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Mossø Rundt i ju-
lenatten – vi l du
med?

Idrætsforeningen gennemfører Tour

de VIF på jernheste, men spejderne

bruger ”apostlenes heste” på turen

rundt om Jyllands største sø.

Siden 60`erne har spejdere fra Voer-

ladegård gået Mossø rundt natten mel-

lem 3. og 4. juledag, nu vil vi gerne

ti lbyde denne speciel le begivenhed ti l

flere!

Traditionen opstod ved et ti lfælde:

En aften imellem jul og nytår i 1 964 sad

en flok spejdere og hyggede sig, men

da folk var ved at bryde op, foreslog en

spontant: Hvem vil med Mossø Rundt?

Alle takkede ja og efter et smut hjem i

privaten efter proviant, samledes man

en time før midnat, klar ti l afgang.

Gennem tiderne har ti lslutningen

været meget varieret og turens indhold

l igeså. Et år var søen frosset ti l , så

spejderne begav sig ud på isen og gik

langs kanten rundt. Omkring 50 menne-

sker har været rekordti lslutning, hvi lket

Hugo og Ketty i den nu lukkede bager-

butik kan snakke med om.

Indti l for få år siden sluttede strabad-

serne med, at der blev hentet varmt

morgenbrød i baglokalet. Nu finder vi på

alternativer ti l kaffen i spejderhuset, in-

den sengene kalder.
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Mossø Rundt d. 27. december kl.

23.00 – ca. 5.00 har været forbeholdt

spejderne, men i år vi l vi gerne indbyde

alle, der er med på spøgen de små 30

kilometer rundt. Det forudsætter, at man

er i stand ti l at gå rask ti l , og at turryg-

sækken indeholder drikkelse og en solid

madpakke. De første kilometer mod

Fuldbro Mølle møder vi l idt trafik, men

resten af ruten har vi for os selv.

Er du ti l hyggelig snak i mørket, en

fortættet naturoplevelse og at julesulet

forsvinder kilometer for ki lometer, så tøv

ikke med at møde op ved spejderhuset

d. 27/1 2 kl. 23.

Ingen ti lmelding, bare kom!

Gruppeleder

Steen Kjeldsen
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Nyt fra redaktionen

Fra bladets start har det været Hen-

rik Ellegaard, der har trukket det tunge

læs med at få lavet layout på bladet.

Det har aldrig været hans mening,

at det var noget han skulle fortsætte

med ti l evig tid.

Opgaven skulle løses og da ingen

anden vil le sprang han ti l , men kun for

et år.

Det er et flot arbejde, han har udført

og bladet har nu en form, hvor det kan

gives videre ti l en anden.

Vi har været så heldige, at Nis Heis-

sel har påtaget sig opgaven.

Under udarbejdelsen af dette blad,

har han været i lære, og når næste blad

skal laves, har Henrik lovet at kigge

ham over skulderen.

Mange tak ti l jer begge. Til Henrik

for veludført arbejde og ti l Nis fordi du

påtager dig opgaven.

Egon Kjær Sørensen

Henrik Nis

Redaktionen
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Så langt – så godt
. . .og puuuh

Rundt om i de forskell ige hjem er der

nogle, der kan nikke genkendende ti l de

anstrengelser, det kræver at finde en

dagligdag og rytme midt i en ombyg-

ning. Jeg har tidl igere givet udtryk for

den glæde, det har været at være vidne

ti l en udvidelse af skole og børnehave,

samtidig med at man rundt om i landet

– og endda blot 8 km. herfra - lukker

skoler og taler om afvikl ing. Jeg har næ-

sten ikke turdet skrive om anstrengel-

serne, det selvfølgel ig koster, men nu,

hvor vi næsten er i mål, vi l jeg da godt

afsløre, at vi er ved at være godt møre i

forhold ti l at leve i rod, støv –og hvad

man kunne kalde den næsten ”perma-

nente foreløbighedsfornemmelse”: Det

gør vi, når byggeriet er færdigt, det fin-

der vi, når vi får kasserne op fra kæl-

deren. . . .osv. osv.

Børnehaven er flyttet ind. Det var en

stor dag at se Sys klippe snoren over

og så ellers betragte 45 små og mel-

lemstore børn udforske de nye rammer.

Det er fantastisk at kunne stå i skolen

og betragte de små børnehavebørn be-

væge sig rundt imellem de tre stuer ad-

skilt af et stort, lyst fællesrum.

De 50 elever i store team (3.-6. klas-

se) er også flyttet ind i deres nye lokaler

i skolens ti lbygning. Nye borde og stole

har stået og fyldt op på Store Torv – og

de er nu på deres plads i de 3 lokaler

på 1 . sal ud mod Tyndeleddet. Børnene

var selv flyttemænd! Nedenunder er der

et nyt musiklokale, et mødelokale, toi let-

ter samt garderode – og så ellers ad-

gang ind ti l Store Torv, hvor bøger og

sofaer så småt er ved at finde deres

nye pladser. Vi glæder os ti l at komme

endnu mere på plads og nyder at se

børnene finde sig ti l rette i de nye om-

givelser, finde nye muligheder i nogle

kroge og rum. Der er også flere af per-

sonalet, som får gode ideer, som ser

nye muligheder. . . . . . . . . .Jeg tror, vi bl iver

nødt ti l at ønske os det pengetræ i ind-

vielsesgave!

Samtidig med at vi skal helt på

plads indenfor - og gerne før jul – kan

det ikke gå stærkt nok med at få etab-

leret nogle udearealer for både børne-

haven og skolen. Hold da fast hvor har

”byens bedste børn” fundet sig ti l rette

på meget l idt udeplads. Vi håber at få

lagt noget rul legræs på flere af op-

holdsstederne, idet vi ikke kan se os

ud af en vinter uden at stort set det

meste udeareal kan betrædes. Vi har

ikke så meget af det – og hver m2 skal

udnyttes.

Der etableres en parkeringsplads

på et stykke jord på den anden side af

Klostermøllevej. Denne er primært

tænkt som personaleparkering. Parke-

ringspladsen ved spejderne – Hol-

medal 55 – bliver p-plads for forældre,

og der etableres cykelstativer bag sko-

len på Tyndeleddet. Der hvor der tidl i-

gere var asfaltparkering.

Grusparkeringspladsen på Tynde-

leddet er død! Det er nu inddraget ti l

skolens legeareal – og et bredt stykke

beplantes med træer og buske. Der er

et stykke arbejde i gang i kommunen i

forhold ti l trafik på Tyndeleddet set i ly-
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set af, at der nu er en del gående børn

og voksne imellem skolen og Holmedal

55. Der er overvejelser om at lukke den

i den ene ende og/el ler gøre den ens-

rettet. Der foretages ikke noget, uden at

beboerne er blevet hørt – og har man

allerede nu nogle kommentarer, kan

man kontakte Lone Larsson fra Vej og

Park på 8794-7767.

Vi afholder officiel indvielse fredag

den 1 0. december kl.1 4 - 1 5 og alle,

som har lyst ti l at se de nye kvadratme-

ter, er meget velkomne. Kan man ikke

komme den dag, må man gerne kigge

ind på et andet tidspunkt. Vi viser gerne

vores sted frem.

Derudover afholder vi et åbent-hus-

arrangement den 29. november

kl.1 6.30 - 1 7.30 for børn og deres foræl-

dre, som går i overvejelser om at ind-

melde sig på Voerladegård Skole. På

baggrund af skolelukningen i Sdr. Vis-

sing har vi fået en del indmeldelser for

næste skoleår – og ved, at flere går i

overvejelser, om det skal være det ene

eller det andet. Vi har plads ti l flere så

anbefal os gerne rundt omkring. Jeg

kan forstå, at der har verseret et rygte

om, at elever, som ikke bor i Skander-

borg Kommune, kan risikere at bl ive

afvist på Niels Ebbesen Skole i 7. klas-

se, når eleverne fortsætter i overbyg-

ningen der. Det er ikke korrekt. Al le

elever, som fortsætter fra Voerladegård

Skole fra 6. klasse ti l NES i Skander-

borg, bl iver optaget.

Vi holder indskrivningsmøde man-

dag den 1 0. januar kl. 1 6.30 – 1 7.30

for forældre ti l kommende skoleelever.

Altså børn født i 2005.

Med ønsket om en dejl ig december

måned og rigtig godt nytår ti l al le læse-

re.

Merete Kristensen

Skoleleder
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Velkommen i Børnehaven ”Eventyrhulen”

Så blev det endelig virkel ighed – ef-

ter ½ år med byggeri om ørerne på os

er vi netop flyttet ind i vores splinternye

børnehave og har taget hver en krog i

brug.

Det halve år, der er gået, siden vi

forlod den gamle blå barak, har ikke

været uden udfordringer, men i samar-

bejde med børnene og ikke mindst Jer

forældre har vi klaret det.

De 3-årige havde fast tag over hove-

det hjemme på matriklen med en fast

turdag, mens de 4- og 5-årige hver dag

hoppede i overtøj, regntøj og ti l slut fly-

verdragter, inden de glade og med hu-

møret i top drog af sted på eventyr med

barnevognen Berta i front.

Ud i verden gik turen, – og det er ik-

ke uden grund, at al le ”Eventyrerne” for

kort tid siden blev belønnet med en

medalje for deres indsats. De har været

brave, stolte og udholdende og vi er

stolte af dem.

Ellen og Thomas Grønning åbnede

deres maskinhal, plæne og legeplads

for os, og børnene havde hver uge en

eller flere dage hos dem. Også her fik

børnene et stykke mark, så vi kunne ha-

ve køkkenhave. Vi har fundet og kigget

på insekter, leget, gravet, fået lov at se

på maskinerne, hoppet i trampolin, hørt

historier, plantet og vandet køkkenha-

ven, kigget på fugle, plukket mirabeller,

gynget og meget meget andet.

Ligeledes har vi ti lbragt mange timer

på Solsikken, hvor vi fik lov at indtage

det store grønne område med bakken,

stierne, skoven og bålhuset. Stierne er

blevet ræset flade af traktorkørsel og

ræs på løbecykler, vi har bygget huler i

skoven, l igget og kigget op i æbletræer-

nes kroner, skuet over markerne fra top-

pen af bakken, tri l let ned ad bakken og

holdt forældrekaffe med snobrødsbag-

ning i læ af bålhuset.

Også spejderpladsen og sportsplad-

sen samt klubhuset har vi haft stor glæ-

de af at kunne benytte.
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En KÆMPE TAK skal lyde ti l El len

og Thomas, al le Jer på Solsikken,

spejderne og VIF. Uden Jer havde ud-

fordringerne været svære at knække. Vi

er Jer MEGET taknemmelige. Skønt og

rørende at være en del af et lokalsam-

fund hvor der er kræfter og overskud ti l

at hjælpe hinanden. TAK skal I have.

Men nu har vi fast og splinternyt tag

over hovederne. Børnehaven har fået

navnet ”Eventyrhulen” og er befolket af

”Alfer”, ”Elvere” og ”Trolde”. Vi er pt. 45

børn og mange flere kommer ti l i løbet

af vinteren. Vi glæder os ti l at tage imod

Jer i ”Hulen” og gøre Jer ti l en del af vo-

res store eventyrfamil ie.

Lige nu er legepladsen under opfø-

relse, der kommer nyt hegn op, bl iver

lagt rul legræs og bygget volde. Der går

endnu nogle måneder, før vi kan betræ-

de den, men indti l da klarer vi os med

vores gamle legeplads, den skønne na-

tur og gæstfriheden i vores lokalsam-

fund.

Vel mødt – Sys Vad Steffensen



SKort efter vi sidst skrev om, at vi

gerne vil le åbne mere op for byens børn

og borgere, fik vi en henvendelse fra

børnehaven. De var i forbindelse med

den igangværende ombygning blevet

”hjemløse”. De vil le gerne bruge vores

nye udearealer som ”Skovbørnehave”

nogle dage om ugen.

En henvendelse, der ikke krævede

mange overvejelser, da det l ige var i

tråd med vores tanker i forhold ti l at få

en bedre udnyttelse af udearealerne og

en understøttelse af holdningen om at

medvirke ti l at bevare en driftig,

vedkommende landsby.

Samarbejdet har fuldt ud levet op ti l

vores forventninger om, at det vi l le

være godt at få skabt noget mere liv på

området.

De beboere, der er hjemme i

dagtimerne, har taget rigtig godt imod

børnene og synes, det er hyggeligt, at

de kommer.

Samtidig har vi fået en meget større

udnyttelse af vores udearealer samt

den nye bålhytte, som børnene har

kunnet benytte som ly og som et sted,

hvor de kunne spise madpakker, lave

bål mv.

Intiativet har også medvirket ti l , at vi

har fået et større kendskab ti l hinanden.

Vi har tidl igere ikke vidst ret meget om

byens børnehave, men gennem dette

samarbejde og snakke med det

ledsagende personale er vores

kendskab ti l børnehaven blevet meget

bedre.

- 8 - Solsikken

Dette kendskab er jeg overbevist om

vil medføre, at vi fremover i større

udstrækning vil trække på hinanden og

dermed få et større samarbejde. Noget,

der bl.a. er vigtigt i en tid, hvor vi al le

skal spare på ressourcerne.

Jeg er overbevist om, at skal

landsbyen vedblive at være initiativrig

og aktiv, som jeg oplever, den er nu, så

er det vigtigt, at al le kræfterne forenes;

det gælder både virksomheder,

institutioner, frivi l l ige og foreninger.

Besøget har l igeledes ansporet ti l at

få sat gang i fondsansøgninger ti l at få

udearealerne indrettet ti l fælles glæde

for al le. Vi er l ige ved at lægge sidste

hånd på nogle ansøgninger, og det

sidste nye i denne sag er, at vi prøver,

om vi også kan få etableret udendørs

fitness. Så vores håb er, at fondene

synes, det er l ige så god en ide, som vi

selv synes.

Mvh Ole Vestergaard

Solsikken har gæstevisit af børnehaven
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Serviceforbedring
på bus!

Som noget ganske enestående i

denne tid, har sommerens nye køreplan

for busrute 502 medført en servicefor-

bedring!

Der er kommet teletaxa om aftenen,

og weekendens drift er blevet udvidet ti l

nogle tidsrum frem for at være faste ti-

der. Det er meget let at bruge, og det

virker!

Den anden aften fik jeg en taxa hjem

fra Skanderborg for 26 kr. !

Skolebørn og andre med måneds-

kort kan bruge teletaxa gratis, mens vi

andre skal betale kontant.

Besti l på 8740 8396 mindst en time

før. Der er åben for besti l l ing kl. 8-20.

Teletaxa kører på ruten:

Hverdage

1 7.30-1 9.00 og 21 .00-22.00

Lørdag

8.00-1 4.00

Søndag

9.00 -11 .00 og 20.00 - 22.00.

Brug det – det er et fantastisk ti lbud

- 9 - Teletaxa

Nye boligparcel ler
Blegsø Banke

Skanderborg Kommune udbyder 22

boligparceller ti l salg på Blegsø Banke i

Voerladegård.

Boligparcellerne er beliggende i et

nyt boligområde benævnt Blegsø Banke

I I i den vestl ige del af Voerladegård,

umiddelbart syd for Holmedal og nord-

vest for eksistende boligområde om-

kring Blegsø Banke.

Data: Lokalplan nr. 1 030 – Blegsø

Banke I I - er gældende for området.

Parcellerne l igger i Delområde A

(åben/lav boligbebyggelse i et plan).

Pris: Grundene sælges for højeste

bud. Grundenes størrelse varierer fra

ca. 800 m² ti l ca. 1 1 00 m². Mindstepri-

sen varierer efter størrelsen - fra

380.000 kr. ti l 51 0.000 kr. ved køb inden

31 .1 2.201 0, og - fra 440.000 kr. ti l

600.000 kr. incl. moms ved køb efter

01 .01 .2011 .

Vilkår: Købesummen indeholder ud-

gifter ti l grundenes byggemodning, ud-

stykning samt ti lslutningsbidrag ti l vand,

kloak, el og varme. Hver husstand eller

firma har højest mulighed for at købe én

enkelt grund i udstykningsområdet. Ma-

teriale: Udbudsmateriale med nærmere

beskrivelse af boligparcellerne, lokal-

plan, ti lbuds- og betal ingsbetingelser

m.v. kan hentes på:

www.skanderborg.dk/grundsalg

Spred rygtet ti l venner og bekendte. . .
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Tredje onsdag i måneden.

Næste gang onsdag den 1 5. decem-

ber kl. 1 9.30

Sidste gang er 1 6. marts 2011 .

Mød op alene eller som par – alle

kommer mest ti l at danse med andre

end den de kommer med.

Vi skal øve trin ti l ”træskobal” med

fokus på danseglæde. For at bl ive blan-

det godt rundt mellem hinanden tager vi

også lidt folkedans, både dansk og

amerikansk, måske lidt Square Dance.

Pris pr. pers. : 1 50 kr.

Instruktør:
Karl Svansø Iversen
Mail : Inger.karl@fibermail .dk
SMS: 2078 8490

Dans i Forsamlingshuset
Du kan stadig nå det!

Medbring l idt godt ti l pausen:

Kaffe, the, øl el ler vand mm.
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Oversigt over hold i vintersæsonen
201 0-201 1

Mandag

1 7.00 til 1 8.00 Tons og tummel 4-5 årige

(Søren Bording m. fl . Tlf. : 72 20 1 7 1 6)

1 9.00 til 20.1 5 Kom i form Kvinder

(Inger Svansø Iversen Tlf. : 75 78 28 05)

Forsamlingshuset:

1 9.30 til 22.00 Fægtning (Bo Jaque Tlf. : 75 78 27 07)

Tirsdag

1 6.20 til 1 7.05 Forældrebarn 2-3 årige samt forældre

(Joan Linneberg m.fl . Tlf. : 86 11 61 1 2)

1 7.1 5 til 1 8.45 Håndbold 3.-4. Klasse – piger (Gitte Eilersen Tlf. : 76 59 99 44)

1 8.45 til 21 .45 Linedance Fortsættere og begyndere

(Grethe Andersen Tlf. : 75 78 23 73)

Onsdag

1 6.00 til 1 7.30 Gymnastik og bold 0.-2.klasse – drenge og piger

(Heidi Nielsen m.fl . Tlf. : 86 92 1 5 09)

Forsamlingshuset:

1 9.30 til 21 .30 Dans 3. onsdag i mdr. (Karl Svansø Iversen Tlf. : 75 78 28 05)

Torsdag

1 7.00 til 1 9.00 Spring 3.-7. klasse (Jørgen Brandt m.fl . Tlf. : 41 1 8 1 5 28)

20.00 til 21 .30 Evt. Floorball - kvinder (Linda Bording Tlf. : 29 87 49 27)

Fredag

1 8.30 til 20.00 Bordtennis 4.-6.klasse (Henrik Nielsen m.fl . Tlf. : 75 75 47 90)

20.00 til 21 .00 Bordtennis forældre og børn fra 7.kl og op (Henrik Nielsen)

Aktiviteterne foregår i gymnastiksalen med mindre andet er nævnt.

Se vores hjemmeside www.vifsport.dk for præcis opstartsdato.

Med forbehold for ændringer.

"Husk gymnastikopvisning i forsamlingshuset lørdag
den 1 9. marts 2011 "

På vegne af gymnastikudvalget, Inger Svansø Iversen tlf. 75 78 28 05

- 11 - VIF
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Historiske gl imt . . . .
v/ Lis Pedersen (f. Berntsen),
opvokset i Voerladegård.

Soldaterindkvarte-
ring i 1 933.

I 1 933 blev Voerladegård indblandet

i efterårsmanøvren i forbindelse med

Kongerevyen.

Jeg tror, den fandt sted på Mattrup

Gods. Soldater blev indkvarteret rundt

om i byen og oplandet. I mit hjem hav-

de vi en soldat boende. Han var fra

Fæbroen pr. Agersted og udlært smed.

Bønderne havde både soldater og

heste indkvarteret. Det gik nok lidt efter

størrelsen på gården, hvor mange man

skulle tage imod.

Officererne skulle have en seng,

mens de menige måtte nøjes med hal-

men.

Hos læreren var en af de store ”ka-

noner” indkvarteret.

Hele hæren samledes ude på en

plads ved Bramkjærlund. Her fra et felt-

køkken blev soldaterne bespist og fik

deres tørkost udleveret.

Det var en meget spændende uge,

der sluttede med bal i forsamlingshuset.

Trist var det, da de drog af sted, men

dagen efter kom de igen bare for en

nat.

Sidst på eftermiddagen kom en luft-

bal lon svævende hen over byen. Vi

sprang jo al le for at se, hvor den lande-

de. Det gjorde den i Blegesø, der den-

gang kun var en bar mark. Med den

kom beskeden om, at vi skul le huse sol-

daterne endnu en nat.

Jo, jo. Det var en begivenhed, der ik-

ke tidl igere var overgået Voerladegård.
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Butik i forsamlings-
huset.

I forrige nummer af Voers Blad bad

vi interesserede melde sig. Og det kan

da nok være, at det skete.

Det er en fornøjelse at arbejde i et

sogn, hvor beboerne har så mange for-

skell ige kompetencer, og det bedste er,

at de meldte sig på banen; nu hvor sog-

net har brug for netop det, de kan.

Arbejdsgruppen består nu af:

Jacob, der er bygningssagkyndig.

Han kan tegne butikken og udregne

prisoverslag.

Teresa, der er ti lsynsførende ved

Levnedsmiddelkontrol len. Hun kan for-

tælles os hvilke krav, der sti l les ti l butik-

kens indretning, alt efter hvilke

varegrupper, vi kan tænke os at sælge.

Anders, der som ansat i et større

kæde af detai lbutikker besidder stor vi-

den om butiksindretning og hvilke vare-

grupper, der kan være interessante i

vor butik.

Ole, der som leder af Solsikken har

kontakterne, så vi kan få butikken pas-

set uden omkostninger for os, som et

beskæftigelsesprojekt for udvikl ings-

hæmmede.

Anne Kirstine, der er vor pennefører

og Egon, der forsøger, at holde sam-

men på det meste.

Men vi kunne godt

bruge et par stykker,

der kunne kaste sig ud

i, at undersøge hvilke

fonde og puljer, der

kunne tænkes at støtte

et socialt projekt som

vort.

Gruppen har afholdt

sit første møde. Når

tegningerne og et

prisoverslag både for

ombygning og indret-

ning af butik, samt et

budget for driften af bu-

tikken forel igger, vi l vi

indkalde ti l et oriente-

rende borgermøde.

På det møde vil vi bl .a. spørge, hvad

og hvor meget du kunne tænke at købe

i butikken, og om du vil købe aktier i

den.

Skulle du have spørgsmål og /el ler

ideer er du velkommen ti l at kontakte

Ole på Solsikken eller Egon 7578 2572.

- 1 3 - Forsamlingshuset
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Først skal vi dog

have det økonomiske

på plads ved at søge

fonde om støtte ti l

projektet, der vi l bl ive

opført af lokale, frivi l l i-

ge kræfter.

Bålhytten vil skærme for sol, blæst

og regn. Den vil kunne skabe gode ram-

mer for bl.a. naturaktiviteter, madpakke-

spisning, sang og hygge.

Tak...

Når disse l injer læses, har vi været

på gruppeweekend i Ømborgens 1 500

m2 store megahytte ved Mossø. Forhå-

bentl ig har det igen været en god ople-

velse med aktivitet, underholdning og

sammenhold i en stor flok.

Der er ca. 1 00 spejdere i Voerlade-

gård, hvoraf ca. 25 er voksne ledere,

assistenter og medhjælpere. Sammen

med grupperådet (bestyrelsen) yder dis-

se mennesker ugentl igt et stort stykke

frivi l l igt arbejde, som bærer synligt frugt:

Med famil iespejd, bævere, ulve, junio-

rer, spejdere, seniorer og søspejdere

har vi et ti lbud ti l de fleste.

Derfor er det på sin plads at sige jer

al le TAK for en brav indsats i 201 0. Og-

så tak ti l jer forældre, dels fordi I sender

jeres børn ti l spejder uge efter uge, dels

fordi I bakker op omkring arbejdsdage,

rengøring, kørsel og alt det andet.

Gruppeleder Steen Kjeldsen
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Spejderne mod nye
mål.

Offline med familiespejd:

Famil iespejd er kommet godt igang

med ca. 1 0 børn i alderen 3-6 år samt

deres forældre. I en verden præget af at

være on-l ine hele tiden, er famil iespejd

en mulighed for at være offl ine, nærvæ-

rende og tæt på naturen, i hvert fald et

par timer om måneden. Fællesskabet er

i højsædet, og vi ser det som en fordel,

at mange forældre ikke selv har været

spejdere og derfor kommer med friske

øjne og ideer ti l aktiviteterne.

Vil du/I med i det nye år, så ring ti l :

Lone Munk (27306459), Birthe Jacob-

sen (75782930), gruppeleder Steen

Kjeldsen (75752028) el ler tjek næste ar-

rangement på www.spejdernet.dk/vg

Bare brandgod bålhytte:
Snart får både famil iespejdere, de

øvrige spejdere, skolen, børnehaven og

den øvrige lokalbefolkning mulighed for

at benytte den blærede bålhytte, som vi

håber vil stå klar på spejderpladsen ti l

næste forår.
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Klip fra dagplejerne

Udvalgte kommende arrangemen-
ter 2011 :

Fredag d. 21 . januar: Nytårsfrokost

for al le ledere, grupperødder og på-

hæng.

Onsdag d. 9. februar: Gruppeaften

(generalforsamling) med fællesspisning.

Lørdag d. 9. apri l : Visionsdag for al le

voksne omkring gruppen.

Onsdag d. 27. apri l : Skt. Georgs Dag

med masser af aktivitet for hele grup-

pen på spejderpladsen. Spejder igang med produktion af fuglefoder



undgå, at får og lam lider, men naturl ig-

vis også for at sikre, at flest mulige lam

overlever, så vi også næste år har nok

at sælge af.

Da jeg var færdig i stalden, var det

næsten helt mørkt, og ikke en vind rørte

sig.

Brændeovnsrøgen fra skorstenen

stod l ige op i luften, og sådan en søn-

dag omkring kl. 1 8 er Lyngdal et af de

steder i Danmark, der l igger så langt fra

større veje, at der ikke kan høres en

eneste lyd af trafik.

For mange mennesker, der kommer

her, er det en larmende sti lhed, der for-

skrækker og afskrækker dem; men for

mig er det en meget stor nydelse.

Jeg gik en l i l le tur omkring gården,

mens mørket tog ti l . På bakken langs

Hedevej kunne man mod toppen se får i

si lhuet og høre, hvordan de græssede.

N
Naturen omkring
Lyngdal .

I dag på oktobers sidste dag og den

første dag af årets fem måneder med

normal tid, blev det for mig overrasken-

de hurtigt mørkt.

Skumringen var al lerede i gang, da

jeg startede aftenfodringen, så jeg var

nødt ti l at fodre fårene ude først, fordi

de for tiden går sammen med væd-

deren.

Han er i fuld gang med holde fårene

ti l . Derfor har han en sele på, hvori der

under hans bug sidder et stykke gult

farvekridt. Med det sætter han et tyde-

l igt mærke på et får, når han har be-

dækket det.

Hver dag skal jeg notere, hvi lke får,

der har fået farve, for kun på den måde

ved jeg, hvornår læmningen kan forven-

tes.

Den viden er vigtig, for det er af stor

betydning, at fårene er under opsyn, når

lammene skal ti l verden, både for at
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Det er jo sådan - i hvert fald for mig -

at når vore muligheder for at sanse med

synet svækkes, så tager høre- og lug-

tesansen over, og alle lyde registreres.

Nogle ænder kommer flyvende så

lavt, at jeg kan høre suset fra deres vin-

geslag og den ene skræpper ræp- ræp-

ræp; måske for at holde sammen på

flokken, der drejer ned mod de over-

svømmede enge.

I det fjerne mod Yding bræger en

kalv ynkeligt efter sin mor, og nogle små

hysteriske hunde bjæffer fra forskell ige

retninger.

Da jeg tager turen op ad skrænten i

haven, kan jeg både høre og lugte de

nedfaldne blade, der l igger i et tykt lag

på stien under den store kastanje.

Vi tog havemøblerne ind forleden,

men en enkelt bænk er ti lbage, som jeg

kan sidde og nyde sti lhedens lyde fra.
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Jeg kan også se, at det ikke passer,

at ”i mørke er al le katte grå”, for nede i

haven går der et par hvide katte rundt

og uanset, hvor mørkt det bl iver, vi l

Lyngdals hvide katte altid lyse op.

Nu venter november, der forhåbent-

l ig fortsætter med mildt vejr, så vi længe

kan nyde bladenes fantastiske farvespil .

I formiddag, hvor solen skinnede, var

det ubeskrivel igt smukt at se ud i haven,

hvor de sidste asters stadig holder

stand med lysl i l la og mørkeblå farver

blandt al le de øvrige afblomstrede stau-

der.

Med lidt held holder de 1 4 dage me-

re, og så er der kun ca. to en halv må-

ned, ti l vi ser de første erantis.

Ja, jeg ved det, men håbet er lyse-

grønt.

Egon Kjær Sørensen
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Advent

Det første lys er Ordet, talt af Gud,

det skabte l iv, hvor alt var øde,

med fuglesang, med blomster,

der sprang ud,

med glæde over markens grøde.

(Johs. Johansen)

Nyt fra
menighedsrådet

Vi er nu midt i valgperioden. Da vi al-

lerede på nuværende tidspunkt ved, at

der bl iver flere poster fri ti l besættelse

efter næste valg i 201 2, opfordres DU ti l

at overveje, om det kunne være noget

for dig at sti l le op som kandidat ti l me-

nighedsrådet.

- 1 8 - Menighedsrådet

Menighedsrådet har for det næste år konstitueret sig som følger:

Karl Svansø Iversen: Formand

Jacob Fri is Nielsen: Næstformand, kirkeværge, underskriftsansvarl ig

Vibeke Schou-Hanssen: Kontaktperson for personale

Anders Jacobsen: Sekretær

Eric K. Dahlgård: Folkevalgt kasserer

Det er advent og snart jul.

Det er tid ti l at fejre hinanden og vo-

res l iv; være sammen i famil iens skød

og måske spil le matador med ungerne.

Det er tid ti l eftertanke og tid ti l at

ændre l idt på tingene, sætte sig nye

mål, finde nye fokuspunkter.

Det er tid ti l at ”passere start” i l ivets

store matadorspil . Ligesom i matador

får vi også en slags ”startpenge”, når vi

passerer jul og nytår. Ikke i form af

4.000 kr. , men i form af en ny chance

for at søge efter det, der giver os et

godt l iv.

Himlen ned på jorden.
I denne tid hænger solen så lavt på

himlen, at afstanden mellem himmel og

jord synes meget kort. Det er den også.
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Omtale af arrange-
menter:
1 . søndag i advent
Familiegudstjeneste d. 28. novem-
ber kl. 1 4.00

Vi fejrer det nye kirkeår med en fami-

l iegudstjeneste, hvor kirkens adventskor

vil synge nogle sange fra bl.a. Jesus og

Josefine. Koret består af elever fra 3.-6.

klasse. Efter gudstjenesten er der ad-

ventshygge med julekl ip, gløgg og æb-

leskiver mv. i Menighedshuset. Kickstart

advents- og juletiden med festl igt

samvær i menighedshuset.

- 1 9 - Sognepræst - Peter Tast

som påvirker vores l iv, træde en smule i

baggrunden ti l fordel for den kraft el ler

det lys, der skaber l iv, så kan det være,

at også vi kan finde fornyede kræfter og

få øje på, hvad der giver vort l iv mening.

Det var det, folkene i skaren omkring

Jesus fandt, dengang han drog ind i

Jerusalem, og de råbte:

”Hosianna, Davids søn. Velsignet

være han, som kommer i Herrens navn.

Hosianna i det højeste”. Livet, glæden,

troen, håbet og kærligheden er de him-

melske startpenge ti l os.

Glædelig advent og glædelig jul !

Sognepræst Peter Tast

Engang for 201 0 år siden kom Gud

så tæt på jorden, at noget af det lys,

han skaber l ivet med, blev hængende

hernede og blev ved med at lyse for os

mennesker.

Det barn, der blev født en mørk

vinternat i Betlehem, lyser op for os

mennesker, l igesom den lavthængende

sol gør. Sådan blev l ivet ti l . Både i ”det

første lys”, og i ”det andet lys” – det l i l le

Jesusbarn – og i al le dem, der var om-

kring.

Livet blev ti l i form af den glæde, der

viste sig midt i mørket, midt i al le denne

verdens trængsler og besværligheder;

midt i den usle stald; midt i det kaos,

der omgav dem. Det var ”godt budskab

ti l fattige, syn for bl inde, ja, det satte så-

gar undertrykte i frihed”, sådan som

profeten Esajas havde profeteret om

den kommende messias.

Himmelens startpenge.
Første søndag i advent læses der:

”Se, din konge kommer ti l dig, sagt-

modig, ridende på et æsel og på et

trækdyrs føl. ” På en lignende måde

kommer han ti l os og ti lbyder os himme-

lens startpenge, når vi skal finde ud af,

hvad der er vigtigt i vores l iv.

Som kristne tror vi, at den kraft el ler

magt, der har skabt l ivet, universet - det

første lys – Ordet, der satte Big Bang i

gang, om man vil , og som vi kalder Gud

– kom til syne for os i mennesket Jesus.

Han lærer os om tro; giver os en li l le

smule af Guds skaberkraft i troen og

håbet på livet og på kærligheden. Tør vi

lade denne tro være fokus for vort l iv;

tør vi lade mange af al le de andre ting,
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Koret synger ved julens ni
læsninger
Søndag d. 1 2. december kl. 1 6.00

Midt i den stemningsfyldte advents-

tid vi l Voerladegaardkoret synge for og

med os imellem julens ni læsninger.

Teksterne læses af ni borgere fra Voer-

ladegaard sogn.

Familiegudstjeneste
Hellig tre kongers søndag d. 2. ja-
nuar kl. 11 .00

Afslut julen og begynd det nye år

med en gudstjeneste for hele famil ien

om stjernen og de vise mænd. Vi byder

ved denne gudstjeneste også særligt

velkommen ti l de nye juniorkonfirman-

der og deres famil ier.

Rockgudstjeneste – live life!
Onsdag d. 26. januar kl. 1 9.00

Sidste år var omkring 1 00 personer

samlet ti l en eksperimenterende rock-

gudstjeneste med bandet Kafka. Igen i

år er det lykkedes sogne- og ungdoms-

præst Peter Tast at få kontakt med et

lovende band fra Skanderborg, der skri-

ver noget af deres musik selv. Deltag i

en anderledes og eksperimenterende

koncert-gudstjeneste med rytmisk mu-

sik og multimedieindslag.

Kyndelmisse
Onsdag d. 2. februar kl. 1 9.00

Vi mødes ved spejderhuset kl. 1 8.40

og går med fakler op ti l kirken, hvor vi

fejrer lysets komme med en kyndelmis-

segudstjeneste.

Dåbstræf
Børnegudstjeneste
Søndag d. 6. februar kl. 11 .00

Gudstjenesten er særligt anlagt på

de mindste børn i vuggestue og

børnehave.

Højskoledag
Tirsdag d. 22. februar kl. 1 4-
1 6.30 i Menighedshuset

”Det første, jeg tænker på” og de

to andre bøger i tri logien af Ida Jes-

sen bliver præsenteret af tidl igere bi-

bl iotekar i Skanderborg, Birthe

Gaden. Desuden vil Anne Mette

Grønborg vise bil leder fra årets gang i

naturen. Højskoledagen er arrangeret

af Anne Mette, Egon Sørensen og

sognepræst Peter Tast. Deltagelse er

gratis. Kaffe og kage: kr. 20.

Sogneindsamling til Fol-
kekirkens Nødhjælp
Søndag d. 1 3. marts

Efter gudstjenesten, der begynder

kl. 9.30, drikker vi en kop kaffe, inden

vi går ud på indsamlingsruterne. Til-

meld dig som indsamler hos Egon

Sørensen, tlf. 75 78 25 72.

Afslutning med juniorkonfir-
manderne
Familiegudstjeneste søndag d.
27. marts kl. 11 .00

Juniorkonfirmanderne deltager

med et indslag.
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Har man på rejser i udlandet besøgt

kirker og kirkegårde, så er noget af det

første, der slår en, den kolossale forskel

der er på, hvordan tingene bliver vedli-

geholdt.

I Danmark oplever vi harmonien

imellem kirkens arealer, der skaber en

samlet ”park” hvori de enkelte grav-

steder indgår som velanlagte og vel-

holdte ”bede”. Når vi går ind på en

dansk kirkegård, kan vi derfor som mini-

mum være sikre på, at vi får en etisk

oplevelse. Vi bl iver ikke mødt med skæ-

ve gravsten, højt ukrudt el ler ”pynt”, der

henleder tankerne på et ”fastelavnsris”.

Ovennævnte er naturl igvis bestemt

at vores kultur, for sådan vil vi nu en-

gang have, at en kirkegård skal præ-

sentere sig! ! Men det er også bestemt

af, at der på danske kirkegårde findes

et dygtigt og veluddannet personale,

med hvem man kan entrere om vedlige-

holdelse og pyntning af de enkelte grav-

steder. Der er faktisk ikke ret mange

famil ier, der vælger at holde et gravsted

selv, og de få, der gør det, kikker natur-

l igt over ”hegnet” og bliver inspireret.

Den høje standard koster naturl igvis

penge, faktisk mange penge. Det har

fået kirkeministeriet ti l at ”beordre” en

gennemgribende undersøgelse af, hvad

de reelle omkostninger er på de meget

forskell ige funktioner, et kirkegårdsper-

sonale udfører. Det vi l blandt andet si-

ge:

Hvad koster det at holde et gravsted,

hvad koster det at plante sommerblom-

ster, og hvad koster grandækning -

osv.??

Formålet med undersøgelsen kan

lidt forenklet deles i to, nemlig at sikre,

at den kirkeskat, vi betaler, også anven-

des ti l noget, der er ”fælles” for menig-

heden. Det vi l sige ti l vedl igehold af

kirken, kirkegårdens gange og stendige,

kirkehave og menigheds- hus osv. og ti l

de kirkel ige aktiviteter, der sker i menig-

heden.

Samt at de opgaver, kirkens perso-

nale udfører som ”entreprenør” på de

”private” gravsteder, rent faktisk er om-

kostningsdækket.

Kirken som ”entreprenør”
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Benedikte er sognepræst i Tåning,

Ousted og Hylke sogne og samtidig er

hun i færd med at uddanne sig ti l kl i-

nisk sexolog. Hun er den første præst i

landet, der har valgt at kaste sig over

sexologi – en uddannelse på universi-

tetet - som med hendes egne ord er

det helt oplagte supplement ti l teologi.

De to videnskaber er ”2 alen ud af

ét stykke” og forener på bedste vis kød

og ånd. Sexualitet og rel igion drejer sig

om foresti l l ingsevne og fantasi og hø-

rer begge hjemme i hjernen, den stør-

ste erogene zone!

Nogle af de grundfølelser, vi som

mennesker besidder, er vrede, sorg,

glæde og sexualitet. På trods af, at dis-

se følelser er meningsfulde, rigtige,

spontane og autentiske, er vi nordboer

typisk ikke lige gode ti l at vise dem.

En af Benediktes pointer l igger i

foredragets titel , som henviser ti l vi-

elsesritualet, der tager sig forskell igt ud

alt efter hvor på kloden, det udføres.

Under varmere himmelstrøg afsluttes

vielsen med, at præsten opfordrer par-

ret ti l at besegle ægteskabet med et

kys – et sanseligt bevis på den fysiske,

kropsl ige pagt, der er indgået mellem

mand og kvinde. Mens vi her oppe i

Norden hører præsten sige: ”Giv hin-

anden hånden derpå”; – der er netop

indgået en aftale om at dele resten af

l ivet, et praktisk forhold, som vi giver

håndslag på i Guds påsyn.

En tankevækkende sammenlig-

ning. Måske en rest fra dengang, nor-

men var, at man ikke havde nogen

Kys hinanden!

Onsdag d. 27. oktober havde Voer-

ladegård besøg af Benedikte Bagges-

gaard, som kom og holdt foredrag for

de godt og vel 30 fremmødte i Menig-

hedshuset.

Udredningsarbejdet er udført i

provstiets regi, og det er nu afsluttet

med et fælles takstblad gældende for

al le provstiets kirker.

For os, der har været l idt med i ar-

bejdet, har det ikke været den store

overraskelse, at de hidtidige priser for

vedligeholdelse og pyntning af grav-

stederne ikke har kunnet dække om-

kostningerne. Men for de, der nu inden

jul modtager en regning og et nyt

takstblad, kan stigningerne måske fore-

komme voldsomme. Se på det! Overvej,

om det nu også er så galt. Overvej, om

det var en ide at indbetale ti l et såkaldt

legat, (en forudbetal ing gældende i

gravstedets fredningsperiode) hvilket er

væsentl igt bi l l igere.

Eric K. Dahlgård

Benedikte Baggesgaard
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Kirkelige adresser

Sognepræt:

Peter Tast

Rønnebærvænget 11

8660 Skanderborg

tlf. 61 22 39 99

pht@km.dk

Henvendelse om fødsler,

navneændring, attester mv. ti l :

Kirkekontoret:

Kirkebakken 4

8660 Skanderborg

tlf. 86 52 02 1 2

Graver:

Lars Thorsen

tlf. 40 43 61 94

Menighedsrådsformand:

Karl Svansø¸ Iversen

tlf. 75 78 28 05

inger.karl@fibermail .dk

Sogneoplysninger:

www.sogn.dk/voerladegaard

form for fysisk omgang med hinanden

før ægteskabet?

Benedikte opfordrede os ti l at finde

sanseligheden frem og være åbne over-

for vores egne inderste lyster – så læn-

ge vi ikke skader andre med det. Hun

er overbevist om, at det er Skaberens

hensigt, at vi skal finde den fælles glæ-

de, der l igger i erotikken.

Vi blev indført i mange fi losofiske

overvejelser om, hvad der kan røre sig i

forholdet mellem kønnene - i og udenfor

soveværelset. Den amerikanske parte-

rapeut Gary Chapman har formuleret

kærlighedskommunikationen mellem os

som bestående af 5 sprog: Vi bruger

ord, gaver, tid, tjenester og fysisk berø-

ring ti l at vise kærlighed. Benedikte ti lfø-

jer et sjette: Humor – og hendes

foredrag var da også krydret med sjove

små anekdoter og citater, bl .a. det go´e

gamle fra Groucho Marx: ”Sex er kom-

met for at bl ive!”

Ti lhørerne blev denne aften præsen-

teret for vinkler på området sexologi og

på professionen sexolog, der skil ler sig

ud fra, hvad man kender fra Joan Ør-

tingO

Karin Morsbøl

- 23 - Sognepræst - Peter Tast



- 24 - Gudstjenesteliste

Gudstjenestel iste Voerladegaard vinter 201 0-1 1 :

28. nov. kl. 1 4.00 - 1 . søndag i advent - Børnekor, julekl ip

1 2. dec. kl. 1 6.00 - 3. søndag i advent - 9 læsninger m. Voerladegaardkoret

24. dec. kl. 1 6.00 - Juleaften

25. dec. kl. 1 1 .00 - Juledag

2. jan. kl. 1 1 .00 - Hell ig 3 konger, Famil iegudstjeneste og Juniorkonfirmandopstart

1 6. jan. kl. 09.30 - 2. søndag e. H3K

26. jan. kl. 1 9.00 - onsdag - Rockgudstjeneste

2. feb. kl. 1 9.00 - onsdag - Kyndelmisse

6. feb. kl. 1 1 .00 - 5. søndag e. H3K, børnegudstjeneste for de små og Dåbstræf

27. feb. kl. 1 1 .00 - Seksagesima

1 3. marts kl. 09.30 - 1 . søndag i fasten - Indsamling ti l Folkekirkens Nødhjælp

27. marts kl. 1 1 .00 - 3. søndag i fasten - Afslutning minikonfirmander

1 0. apri l kl . 1 1 .00 - Mariæ bebudelse

1 7. apri l kl . 1 1 .00 - Palmesøndag - Konfirmation

21 . apri l Skærtorsdag - Påskemåltid

24. apri l Påskedag

Konfirmation 201 2: søndag d. 29. apri l




