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Tekst: Britta Andersen,
Hinnerup.

I min barndom var Pastor Theo-
dor Meincke Præst i Dover og
Ry, boede i Svejstrup Præste-
gård.
Under den tyske besættelse
1940 til 1945 kunne vi ikke få
benzin, Meinckes bil stod i ga-
ragen, Præstegårdsforpagteren
havde en jumpe og en kane,

hvori han kørte Meincke til
gudstjenester i  Dover og Ry.
Det var en kold omgang, da vi
under besættelsen havde nogle
isvintre.

Pastor Meinckes datter Carry
og jeg legede sammen, vi var
lige gamle.
Der var en stor have til Præste-
gården, i den ud mod vandvær-
ket var der en lille skov med
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den dejligste skovbund og gode
træer at klatre i. Vi spillede og-
så bold, hvis fru Meincke var i
nærheden fik Carry hende til at
spille med fire bolde  op ad en
væg, det kunne vi ikke.

Carry havde fødselsdag midt i
januar måned, pigerne i byen
som var på Carrys alder var in-
viteret til fødselsdag, vi fik ka-
kao og boller herefter dansede
vi om juletræet, det blev altid
gemt til Carrys fødselsdag, det
stod i havestuen, her var meget
koldt.
Fru Meincke sang salmer, sange
og dansede sanglege med os,
herefter fik vi julegodter, så le-
gede vi selv resten af eftermid-
dagen.

En dag havde fru Meincke
glemt, at få købt nogle varer i

Bjedstrup brugs, så skulle Carry
hente dem ved aftenstid. Det
var mørkt da hun kom ind og
spurgte om jeg ville med, jeg så
på min mor: ”Det kan du godt,
vi binder bare et af fars hvide
lommetørklæder om din arm”.
Under besættelsen måtte vi ikke
gå med lys, men skulle have
hvide armbind på.

Omkring 1. maj 1945 var det
spændende om vi blev befriet
eller vi fik krig. Vi var en flok
børn som legede udenfor præ-
stegården og Carry var hver af-
ten inde for at høre engelsk
presse. Den  4. maj kom hun ud
og råbte: ”Danmark er frit”.
Vi blev glade.

Carry kom hen til mig, spurgte
om jeg ville med ud til ringeren
og graveren, som boede ude i

nærheden af Dover kirke. Hun
skulle ud med en besked fra
hendes far, om at der skulle ki-
mes 1 time den 5. maj om mor-
genen.
Vi gik derud, vi havde ikke
cykler, for man kunne ikke få
slanger og dæk under besættel-
sen.
Det var næsten mørkt inden vi
kom hjem, jeg gik ned i byen,
hvor min far stod og snakkede,
vi gik lettede og glade hjem.

Jeg gik til præst i Svejstrup
præstegård ved pastor Meincke
og blev konfirmeret  i  1946.

Mine forældre var Marie og Ni-
els Nielsen i Svejstrup.

Torsdag d. 19. marts kl. 19.00
er næste møde i historiegrup-
pen, hvor vi ser filmen
”VELKOMMEN TIL ALKEN”
(65 min. 2008).

Filmen fortæller i korte træk om
livet i Alken fortalt af bl.a. Via
Lütken Petersen, Agner Jørgen-
sen og Grethe Damgaard. Jeg
har en bog om Alken Smedie,
som jeg tager med.

NYT FRA HISTORIEGRUPPEN

Er der andre der har noget om
Alken (både stationsby og gam-
mel Alken), må I gerne tage det
med. Mødet er, som altid, åbent
for alle.
Ved sidste møde så vi
Svejstrup-Bjedstrup filmen og
snakkede om Børnehjemmet i
Fiirgårde.
Der var nogle med til mødet,
der havde boede der som unge,
og andre af de fremmødte der
huskede mange forskellige ting
om børnehjemmet.
Det var spændende at høre de
minder fra fortiden.

Mary Carstensen

Pastor Meincke

Svejstrup
Præstegård
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Den 8. marts 2015 vil Dover
sogn gå sammen med 1.300
sogne og 20.000 frivillige over
hele landet for at støtte Folke-
kirkens Nødhjælps kamp for
verdens fattigste.
Vi deltager i sogneindsamlin-
gen, fordi, at når vi vælger at
bruge nogle timer af vor søndag
på at samle ind, så gør vi en for-
skel for flere fattige familier der
virkelig har brug for vor hjælp
og støtte.

Sidste år samlede 7 indsamlere i
sognet 4.470 kroner ind og min
forventning til støtte fra sognets
beboere er meget positiv, så tag
godt imod os når vi ringer på
jeres dør.

Sæt allerede nu kryds i kalende-
ren den 8. marts – og meld dig
gerne som indsamler hos Else-
Marie Karlsen på tlf. 50229174
eller e-mail
riekarlsen@hotmail.com

Med venlig hilsen
Else-Marie Karlsen

LOKALE KUNSTNERE

Vi har med stor interesse haft et
samarbejde i gang med lokale
kunstnere, der har udstillet i
Kirkehuset. Vi har været rigtig
glade for, at de har vist os den
tillid, det er, at udstille deres
billeder og dele dem med andre
og mange fra menigheden og
foredragsdeltagere har glædet
sig over de fine og forskellige
udtryksformer billedkunstnerne

har benyttet sig af. Vi vil gerne
fortsætte den tradition, og vil
derfor opfordre andre der kan
lide at udtrykke sig kreativt til
at ”Springe ud” Måske er der
nogle der har lyst til at lave en
fællesudstilling, så lad os høre
fra jer. I kan kontakte
Else-Marie Karlsen på e-mail:
riekarlsen@hotmail.com

eller tlf. 50 22 91 74

BRUG EN FORMIDDAG PÅ VERDENS FATTIGSTE

Fra Sogneindsamlingen 2014

BILLEDKUNSTNER MARI DAHL

UDSTILLER I KIRKEHUSET
fra den 9. februar

Mari Dahl er født i 1960, hun er
uddannet fra Grafisk Skole i
Aarhus, og fra Aarhus Kunst-
akademi i perioden 1984-1990.
Hun arbejder med både oliema-
leri, grafik, tegning og akvarel.
Mari Dahl har siden sin debut
haft mange vigtige udstillinger i
større gallerier i Danmark.

Her i området er hun blandt an-
det kendt for sine udsmyknin-
ger på Mølleskolen i Ry og
Himmelbjergegnens Natur-
og Idræts-efterskole.
Mari Dahl har lavet altertavlen i
Tulstrup kirke, den blev indviet
i 2011 og i Blegind kirke har
hun i 2013 ligeledes udført en
altertavle.
Mari Dahl er medlem af kunst-
nerfællesskabet Lille Soho i Ry.

Der er fernisering på udstillin-
gen søndag d. 15. marts efter
gudstjenesten (kirkekaffe).
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SÆT X I KALENDEREN
Gudstjeneste i Dover kirke
Søndag d. 8. marts kl. 11.00

Gudstjeneste i Dover kirke
Søndag d. 15. marts kl. 9.30
- Kirkekaffe -

Historiegruppen i Kirkehuset
Torsdag d. 19. marts kl. 19.00

Sangaften i Dover kirke/Kirkehuset
Torsdag d. 26. marts kl. 19.30

Gudstjeneste i Dover kirke
Søndag d. 29. marts kl. 11.00

Gudstjeneste i Tulstrup kirke
Langfredag d. 3. april kl. 10.30
Liturgisk - musik/sang -
- Fælles for Dover - Alling
og Tulstrup sogne

FØLGENDE KONFIRMERES I DOVER KIRKE
SØNDAG DEN 3. MAJ KL. 10.00

Peter Munch Dissing

Christian Byskov Holm

Anna Guldager Lundgaard Hansen

Marie Guldager Lundgaard Hansen

Freja Sille Mikkelsen

Camilla Rohde Højgaard

Maudo Kajali Madsen

Sylvester Hassager Petersen

NYT FRA DOVER MENIGHEDSRÅD

- ANSÆTTELSE AF GRAVER -

Gudstjeneste i Dover kirke
Påskedag  d. 5. april kl. 11.00

Gudstjeneste i Dover kirke
Søndag d. 12. april kl. 10.30

Gudstjeneste i Dover kirke
Søndag d. 26. april kl. 9.30

Gudstjeneste i Dover kirke
Søndag d. 3. maj kl .10.00
Konfirmation

Gudstjeneste i Dover kirke
Søndag d. 17. maj kl. 9.30

Gudstjeneste i Dover kirke
Pinsedag d. 24. maj kl. 11.00

Gudstjeneste i Dover kirke
Søndag d. 31. maj kl. 9.30

Dover menighedsråd har i en
periode haft en samarbejdsafta-
le med Ry menighedsråd, om
udførelse af graverarbejdet ved
Dover kirke, således at graveren
var ansat under Ry kirke.
Med udgangen af februar stop-
per denne samarbejdsaftale.

Det har fortrinsvis været Henrik
Jensen, der er kommet til Dover
kirke, og vi siger Henrik TAK
for et godt samarbejde.

Pr. 1. marts 2015 har Dover
menighedsråd valgt at ansætte
sin egen graver. Den nye graver
er Thomas Berthelsen fra Al-
ken, vi byder Thomas velkom-
men.

Thomas Berthelsen præsenterer
her sig selv:
Som det nok er kommet de fleste
for øre kommer der ny graver
ved Dover kirke den 1/3, og jeg
er blevet den heldige.
Lidt om den nye graver: Mit
navn er Thomas Berthelsen, jeg
er 51 år gammel og bor i Alken
med min familie. Er vokset op
lidt uden for Boes og har gået i

skole i Ry. Efter nogle år væk
fra sognet har jeg de senere år
arbejdet her i lokal-området, og
er derfor nok ikke en fremmed
for mange af jer.

Ellers kan jeg sige, jeg glæder
mig til at komme i gang med
arbejdet og  møde jer alle sam-
men, enten i kirken eller på kir-
kegården.

Venlig hilsen
Thomas Berthelsen

SANGAFTEN
I DOVER KIRKE/

KIRKEHUSET

TORSDAG D. 26. MARTS

KL. 19.30
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DOVER KIRKE

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

Graver
Thomas Berthelsen
Mobil: 40 50 34 33
e-mail:doverkirkegaard@gmail.com

Træffes ved kirken efter aftale.

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

Formand
Mary Carstensen
Hårbyvej 27, Fiirgaarde
8680 Ry
Tlf.: 86 89 21 06
e-mail: mary@voresteam.dk

Dover Sogns hjemmeside:
www.dover.folkekirken.dk

REDAKTION

Erna Andersen
tlf.: 86 57 72 06
e-mail: es.skovgaard@gmail.com

Tryk: Kamark Grafisk A/S
tlf. 86 81 14 99

SIDEN SIDST

Dødsfald i sognet og begrave-
de/bisatte fra Dover kirke

Søren Stougaard Nielsen,
Lundhøjvej

Edith Tove Brag,
Støvring

Døbt i Dover kirke

Lilli Kjær Brønd Schmidt,
Aarhus

KIRKEKAFFE

Der vil være en kop kaffe
og småkager i Kirkehuset

efter gudstjenesten
d . 15. marts kl  9.30

Der er samtidig fernisering
på Mari Dahls udstilling

i Kirkehuset


