KIRKE  

 

Torsdag d. 2. februar kl. 17.30 
 

Fyraftensgudstjeneste, hvor Do-
ver menighedsråd efterfølgende 
inviterer til fællesspisning i Al-
ken mejeri. 

DET SKER  
SOGNEMØDE 

 
Torsdag d. 5. januar kl.14.00 
 

Ole Toftdahl, Ry,  
højskoleforstander 
 

”Højskole før og nu” 
 

Ole Toftdahl har nu efterhånden 
nogle år på bagen som forstan-
der for Ry Højskole. Inden han 
kom til Ry, var han i mange år 
lærer på Testrup Højskole, så 
han er en erfaren mand, når det 
gælder den danske folkehøjsko-
le. Hvad var ideen bag og per-
spektiverne i højskolearbejde i 
begyndelsen, og holder det sta-
dig i 2011 og frem? 
 
Torsdag d. 2. februar kl. 14.00 
 

Peder Porse, Svejstrup Enge, Ry, 
byrådspolitiker, jæger  
og Blicher-entusiast   
 

”Blicher i Søhøjlandet samt 
oplæsning på jysk”  
 
Torsdag d. 8. marts kl. 14.00 
 

Birgit Dahlstrup Jensen, Søkilde, 
billedkunstner og underviser. 
 

”Et farverigt arbejde 
- et farverigt liv” 

 

KIRKEBIL 
 

 

Kirkebil kan rekvireres 
til gudstjenester  

i pastoratets 3 kirker  
ved henvendelse  

dagen før til: 
 

Skanderborg Taxa 
Tlf. 86 51 00 00 
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KIRKEBLADSREDAKTIONEN 
 

 

Kirsten Lund, (ansv.), Tulstrup  
tlf.:  86 89 09 19 
e-mail: kirsten.lund@fiberpost.dk 

 

Birthe Madsen, Dover,  
tlf.:  86 57 71 82 
ibm.alken@mail.dk 
 

Bente Klarskov, Alling,  
tlf.:  86 89 33 15 
benteklarskov@hotmail.com 
 

Agnete Laursen Vig, Alling,  
tlf.:  86 89 31 83 
b.m.madsen@mail.dk  
 
 

 

Kirkebladet udkommer 6 gange årligt  
Feb.- Apr. - Jun. - Aug. - Okt. - Dec. 
 

Tryk: Grafisk Indtryk, tlf. 86 82 09 49 

DET SKER  
NYTÅRSGUDSTJENESTE 

 

den 31. december kl. 11.00 
 

I TULSTRUP KIRKE 
FÆLLES FOR  

DOVER - ALLING -TULSTRUP 
 

Efter gudstjenesten tager vi 
afsked med det gamle år  

med et glas champagne og 
et stykke kransekage. 

 
 
 
 
 

 
 

BØRNEGUDSTJENESTE  
I TULSTRUP KIRKE 

 
Torsdag d. 1. marts kl. 17.00 

 
med børnepræst  
Pia Husted Blok 

 
”David og Goliath ” 

 

 
KIRKERNE PÅ NETTET 

 
   Dover kirke: 

    dover.folkekirken.dk 
 

    Alling kirke:  
     allingkirke.dk 

 

    Tulstrup kirke:  
     tulstrupkirke.dk 

 

Ry kirke: 
rykirke.dk  

 

Sct Sørens kirke, Gl. Rye: 
glryekirke.dk 

 

Låsby kirke: 
laasbykirke.dk 
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GUDSTJENESTER 
  DOVER ALLING TULSTRUP 

11. december., 3. søndag i advent   10.30 

18. december, 4. søndag i advent  10.30            
Dorthe Larsen  

24. december, Juleaften 15.15 14.00 16.30 

25. december, Juledag   10.30 

26. december, 2. Juledag 10.30   

8. januar, Helligtrekonger 9.30 11.00  

15. januar, 2. søn. eft. Helligtrekonger 11.00  9.30 

22. januar, 3. søn. eft. Helligtrekonger  9.30      
Dorthe Larsen  

29. januar, sidste søn. eft. Helligtrekonger   10.30 

2. februar, Kyndelmisse-gudstjeneste 
17.30   
efterflg.     

fællesspisning 
  

5. februar, Septuagesima  11.00 9.30 

12. februar, Seksagesima 9.30      
Dorthe Larsen   

31. december, Nytårsaftensdag   
11.00               

fælles for  
Dover Alling 
og Tulstrup  

19. februar, Fastelavn 9.30  11.00 

26. februar, 1. søndag i fasten  11.00 9.30 

Dover-Alling-Tulstrup sogne 
Sognepræst: Erik Bredmose Simonsen,  
Præstebakken 11, 8680 Ry.  Tlf. 86 89 14 17  e-mail: ebs@km.dk 
Organist: Tyt Kirkeby, tlf.: 86 89 19 20 
Kirkesanger: Kamma Bidstrup, tlf. 86 21 55 34 - 20 19 83 27 


