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Til samtlige husstande i Dover Sogn

SEPTEMBER 2018

Kunst + forstand = kunstforstand...
- (kun for mænd) var overskriften på et kursusforløb på
Billedværkstedet Søkilden i foråret 2012.
En flok veloplagte Svejstrup- Alkenmænd blev lidt klogere på forskellige
retninger og stilarter indenfor kunsten.
Vi afsluttede med en hel lørdag, hvor teorien blev om sat til praksis, og vi malede à la de store mestre! Og så skete der
noget!
Forstanden blev sat på pause. Farver
og former, fantasi, følelser og eksperimenter, ja ren og skær maleglæde, tog
magten. Og så var der ingen vej tilbage.

Penslerne har været i gang siden da!
Mænd fra “andre egne” fandt også vej til
det særlige frirum som “mandeholdet”
er blevet, tirsdag efter tirsdag i flere år.
Musik, forskellige temaer og oplæg slår
hul på de ofte ”overophedede og trætte hjerner”, der ankommer. Vi arbejder
selvfølgelig både med farvelære og formelle teknikker, men allermest interessant er det, at de skabende processer
har et eget uforudsigeligt liv. Ind i mel-

2

3

lem males de underligste, mærkværdige,
grimme og smukke billeder. Godt humør,
åbenhed og lyst til at sætte ord på “det
som skete” i maleprocessen betyder, at
vi hver gang lige får “lettet på hatten“ og
luftet ud i både stort og småt . Billedet
bliver nøglen til gode snakke og ind imellem nye indsigter. Der bæres en masse
malerier ud af døren. Nogle får nok plads
“under sengen”, andre på en væg i stuen, hvis ”kunstværket” går igennem den
hjemlige censur.
Nu tager vi så mod til os og hænger
“udvalgte værker” op på væggene i Kir-

kehuset. Det bliver en herlig broget og
blandet landhandel. Der er ingen sammenhæng i stil eller udtryk, men den
glade mangfoldighed foldes ud! Der er
helt sikkert en mening i galskaben og en
historie at fortælle om hvert eneste billede.
Den historie fortæller vi gerne til ferniseringen 28.10 efter gudstjenesten kl
10.30. Vel mødt!

På mandeholdets vegne
Birgit Dahlstrup Jensen
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INDBYDELSE TIL FERNISERING
Mandeholdet udstiller i Kirkehuset d. 28. okt. kl. 10.30

Klik ind på www.billedvaerkstedet-soekilden.dk
hvis du er blevet nysgerrig.
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KOLLEN
I Dover Sogn, der tæller landsbyerne Illerup, Alken, Bjedstrup, Svejstrup og Boes,
ligger der er granplantage på toppen af en
bakke med den skønneste udsigt til Mossø
og Svejstrup Enge. Den er til salg.
En gruppe lokale ildsjæle fik den idé at
undersøge, om området kan opkøbes af
en fond og åbnes for alle på samme måde,
som det er gjort med ”Lyngbakkerne” i Gl.

Rye. Der har været afholdt borgermøde
med stor lokal opbakning i juni, og der er
dannet en forening ved navn Landsbykollen, der arbejder for at gennemføre det
spændende projekt.
Mulighederne for det smukke område er mangfoldige. Der har været talt om
vandresti, sti til mountain bikes, shelter, ridesti, etablering af en skovhave mm. Hvis
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Nyt grønt fællesskabsprojekt for alle

Af Hans Alexandersen

det lykkes at erhverve jorden, er det tanken, at alle, der er medlem af foreningen
Landsbykollen, kan være med til at udvikle
området, og at området skal være åbent
for alle, der måtte have lyst til at lægge vejen forbi.
Prisen for hele området er lige godt en
million kroner. Foreningen har foreløbig
hen over sommeren modtaget tilsagn om

donationer fra private og fra lokale virksomheder på godt og vel 150.000 kr. Når –
og hvis – dette beløb kan nå op på 250.000
kr., og hvis sælger vælger at give foreningen
området på hånden i en aftalt periode, vil
foreningen søge fondsmidler til at finansiere den resterende del af købesummen.
Hvis det hele falder på plads, bliver det en
almennyttig fond, der kommer til at eje jor-
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Nyt fra Dover menighedsråd
Af Erna Andersen
Menighedsrådet har besluttet at der skal udskiftes hække på kirkegården. Det vil ikke
ske på en gang på hele kirkegården, men over nogle år. Hækkene er blevet meget
store og brede, de er meget arbejdskrævende for graveren. Til de gravstensejere, der
bliver berørt at det, håber vi at der er forståelse for at det roder lidt. Vi bestræber os
på at arbejdet udføres på en måde så gravstensejerne berøres af dette så lidt som
muligt.

Høstgudstjeneste i Dover kirke
den, og foreningen Landsbykollen, der skal
stå for driften. I hele projekteringsfasen får
foreningen god og kyndig hjælp af landskabsarkitekt Bendt Nielsen, der har stor
erfaring fra mange andre naturprojekter i
Skanderborg Kommune, herunder opkøbet
af Lyngbakkerne.
Alle interesserede kan følge med i projektet på hjemmesiden Alken.dk, ligesom
man også er velkommen til at kontakte en

fra bestyrelsen for at høre mere. Foreningen hører også meget gerne fra alle, der
har mod på at give tilsagn om et bidrag til
opkøbet.

Bestyrelsen består af:
Nanna Søvsøe, Lars Kamp,
Tor Birk Trads, Hans Alexandersen,
Ditte Jensen og Janne Schrøder.
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Søndag 16. september kl. 10.30

2-3 violinister fra Vioven, Århus Musikkonservatorie,
vil medvirke under gudstjenesten.
Menighedsrådet inviterer derefter
til kaffe/te med brød.
"Igen i år har vi fornøjelsen af at glæde os over
de flotte patchworktæpper der er ophængt
i kirkehuset. Tak til de flittige kvinder der
gerne vil vise os deres kunst"
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Sæt X i kalenderen

Dover kirke indbyder til
Julekoncert tirsdag den 4. december kl. 19.30

Social strik
Onsdage i ulige uger, kl.13.30 - 16.30, alle er velkomne.
Anna Mikkelsen kan kontaktes på annamikkelsen11@gmail.com

Gudstjenester
Høstgudstjeneste i Dover kirke
søndag den 16. september kl. 10.30.

Vivo-koret fra Århus, der består af ca. 30 sangere,
under ledelse af dirigent og organist Torkild Høgsbro,
har fastlagt et program med kendte julesalmer og melodier.

Gudstjeneste i Dover kirke
Søndag den 30. september kl 9.30

Historiegruppen

Gudstjeneste i Dover kirke
Søndag den 14. oktober kl. 9.30

Der er planlagt møder på
følgende datoer:
Tirsdag den 11. september.
Tirsdag den 9. oktober.
Tirsdag den 13. november.

Gudstjeneste i Dover kirke
Søndag den 28. oktober kl. 10.30
Gudstjeneste i Dover kirke
Aller helgens dag,
den 4. november kl.10.30

Vi ser filmene: Øm kloster genopstår
og Øm kloster- munkenes paradis.

Sidste søndag i kirkeåret,
gudstjeneste den 25. november
kl.11.00

Vi mødes i kirkehuset kl. 19.00, hvor
vi begynder aftenen med kaffe og
chokolade.

Gudstjeneste i Dover kirke,
første søndag i advent
den 2. december kl. 9.30
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Alle er velkomne.
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DOVER KIRKE

MENIGHEDSRÅDET FOR DOVER SOGN

KIRKEKONTORET
KILDEBAKKEN 1 ∙ 8680 RY
Dover ∙ Alling ∙ Tulstrup ∙ Låsby ∙ Gl. Rye ∙ Ry
TLF. 86 89 13 50
E-mail: metla@km.dk

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

ÅBNINGSTIDER:
MANDAG - TIRSDAG - ONSDAG kl. 9 - 12.
TORSDAG KL. 16 – 18.
Henvendelse vedr. kirkegården
På mobil: 40 50 34 33
eller e-mail: doverkirkegaard@gmail.com
Træffes ved kirken efter aftale.
SOGNEPRÆST
Erik Bredmose Simonsen
Præstebakken 11, Tulstrup
8680 Ry
Tlf. 86 89 14 17
E-mail: ebs@km.dk
KIRKESANGERE
Gert Bonde Nielsen og Kristine Lykkebo
KIRKEVÆRGE
Kristian Jensen
Nygårdsvej 4,
8660 Skanderborg
Tlf.: 86 57 70 33
E-mail: kr.jensen.ry@gmail.com

Næstformand - Kasserer
Dorthe Baastrup
Overmarksvej 15
8660 Skanderborg
Tlf: 86577181
E-mail: overmarksvej@mail.dk
Kontaktperson-Formand for valgudvalg
Michael Villadsen
Svejstrupvej 22
8660 Skanderborg
Tlf: 40853430
E-mail: michael.villadsen@transportlaw.dk
Menigt medlem.
Else-Marie Karlsen
Damhøjen 1
8660 Skanderborg
Tlf: 50229174
E-mail: riekarlsen@hotmail.dk
Suppleanter:
Margit Rasmussen
Kirsten Marie Mikkelsen
Dorthe Ottesen
Mary Carstensen

