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V
VIF!

Af Jette Rathcke

VIF er din forening.
VIF er byens forening.
VIF er omegnens forening.
VIF har været gennem mangt og
meget, siden foreningen blev dannet i
1 956. Der har været op- og nedture på
alle fronter. Men i dag synes vi, at foreningen fremstår som en lille, solid og rimelig velorganiseret forening med styr
på økonomien og et medlemsantal,
som stille og roligt går op.
VIF er en flerstrenget forening, hvilket vil sige, at vi har mange forskellige
sportsgrene under vores vinger. Fodbold, håndbold, kroket, linedance,
dans, floorball, bordtennis og gymnastikhold for både børn og voksne. Vi er
stolte af den alsidighed, vi tilbyder, og vi
byder altid nye initiativer velkomne. Det
er altid skønt at komme til forårsopvisning og se, hvad holdene har lavet
hele vinteren i gymnastiksalen, og det
er skønt at se fodbold- og håndboldholdene på banen i kamp og til træning,
samt den årlige afslutning for disse
hold. Man fyldes altid med glæde og
stolthed over det, for det er så dejligt at
se så mange glade mennesker i vores
forening.
En forening som vores er bygget op
omkring frivillige. Uden frivillige, ingen
VIF. Det være sig til trænergerningen,
bestyrelsen, udvalg, arbejdsdage ved
klubhuset, festivaloprydning, medhjælperfesten, Voerfesten og alle de andre
gode ting, som VIF er med i. Vi kan al-
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tid bruge flere frivillige hænder, så meld
dig endelig, hvis du har noget, du kan
og brænder for, som kan bruges i foreningen. Det kan være hjemmesiden,
trænerjob, udvalg, håndværksmæssigt
arbejde osv. Det kan være svært for os
at få spurgt alle, selvom vi forsøger, så
derfor beder vi om, at man selv henvender sig til foreningen, hvis man har
lyst til at hjælpe.
Da vi er i den heldige situation at have ”fast” job på Smuk Fest i Skanderborg, har VIF en god og fast årlig
indtægt, som gør, at vi kan holde kontingentet på et lavt niveau samt købe
større ting til eks. gymnastikken uden at
skulle tænke så meget over, om vi har
råd. Det er derfor af allerstørste vigtighed, at VIF fortsætter med at tjene disse penge, og vi håber, at der næste år
vil dukke endnu flere lokale op og hjælpe med det store oprydningsarbejde.
Vi er meget stolte af området nede
omkring klubhuset. Vi har de seneste
1 0 år fået sat huset i stand indvendig
og fået ordnet meget omkring huset.
Sidste store opgave, som er lavet på
området, er legepladsen/forhindringsbanen. Den er brugbar og tilgængelig
for alle, som har lyst til at bruge den, eneste krav er: Pas godt på den og
husk at rydde op efter dig selv. Mange
timer er lagt i at tjene pengene til at
bygge for. Det har vi gennem 4 år gjort
på Festivalens medhjælperfest, og da
vi endelig havde samlet penge nok
sammen, fik vi samtidig den endelige
tilladelse til at bygge. (Se billeder andetsteds i bladet)
Når Multisals-byggeriet går i gang,
vil der komme en forandring for alle
hold, som normalt træner i gymna-

stiksalen. Vi håber at kunne få en aftale
med forsamlingshuset om at få timer
der til vinteren 201 2-201 3, men det
kommer til at kræve organisering, smidighed og omstillingsparathed for alle
hold i de måneder, byggeriet står på. Vi
håber, at alle er indstillet på dette – det
er trods alt kun en sæson, det drejer sig
om.
Med dette lettere omskrevne citat vil jeg
slutte af med at sige en stor TAK til alle,
som gør noget for VIF, for byen og for
omegnen.

”Ask not what your sportsclub can
do for you, but what you can do for
your sportsclub” (J.F.K.)
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Annonce
Ledsagere søges.

Har du lyst til lidt ekstra arbejde, så
mangler Solsikken ledsagere.
Mange af vores beboere har en
ledsagerbevilling på 11 timer om måneden. Ledsagelse af beboeren foretages
af en person, hvis forudsætning er lyst
til opgaven. Man skal kunne ledsage til
aktiviteter, som beboeren ønsker.
Ledsagelsen er eksempelvis til:
Svømning, udflugter, gåture, koncerter,
biograf, ridning, mv.
Man bliver ansat af den kommune,
som beboeren kommer fra. Timelønnen
er ca. 11 0 kr.
Er det en opgave, der har din
interesse, så kontakt Solsikken, Holmedal 35, 8660 Skanderborg, tlf.
87982060 eller mail til Gitte.marie.brofelde@skanderborg.dk

Redaktionen
Redaktionssekretær:
Nis Heissel
voerladegaard@gmail.com
tlf.: 26 1 6 55 88
Korrektur:
Karin Morsbøl
karin.morsboel@gmail.com
tlf.: 40 92 03 90

Ansvarshavende:
Egon Kjær Sørensen
lyngdalgaard@mail.dk
tlf.: 75 78 25 72
Distribution:
Karl Svansø Iversen
inger.karl@fibermail.dk
tlf.: 75 78 28 05
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Åbent hus på
skolen
Voerladegård Skole
holder åbent hus onsdag den
1 4. december i tidsrummet
kl. 08.30-1 3.1 0.

Vi åbner dørene for interesserede
forældre til kommende skolebørn i og
udenfor vores skoledistrikt og folk i området, som kunne tænke sig at kigge
ind og se, hvad der foregår en almindelig skoledag på Voerladegård Skole anno 2011 .
Man kan komme, når det passer i
tidsrummet kl. 08.30-1 3.1 0 og vil blive
vist rundt af en voksen eller nogle elever.
Vi starter med fællesmorgensamling
og julesang og historie kl. 08.30-08.50.
Forældre, som har et barn, der skal
starte til august 201 2 - måske i Horsens
Kommune - er meget velkomne også,
idet vi gerne optager børn udenfor eget
skoledistrikt.
Er man forhindret den 1 4. december,
kan man altid kontakte skolen for et besøg på et passende tidspunkt.
Vi sørger for te og kaffe på kanden.
Vel mødt.
Merete Kristensen, skoleleder
Tlf. 87942740/51 362351 eller
mail: merete.kristensen@skanderborg.dk
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Oplevelser fra en
lejrskole.
Af Amalie Vølund og Mathilde Kjeldsen

En flok paniske køer!
Solen tittede frem bag en masse
skyer, hvilket glædede de to klasser,
der var på lejrskole på Mandø.
Lærerne var hurtige og besluttede
straks at tage af sted fra lejrskolen.
Det var den anden gåtur på dagen,
og derfor var denne frivillig. Men næsten alle, der ikke kom med, ærgrede
sig, for det blev en uforglemmelig oplevelse.
Ved en lille hytte stod en hel flok køer. Forbavset stoppede fortroppen op
og stirrede ind i de mørke koøjne, der
på det tidspunkt kiggede ligeså fredeligt
tilbage. Men da eleverne begyndte at
gå, gjorde køerne det skam også. De
løb op foran eleverne, og uden at de
nysgerrige børn egentlig havde tænkt
det, jagede de køerne over imod havet.
Febrilske og dumdristige, som sjetteklassere nu engang er, besluttede de
sig for at jage køerne tilbage. For det
første må køerne ikke gå på digerne,
da de slider dem ned. Og for det andet
var de bange for, at køerne skulle gå ud
i vadehavet. Rådvilde prøvede børnene
at løbe foran køerne, og det lykkedes
for en enkelt elev, der hed Amalie. Med
baskende arme fik hun vendt køerne,
så de stormede tilbage. Nogle piger,
der gik bagved, blev meget forskrække-

de over at se de store dyr løbe. Og
selvom køerne aldrig nåede helt hen til
pigerne, var det alligevel nok til at en
enkelt tåre eller to kunne falde over de
røde, forblæste kinder.
Heldigvis var det kun en kort fortvivlelse, og næsten alle kunne grine lidt af
oplevelsen bagefter.
Vi har spurgt Amalie, om hun ikke
var bange, da hun skulle vende den
store koflok. Men Amalie smilede blot,
imens vinden rev i hendes lyse hår, og
fortalte, at hun skam var vant til dem,
og at næsten intet kunne slå hende ud,
når hun var omgivet af sine fantastiske
klassekammerater.
Faktisk havde hun slet ikke tænkt på
faren ved denne handling og fortryder
det stadig ikke, for hun blev betragtet
som en helt næsten hele dagen.

Stormflodssøjlen

Vil fårene dø?
”Når stormfloden kommer, bliver fårene hentet ind,” fortalte en brugsejer
på Mandø, hvilket bestemt lettede vores hjerter.
Fårene ejes af landmænd, og selvom landmændene har mange undskyldninger for ikke at arbejde på
fuldtid, lyder de til at have styr på deres
dyrs sikkerhed. I dagtimerne vandrer
fårene rundt på steder, der få timer efter vil blive oversvømmet.
Forestil dig nu, at du bor på Mandø i
gamle dage. Du ejer syv får. Under et
tidevand drukner fårene. Hvordan vil du
forsørge din familie?
Der er næsten ingen muligheder.
Fårene har givet dig tøj på kroppen,
mælk til ganen, og deres kød har stillet
sulten. Du har været ganske afhængig
af fårenes tilstedeværelse, og du kan
næsten ikke leve uden dem.
Sådan var realiteten i gamle dage.
Derfor var man meget omhyggelig med
fårene. De måtte bestemt ikke dø, da
det blandt andet var Mandøboernes levekilde.

Rejefiskeri på Mandø
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Aktiviteter
på
skolen

Besøg fra Buthan
Fra "Livredderliv"

Motionsdag

Dyb koncentration

Rollespil i Skanderborg
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Hvad lever i Mossø

Voerladegård Skole

Affaldssortering

I

Inddragelse af
frivillige.

Fælles indlæg Voerladegård Skole & Solsikken

For øjeblikket oplever vi samfundsændringer i retning af, at egofesten er
forbi. Vi oplever, at der er skabt en bevidsthed om, at det ”offentlige Danmark” har taget alt for meget over i
forhold til at servicere borgerne. Vi går
nu i retning af et mere ”ansvarligt fællesskab”, hvor vi i større og større udstrækning vil løse opgaverne i et
samarbejde mellem borgerne og det offentlige.
Skanderborg Kommune har virkelig
taget disse tendenser til sig. Så meget,
at der allerede er formuleret mål på området. Såvel det politiske- som det administrative og institutionsniveauet er
klar med målsætningerne.
Set fra Skolens og Solsikkens side
er det en stor og spændende udfordring, vi står over for. En ny måde at arbejde på, hvor vi skal gøre op med
vanetænkning og afprøve en række
nye tiltag. En opgave, der kun vil lykkes, hvis vi får det til at foregå i et samspil med lokalområdet. Skolens og
Solsikkens mål er at få defineret, hvad
kan vi inddrage frivillige i, få afgrænset,
hvad ansatte klarer, samt hvordan vi
sikrer et godt samspil mellem de to
grupper. På forhånd ligger det fast, at
kerneopgaven skal klares af de ansatte.
En vigtig faktor er også, at de frivillige får noget ud af det, og at det frivillige
arbejde giver mening for dem.
Man kan tænke: ”Er der ikke nok at
se til for de frivillige i foreningslivet og

alle de øvrige initiativer, der er i gang i
byen?”
Vi har en tro på, at de opgaver, vi vil
finde frivillige til, ikke er opgaver, der
findes i lokalområdet i forvejen. Derfor
er det en anderledes mulighed, som vil
appellere til en anden gruppe af frivillige.
Så derfor: Er der personer i lokalområdet, som kunne tænke sig at indgå i
et korps af frivillige til gavn og glæde for
børnene i børnehave, skole, SFO eller
for Solsikkens udviklingshæmmede beboere?
Opgaverne kunne være: At komme
engang imellem og læse for børnene,
komme og hjælpe med at ordne frugt,
lektiehjælp, spille et spil kort , gå-/cykle
tur med Solsikkens beboere, tage med
dem på caféture, være besøgsven,
synge/spille med dem m.v.
Har du interesse for noget af ovenstående, eller vil du gerne vide mere, er
du velkommen til at kontakte:
Skolen: Merete Kristensen,
tlf. 87942740 - mobil 51 362351
Solsikken: Ole Vestergaard,
tlf. 87982062 - mobil 21 6011 59.
VI inviterer til et uforpligtende informationsmøde torsdag den 1 2. jan. 201 2
fra kl. 1 3.00-1 5.00 på Solsikken, Holmedal 35, Voerladegård.
Her vil man kunne høre nærmere om
mulighederne og få mulighed for at
komme med sine tanker og ideer.
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Spejderne
Af gruppeleder Steen Kjeldsen

Bålhytten har fået bænke, støbt bålsted, læsider mv. og er nu endnu flottere end ved forårets indvielse, men
spejderne er alligevel for det meste at
finde på Holmedal 55 i vinterhalvåret.

og spejderkollektiv tre hverdage i
spejderhuset venter også. Højdepunktet bliver ”spejdernes lejr” i Holstebro i
slutningen af juli 201 2, hvor over
30.000 spejdere forventes at deltage!
Har du lyst til at være med til de seje
aktiviteter, så kontakt Jakob, mobil 30279964

Bålhytten kan bruges af alle
- pas godt på den!
Kun søspejderne har indstillet aktiviteterne for i år.
1 04 små og store var med på gruppeweekend første weekend i november. For andet år i træk gik turen til
Ømborgen på nordsiden af Mossø.

Seniorflokken planlægger
sæsonens mange aktiviteter.
Spejder – nu også med pensionister!
Eller ”pangsionister” burde der stå –
for en af troppens patruljer har nemlig
valgt dette navn. For nylig var alle i
genbrugsbutik på powershopping, og
nu er patruljelokalet indrettet med blød
sofa, lænestol og hyggebelysning i bedstemorstil.

Senior er for de ældste spejdere. 1 0
unge mødes hver anden uge med
Jakob og Søren som ledere.
Der er lagt et ambitiøst program for
året, og med overskrifter som ”abehånd”, ”svedehytte” og ”pain-ball” er der
udsigt til spændende aktiviteter. DM i
Ulvene har 28 børn med gang i, der
Spejd, musikmaraton, week-endtur til hver mandag mødes med ”JungleKøbenhavn, 1 00 kilometer vandreskjold bogen” som idéramme – Catrine bliver
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til glenten ”Chil” med det skarpe syn, kontakt:
”Sambhur” er dæknavnet for Julie osv.
Birthe Jacobsen
tlf. 75782930 eller
mail: abjacobsen@mail.dk
Batteri- og avisindsamling
Spejderne hjælper Renosyd med at
samle papir/pap og batterier ind.
Det sker i Dørup, Voervadsbro og
Voerladegård. Tjek skiltene en uge op
til den lørdag, hvor vi kører rundt og
henter papir/pap og batterier.
Hele året rundt kan der afleveres
aviser, papir og pap ved spejderhuset,
Holmedal 55, hvor der er træcontainere
til aviser/papir og en garage til pap.
Samarbejde i ulveflokken.
at gemme og sætte papir/pap
Hvem bygger det højeste avistårn? og Ved
batterierne (i en plastpose) frem til
spejderne er du/I med til at støtte de lokale børn og unge i spejderarbejdet helt
Bæverne klør på i bæverdammen fra Hem til Addit.
med alskens aktiviteter. Nyoptag af bævere sker tirsdag d. 1 7. jan. 201 2 kl. Kryds i kalenderen:
1 7.00 – 1 8.1 5, hvor nye børn i lilleteam
• Generalforsamling tirsdag d. 7. feb.
er meget velkomne.
201 2 kl. 1 7.00-1 8.00. Mød op til et kvikt
FamilieSpejd: Har du/I et barn i al- møde med aktiviteter for børnene,
deren 3-6 år, så er FamilieSpejd noget mens forældrene klarer den korte dagsfor jer. Aftal feks. med andre fami- orden over en kop kaffe.
liespejdere at slå følgeskab den første • Fastelavn for alle i forsamlingshuset
søndag i måneden kl. 1 4.00-1 6.00 eller lørdag d. 1 8. feb. kl. 1 4.00– 1 5.30

Enhedsmøder:

På www.spejdernet.dk/vg kan du finde mere om de enkelte enheder.

Enhed:

FamilieSpejd
Bævere
Ulve
Juniorer/spejdere
Seniorer
Søspejdere

Målgruppe:

3 – 6 årige
0. – 1 . kl.
2. – 3. kl.
4. – 7. kl.
8. – 1 0. kl.
5. – 1 0. kl.

Mødedag/tidspunkt: Enhedsleder:

1 . søndage 1 4 -1 6
tirsdag 1 7 – 1 8.1 5
mandag 1 7 – 1 8.30
onsdag 1 8 – 20
onsdag 1 9 – 21
mandage 1 8 – 20.30

Birthe Jacobsen
Sine K Jensen
Steen Kjeldsen
Daniel Tchikai
Jakob Knudsen
Rene Knudsen
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Legeplads/forhindringsbane
på stadion i Voerladegård.
Af Jette Rathcke

Tusind, tusind tak til alle lokale, som
Endelig er den her. Det har kostet
tid, kræfter, sved og penge, men det har hjulpet med at tjene pengene, hjulhar været det hele værd, for nu har VIF pet med at hente, bringe, bygge, save,
den flotteste legeplads og forhindrings- slibe, male, grave, jævne, osv. osv.
Ikke mindst en stor tak til Dansand
bane, som må benyttes af alle.
for 50 tons faldsand og Vestbirk Trælast
for at bringe sandet.
Også tak til Gantrup Byggemarked
for slibeskiver og til Hylke Træ for levering og vejledning.
Vi kan kun sige: Vi er blevet fattigere
på penge men rigere på motionsmuligheder, hygge og samvær. Sådan skal
det være.
Klip fra
byggeriet

Det har været sjovt, spændende og
udfordrende for os alle, og ikke alt har
været lige let. Men det er alt sammen
glemt nu.
Brug den en søndag, når I går ned til
skoven, brug den til opvarmning i fodboldtræningen, brug den til de små i
dagplejen, lad skolebørnene boltre sig
på den i idrætstimerne eller brug den,
når du løber en tur. Den må, kort sagt,
bruges af alle - men husk at rydde op
efter dig selv.

- 1 0 - VIF

V

V.I.F. siger
Voerladegård!
Af Gitte Eilersen

Som optakt på håndboldsæsonen
tog U-1 2 pigerne til Tivoli Cup i Århus.
En weekend, hvor man bliver indkvarteret på forskellige skoler i Århus og spiller i haller rundt omkring i byen.
Lørdag aften er alle deltagere i Tivoli
Friheden. Super fantastisk, sportslig og
social optakt på håndboldsæsonen. Pigerne havde en forrygende weekend!
Når man er vant til at træne i en
gymnastiksal i Voerladegård, er det altid overvældende at spille i en hal; det
bar pigernes kampe også præg af
lørdag. Det, samt at flere af de andre
klubber, der havde tilmeldt sig B-rækken, måske var en anelse for gode hertilL Så Voerladegård startede med to
store nederlag.
Ikke noget man efterfølgende kunne
mærke på pigerne på Skæring skole,
mens de gjorde sig festklar. Nu var det
nemlig dem, som tog teten! Allerede i
bussen på vej til Tivoli Friheden fik de
interesserede blikke fra nogle drengehold. Ikke mærkeligt, idet de udviste
glæde, sammenhold og humor.
Sangstemmerne blev brugt hele vejen
til Tivoli.
Derinde blev der gået til den i alle
forlystelserne, både sammen og med
”venner” fra andre hold. Imens prøvede
de voksne deres kasteevner af og
vandt 2 maskotter formet som bolde; de
blev på behørig vis døbt senere i klasselokalet og er nu med hver gang, der
skal spilles kamp.

Så er maskotboldene døbt FIDO og FIDOLINE

Efter en lidt kort nattesøvn var pigerne søndag helt klar til at møde topholdet i puljen. Og som en STOR
overraskelse (især for de andre hold i
puljen, som alle havde tabt med MANGE mål), tabte Voerladegård kun med 3
mål!
Det gav respekt og stor opbakning
fra Nørredjurs, som i den sidste kamp
var et fabelagtigt publikum, der sang,
jublede og klappede hele kampen:
”Hands up, kom så forsvar”! Flere forældre havde også taget turen ud for at
støtte pigerne, og det hjalp. De sluttede
med en sejr over Hasle2 på 9 -6. Efter
5 hårde kampe. Pigerne var derfor ikke
sene til en sejrsdans: ”Hvem var det,
der vandt i dag, det var os fra Voerladegård af”!
Vi glæder os allerede til at komme
igen næste år.
Efter en
fortjent
sejr
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VIF

Af Jette Rathcke og Inger Iversen

Fodboldafdelingen

VIF har haft en fin sæson i efteråret
2011 , og holdene fortsætter sæsonen i
foråret 201 2. Vi har ca. 50 spillere fordelt på 4 hold. Udvalget har lige afholdt
efterårsmødet, og her blev der valgt nyt
medlem til udvalget, idet Jette Rathcke
trækker sig. I stedet er Troels Hornsved
trådt ind i udvalget og kommer til at varetage funktioner som turneringstilmelding, indkalde og afholde møder,
indkøb til holdene samt hjælpe med at
finde nye trænere, tilmelde til kurser og
lign.
Kurt Sand er også trådt ud af udvalget. Her mangler vi en person, som har
lyst og mod på at varetage Kurts opgaver, som er påsætning af lokale dommere til børnenes hjemmekampe og
sørge for, at der kommer sort dommer
til herrekampene. Samtidig har man også kontakten til kommunen vedr.
opkridtning, mål og andet vedr. banerne, og man skal deltage i de to møder,
der afholdes årligt, samt i fodboldafslutningen.
Har du lyst til at bruge nogle timer på
dette, så kontakt Jette Rathcke på
22963644 eller på mail iain-jette@get2net.dk hurtigst muligt. Har du
spørgsmål, inden du bestemmer dig, så
kontakt endelig Jette.

D

Der var engang D
Af Sys Vad Steffensen

For nøjagtig 1 år siden tog en ny historie sin begyndelse i Voerladegård.
Den gamle børnehave med Mariehøns
og Sommerfugle var væk og endelig,
efter mange måneders længselsfuld
venten, stod den nye børnehave klar.
Vi døbte den Eventyrhulen og flyttede ind med store drømme om at skabe en super god børnehave med glade
og har-moniske børn og dygtige og engagerede voksne. Børnene døbte vi Alfer, Trolde og Spirer – en overgang var
der også Elvere, men de er lagt i skuffen. Alferne og Troldene er 3, 4 og 5 år,
mens Spirerne er de ældste på 5½ -6
år. Lige pt. har vi 47 børn, og heldigvis
er der flere børn på vej.
Og vi er glade – faktisk hele dagen.

Vejen til i dag har indimellem været
fuld af bump og væltede træer, bakker,
der gik opad og heldigvis også bakker,
der gik nedad – for det er slet ikke så
nemt at skabe en børnehave. Heller ikke selvom man har de allerbedste
voksne og en masse skønne og tolerante børn. I dag - et år efter - er udsigten rigtig smuk, rytmerne er faldet på
plads, og grupperne har etableret sig
solidt. Vi har på vores vej prøvet flere
ting; det var vi nødt til for at finde den
helt rigtige model, og vi har mødt stor
forståelse i forældregruppen og blandt
børnene – de er super omstillingsparaGymnastikafdelingen
Gymnastikopvisning lørdag den 1 7. te. Så i dag er vi lige der, hvor vi allerhelst vil være. Dagene er fulde af
marts 201 2
eventyr, glæde og læring – og om et
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par år er vores have vokset til med huler, bær, frugttræer, stier, græsser og
blomster, man må plukke.

cykler og til SFO-ens mooncars i skolegården. Der sker ting og sager på vores
matrikel – takket være vores ihærdige
og arbejdsomme forældregruppe. Tusind tak til Jer alle.
Vores 1 -års fødselsdag fejrede vi d.
27. oktober. Den blev fejret med flag,
fødselsdagssang, besøg af klovnen
Nelle, fødselsdagslagkage og højt humør. Og selvfølgelig var vejret helt fantastisk.

Vi har det så ........

En af vores meget engagerede forældre bed sig fast i at få sponsoreret
penge til grønt til haven, og hun var faktisk så ihærdig, at en flok forældre netop har plantet for 4800 kr. træer og
buske sponsoreret af MATAS–fonden.
Fantastisk engagement.

Koncentration - NELLE klovner

Vi glæder os til de næste mange år i
vores Eventyrhule og -have, og I er altid velkomne til at komme forbi og se,
hvem vi er – vi har altid kaffe på kanden og smil tilovers.
De gladeste hilsner fra os alle i
Eventyrhulen.
PS. Vi vil bede Jer alle om at passe
rigtig godt på vores have og legeredskaber, når I kommer og leger på legepladsen. Lad træer og buske helt i fred
Alle hjælper med at plante
og ryd pænt op efter Jer – så er I nemAndre forældre har imens brugt flere lig meget velkomne til at lege så meget,
dage på at opføre skur til vores løbeI vil i vores Eventyrhave. Tusind tak.
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”Små Synger Sammen”
Af Dagplejerne i Voerladegård

Torsdag d. 1 5. september var der
”Små synger sammen”-dag i hele landet. Sidste år var der 1 50.000
småbørn, der deltog i fællessangen.
I dagplejen i Voerladegård har vi tradition for at invitere bedsteforældre til
denne dag. I år havde vi valgt, at fællessangen skulle foregå i kirken, som
ligger lige ved siden af vores legestue.
Inden den store dag var der blevet
øvet et lille program med børnene henne i kirken. Så det var børn med små
selvsikre skridt og genkendelsens glæde i øjnene, der entrerede kirken, da
dagen oprandt.
Glæden var stor at spore ved børnene, da de fik øje på deres bedsteforældre. Nogle børn var endda
repræsenteret med oldeforældre.
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I kirken havde Mette (dagplejer)
medbragt sin spændende kuffert med
bl.a. rasleæg og ærteposer, som var en
del af børnenes lille optræden. Bedsteforældrene blev bl.a. præsenteret for en
lille sang om de 3 små bamser og sangen om Balder. Der blev med stor entusiasme lavet fagter og sunget, og nogle
børn viste deres begejstring med en lille dans. Der skulle også være lidt kendt
for den ældre generation, så vi sluttede
fælles med ”Jeg ved en lærkerede”.
Børnene nød det, klappede og solede sig i bedste- og oldeforældres beundring over deres lille optræden. Det
havde de også god grund til. Dagplejerne var meget stolte over deres dagplejebørn.
Bagefter blev der budt på kaffe og
småkager og ikke mindst masser af leg
i Menighedshuset. Ved 11 -tiden var det
tid at vinke farvel, og nogle meget trætte børn blev puttet efter en dejlig formiddag.

E

Et kig ind til Dørupfesten 2011 .
Af Lone Roesen

Så blev det den anden weekend i
september - i år d. 1 0. sep. - og det er
den dag, hvor Dørups borgere hvert år
sætter hinanden stævne.
Et festudvalg havde traditionen tro
sendt indbydelse ud til alle adresser i
byen - godt 60 husstande - for at minde
om denne tilbagevendende, fælles begivenhed.
En lille skare mødtes kl.1 0.00 om
formiddagen, hvor der blev sat borde
og stole op, lagt duge på og arrangeret
grillplads. Også i år viste vejret sig fra
den gode side, så grillen kunne sættes
udenfor, og de store porte i garagen
hos Kirsten og Ove kunne stå åbne ud
til gårdspladsen og de grønne træer.

Kl. 1 7.30 myldrede folk ud af husene
bevæbnet med madkurve, drikkevarer,
barnevogne, en ekstra trøje og ikke
mindst godt humør. Alle fandt pladser - i
hvert fald efter et par ekstra borde var
fundet frem - og snart var bordene
dækket med alverdens salater og kartoffelretter, og der duftede himmelsk af
kød fra grillen. Vi var ca. 60 personer store og små - unge og ældre - nye og
gamle!
Vi hilste på naboen, fik en snak med
dem, vi ikke havde set siden sidste år,
sagde velkommen til nye borgere i byen og fik i det hele taget talt om løst og
fast. Vi fik delt nyheder, mindet hinanden om gode, gamle historier fra byen
og omegnen og fortalt om nye oplevelser, der nok skal gå over i historien.
Alt i alt skete der det, som er formålet med det hele, nemlig at mødes om
det, vi alle har til fælles: "Vi bor i
Dørup".
Tak for endnu en hyggelig Dørupfest.

Glimt
fra
festen
Foto Lars Erdmann

En by i drift
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Naturen omkring
Lyngdal.
Af Egon Kjær Sørensen

I skrivende stund, hvor oktober lakker mod enden, har både vi på Lyngdal
og naturen travlt med at forberede den
kommende vinter. Vi har høsten i hus både korn, halm og ensilage og i så rigelige mængder, at vi med fortrøstning
kan se den kommende vinter i møde.
I disse dage henter vi studene hjem
fra sommergræsningen. Ikke for at sætte dem på stald endnu, for der er masser af græs på hjemmemarkerne, og vi
nyder hver dag at kunne se på dem
rundt om på vore bakker. Græs har der
også været nok af på græsplænen;
men nu er den slået sidste gang. Sjovt
at tænke på, at forsommeren var så tør,
at plænen blev helt gul og kun skulle
slås hver tredje uge. Midtsommeren har
i år været våd og klam; men den har
været omkranset af en varm og tør forsommer og nogle fantastiske sensommerdage.
I naturen falmer skoven, fuglene er
holdt op med at synge. Der er ingen
storke, der længere flygter fra landet;
men de viltre svaler har taget turen
mod syd, så nu er der ingen fuglekvidder i stalden det næste halve år. Men
udenfor begynder gæsterne fra nord at
dukke op. De første små flokke af sjaggere, med deres karakteristiske kaldende sjæg- sjæg, har ladet sig se og høre
og været på rov i de nedfaldne æbler.
Hver aften har flokke af stære i en periode samlet sig i mobilmasten ovre på
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bakken hos vore naboer. Det er ikke
noget, der går stille af. Høres kan det
helt ned til os, der ligger i læ, hvor bakken skråner mod sønder. Det er som alle i munden på hinanden skal fortælle
alt, hvad de har oplevet i dagens løb.
Men måske er det bare gensynsglæde,
som når gamle venner, der ikke har set
hinanden, mødes igen. Mågerne, der
nu længst har overstået yngleperioden,
trækker hver morgen fra søen ind over
land for at æde sig tykke og fede, så de
har noget at stå imod med, når vinteren
lukker spisekammeret med frost og
sne. De flyver i uordentlige V-formationer og det går stille af. Helt anderledes
er det med grågæssene. De er meget,
meget snakkende; men der er helt anderledes styr på deres formationer.
Hver gås kender sin plads i formationen. Snakken er måske blot en måde
at holde sammen på flokken. Det er
helt tydeligt, at hvis en enkelt gås af en
eller anden grund er kommet bagud, så
lyder dens kald meget ynkeligt. De sidste par dage har vi haft en meget stor
flok grågæs der fouragerer på en stubmark her ved Hedevej; der er åbenbart
masser af spildkorn at finde. De ankommer i morgengryet, og forskrækkes
de ikke, letter de først ved solnedgang
og flyver til et sikkert nattehvile på søens vand.
Da jeg flyttede hertil for godt 20 år siden, var grågæssene et sjældent syn
og kun som trækfugle. Nu yngler de
stort set i hvert eneste vandhul i vort
område, så de har virkelig som rådyrene profiteret af, at markerne om vinteren ikke længere er sorten muld; men
nu er dækket af grønne lyse klinger.

H

Historiske glimt ....
Af "Histor" p.t. anonym

net, gemmer historien stadig paa. Vi
faar loven om skolevæsenet og folkeskoleloven i 1 81 4 med oprettelsen af et
lærerseminarium og landsbyskoler nu
over hele landet; igen skete det paa foranledning af landets storgodsejere med
brødrene Reventlow i spidsen, den ene
som statsminister, den anden i kommissionsarbejdet. Det var her i genrejsningens aar efter Englandskrigene og
landets statsbankerot, vi faar førnævnte
love i 1 81 4. Kronprins Frederik, senere
den VI, saa nødvendigheden og bifaldt
landboreformerne, udskiftningerne og
arvefæstet.

Blandt det tidlige 1 700-tals godsejere var der flere, der saa, at om landet
skulle udvikles, da var lærdom en nødvendig grundlæggende faktor helt ud
blandt almuen. Flere var saa fremsynede, at de paa deres godser havde sørget for etablering af skoler for deres
tilknyttede fæstebønder og især for
deres børn. Man havde latinskolerne i
købstæderne, men det var for det første en ret bekostelig affære, dernæst
Men tilbage til vort eget sogn; som
var det primært den teologiske uddanfør
nævnt har historien stadig sine
nelse, der her praktiseredes.
hemmeligheder. Som det ser ud til i
Den enevældige monark, Frederik skrivende stund, da faar Voerladegaard
den 4. (1 699-1 730), fik, efter forlæg fra ingen skole før 1 908; den første bygsine ministre, allerede i tiden efter 1 720 ning gemmer sig endnu i den eksisteoprettet skoler centralt rundt paa sine rende og senere meget udvidede skole
rytterdistrikter. Sidstnævnte var kron- i byen. Voerladegaard var sognebyen
gods - lokaliteter, hvorfra hans rytterre- med sin kirke i tiden omkring aarhundgimenter, – der som hvervede soldater redeskiftet 1 800-1 900; stadig kun en
husedes og fik deres udkomme af mindre landsby paa linie med Hem,
stedets gaarde, hvilket nu betød, at alle hvor Dørup i gaardantal var dominereni distriktet fik mulighed for almindelig de. Her lader det til, at skolen for sogpraktisk lærdom. Her blev det – oftest – net fandtes. Ældre med slægter tilbage
stedets degn, der forestod undervisnin- paa egnen har mange historier om den
gen, og efter hans evner bibragte den gamle skole og dens sidste lærer i
opvoksende ungdom lidt indsigt i det at Dørup. Egentlig saa findes den endnu –
kunne læse og regne, men primært gik om dog ikke i sin originale fremtoning,
det paa bibelkundskab. Endnu staar en men efter overleveringerne, saa saa
af disse gamle skoler i Hørning tæt ved Dørup skole ogsaa saadan ud før en
kirken, men Voerladegaard sogn var brand lagde den i aske 1 906. Lærer
paa dette tidspunkt ikke længere rytter- Hauge blev den sidste med tilknytning
gods, saa vi kom ikke i betragtning til til skolen i Dørup; gennem et langt liv
havde han undervist ungdommen i soglidt lærdomLL
Hvornaar den første skole og en re- net, indtil branden satte en stopper for
gulær undervisning er etableret i sog- det hele.
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Som det fortælles i de ubekræftede
kilder, saa genopførtes skolestedet i
den aabenbart oprindelige skikkelse. Til
lærerembedet var der et mindre landbrug med omkring 6 tdr. land med mulighed for hold af 4-5 køer, et par grise
og hønsL. Et gammelt fotografi fra
slutningen af 1 800-tallet eksisterer et
eller andet sted. Det viser skolen med
lærer Hauge og alle eleverne ude paa
gaardspladsen; der syntes i erindringen
at være 25-30 stykker! Det bragtes for
ligeledes mange aar siden i Horsens
Folkeblad til illustration af noget, der
var engang. Det kunne da være spændende, om dette billede dukkede frem
fra glemslen endnu engang. Som pensionist blev det lærer Hauge forundt at
tilbringe sine sidste aar i de nu genopførte bygninger paa skolestedet frem til
sin død 1 91 6. Uden at det har været
muligt at gennemgaa brandforsikringsprotokollerne for ad den vej at se, hvilke overraskelser, historien muligvis
yderligere gemmer paa, vides det dog,
at som skole blev komplekset ikke
genopført. I stedet blev der indrettet ny
skole i svinget af landevejen, paa dennes nordside mellem Dørup og Hem,
og da havde Voerladegaard ogsaa faaet skole.
Hvem stod bag genopførelsen, og
hvorfor? Har branden levnet ydermurene, saa de kunne genanvendes, eller er
historien en helt anden? Vi ved det ikke; kilderne er ikke gennemgaaet tilstrækkeligt men vil kunne fortælle
mere, naar ogsaa sogneprotokollerne
bliver deltager i fortællingen om Dørup
skole, i en forhaabentlig kommende
bog om landsbyerne i Voerladegaard
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sogn.
Men hvor laa Dørup Skole da? Nok
kendt af de fleste, uden tanke for det lille glimt af historien, om ikke farten er
for høj, naar man fra øst kører ind i
Dørup.

Den lille 3-længede landbrugs-ejendom, der nu nærmest lidt sky i sit maleriske forfald kryber i skjul i terrænsænkningen paa landevejens nordside. Gemt bag efteraarets gyldne drueranker op ad muren sidder en træplade med et navn, der egentlig fortæller hele stedets historie med et enkelt
ord: ”Skoleminde”.

Og her har vor historie endnu et lille
glimt, endnu en tilføjelse af noget, der
var engang, idet gaardejer Søren Nielsen som supplement til sin ejendom
paa Hedevej erhvervede ”Skoleminde”.

Han havde en slægtning, en lille dreng,
der tilbragte sine ferier hos ham og
hans kone. Denne lille dreng blev som
voksen dengang kendt i hvert eneste
hjem i sognet. Desuden som en af de
fineste lokalhistoriske forfattere, vi kender fra litteraturen. Hans navn var Sigurd Elkjær. Uden at komme ind paa
hans forfatterskab saa har han i sine
bøger skildret mere end 300 aars
slægtsfølge paa stedet og egnen, som
han – efter utrættelig higen og søgen i
arkiver - oplevede det i inspiration fra

L

Lad de små
børn komme til
babysalmesang
Af Rikke Rosenkrans Bøgh, mor til Gry

Kling. Lyden af børne-xylofonen fylder kirkerummet, mens musikpædagog
Tine Mynster rækker instrumentet frem
mod hver enkelt baby og hilser dem
velkommen.
På gulvet i Voerladegård Kirke er der
i dagens anledning bredt en bunke
tæpper ud, og på tæpperne sidder og
ligger en flok babyer og deres mødre.
Nogle rækker modigt ud efter xylofonen
og kan næsten ikke vente, til det bliver
deres tur, mens andre ser mere skeptiske ud og holder sig på behørig afstand.
Der er babysalmesang i kirken, og
de næste tre kvarter vil kirkerummet
være fyldt af salmer, musik, babypludren, bleskift og amning. For en af inten-

et aabentstaaende vindue i ”Skoleminde”, hvortil han som voksen, fra sit skolelærervirke i Hillerød paa Sjælland,
søgte hen i ferierne, for her at fornemme tidernes pulsslag. Saa træd lige let
paa bremsen, naar du ellers i din
travlhed suser forbi, for her ligger et
hus, der er med til at fortælle den historie, som du og jeg i dag er deltagere i, og saa for øvrigt herfra en rigtig glædelig Jul og et godt Nytaar.

tionerne med babysalmesang er netop
at vise os forældre og vores babyer, at
vi også er velkomne i kirken, selv om
det, indrømmet, er lidt nemmere, når alle andre også har en baby med.
Der har været babysamlesang i Voerladegård Kirke 6 onsdage hen over
sensommeren og efteråret. Og skabelonen er den samme hver gang. Samme velkomst og afsked med xylofonen.
Nogenlunde samme salmer, samme
rækkefølge, og samme fagter, sæbebobler, bevægelser, tørklæder og gyngeture i tæpper. Det giver tryghed og
genkendelighed hos babyerne, og det
giver os mødre god mulighed for at
synge med, selv om man har en baby
at holde styr på imens. Og samtidig giver det en række salmer, vi er blevet
fortrolige med, og kan fortsætte med at
synge for de små størrelser derhjemme. For som Tine Mynster mindede os
om den sidste gang, så er der ingen,
der synger bedre for vores børn, end vi
selv gør.
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Kirkelige arrangementer:

Begynd det nye år med en gudstjeneste for hele familien.
Vi byder også særligt velkommen
til de nye juniorkonfirmander og
deres familier ved denne gudstjene1 . søndag i advent
Familiegudstjeneste 27. novem- ste.Efter gudstjenesten er der safteber kl. 11 .00
og kaffe mv. i MenighedshuVi fejrer det nye kirkeår med en vand
set.
familiegudstjeneste, hvor børnekoret vil synge nogle sange for os. Ko- Rockgudstjeneste – Sunday
ret består af elever fra 3.-6. klasse.
Efter gudstjenesten er der advents- Smoothie!
Onsdag den 1 8. januar kl. 1 9.00
hygge med juleklip, saftevand, gløgg og
"Sunday Smoothie" er overskrifæbleskiver.
ten på den rockgudstjeneste, som
sogne- og ungdomspræst Peter
2. søndag i advent
Tast har tilrettelagt sammen med
4. dec. kl. 1 5.00: Julens sange
”3 for 1 2”.
Der er ingen gudstjeneste denne bandet
"Søndags
smoothien" smager af
dag, men lad os mødes til konfekt ungdom og frisk
dufter himog sang! Tag gerne lidt konfekt med melsk og giver nymod,
energi til dagen
og mød op i Menighedshuset, så og vejen.
deler vi både sangglæde, kaffe og Bandet består af Kasper Einarlækkersult. For alle, der kan lide ju- son, Daniel Sørensen, Anders Benlens sange!
og Kasper Bertel, der alle er
For børnene vil der også være der
elever
på Skanderborg Gymnasium.
mulighed for at juleklippe-klistre.
Deltag i en anderledes og eksperimenterende koncert-gudstjeneste
De 9 læsninger
rytmisk musik og multimedieSøndag den 11 . december kl. med
indslag
1 6.00
Sammen med Voerladegaardkoret synger vi julen ind i Voerladegaard kirke.
Et udvalg af borgere fra Voerladegaard og omegn læser julens 9
læsninger mellem korets satser og
fællessange.
Gør livet stort og kom i julestemning!

Familiegudstjeneste

Søndag den 8. januar kl. 11 .00
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Bandet "3 for 1 2"

Kyndelmisse

Torsdag den 2. februar kl. 1 9.00
Vi mødes ved Spejderhuset kl.
1 8.40 og går med fakler op til kirken, der er fyldt med levende lys.
Her fejrer vi lysets komme med en
kyndelmissegudstjeneste.
socialrådgiver og er i dag leder af
Huset Venture.
Højskoledagen er arrangeret af
Anne Mette Grønborg, Egon Sørensen og sognepræst Peter Tast. Deltagelse er gratis. Kaffe og kage: kr.
20.

Sogneindsamling til Folkekirkens
Nødhjælp

Søndag den 4. marts
Efter gudstjenesten, der begynder
kl. 09.30, drikker vi en kop kaffe, inden vi går ud på indsamlingsruterne. Tilmeld dig som indsamler hos
Egon Sørensen, tlf. 75 78 25 72.

Dåbstræf. Børnegudstjeneste

Søndag den 5. februar kl. 11 .00
Gudstjenesten er særligt anlagt
på de mindste børn i vuggestue og
børnehave.

Højskoledag

Tirsdag den 21 . februar kl. 1 4.001 6.30 i Menighedshuset
1 992: Albanien – et europæisk
uland
Kjeld Søndergaard fra Voervadsbro kommer og fortæller om Albanien og den læreruddannelse, han var
med til at starte op dér. Kjeld Søndergaard har været forstander på
Nr. Nissum Højskole, er uddannet

Egon vil være klar med
indsamlingsbøsser!

Afslutning med juniorkonfirmanderne

Familiegudstjeneste søndag den
1 8. marts kl. 11 .00
Juniorkonfirmanderne deltager
med et indslag. Efter gudstjenesten
er der saftevand, kaffe og kage mv. i
Menighedshuset.
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Så få dig dog et liv!
Af sognepræst Peter Tast

--- er sådan en lidt smart og arrogant
bemærkning, man kan høre blive sagt
til folk, der har alt for mange problemer,
føler, de sidder fast i deres liv, ikke kan
finde nogen udvej, er bundet op af hensyn til andre, er forvirrede eller glemmer sig selv midt i det hele.
”Få dig dog et liv!” betyder: ”Skab dig
dog et bedre liv”; ”tag dig sammen, få
gjort noget ved det, flyt dig, bevæg dig,
få ændret på tingene, ryd op i dit liv,
sæt dig selv i en anden situation!"
Måske skal man tage bemærkningen
mere bogstaveligt, end den er ment og
lægge vægten på ”få”.

Livet som en gave

I en kristen tolkning af tilværelsen er
livet ikke noget, vi selv har skabt eller
selv skal skabe. Det er noget, vi har fået og får. Først engang i urtiden, da livet blev til, men også i hvert øjeblik og
hvert nu, vi lever. En mulighed, en
chance; noget, vi skal tage imod og
bruge så godt, som vi kan.
Tit er vi mennesker så optagede af
os selv og alt det, vi har for – karriere
og succes eller problemer og bekymringer – at vi glemmer at glæde os over
den gave, som livet i bund og grund er.
Tit larmer vi selv så meget, at vi ikke
kan høre, at der tales til os.
Enhver, der har med kommunikation
at gøre, ved, at det ikke er nok at sige
tingene; modtageren skal også være
opmærksom og åben, for at kommunikationen bliver en succes – for at det,
der bliver sagt, bliver hørt.
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Her kommer mutter med kost og
spand

Adventstiden er en tid, hvor vi skal
forberede os på den store kommunikation fra oven.
Mange gør rent og rydder op, tænder lys og pynter op, og det er fint, så
længe det hjælper os til at falde så meget til ro, at vi kan koncentrere os om at
tage imod det, der bliver sagt til os.
Det er godt at rydde op i sit liv og de
bekymringer og problemer, man har –
så vidt muligt – men det er ikke oprydningen og rengøringen i sig selv, der giver livet mening. Vi skulle nødigt
”komme for sent til livets ende”, ligesom
det hedder i revy-visen: ”Her kommer
mutter med kost og spand”.

Slå ørerne ud

Adventstiden er således først og
fremmest en tid, hvor vi skal forberede
os på at tage imod det, der kommer til
os fra Gud.
Oprindeligt var adventstiden derfor
en fastetid. Det havde dog ikke så stor
folkelige appeal. Men faste eller ej, så
er det vigtigste, at vi åbner os for den
store kommunikation og slår ørerne ud
for det, der bliver sagt til os fra oven.
Og det, der bliver sagt til os, er julens budskab om, at Gud blev menneske og kom til os med et godt budskab.
At selve den kraft eller magt, der har
skabt livet, universet og det hele – den,
der satte Big Bang i gang, om man vil,
og som vi kalder Gud – kom til syne for
os i mennesket Jesus.
Men ikke nok med det. Selvsamme
skaberkraft kommer også til os med et
budskab om liv og glæde, tro, håb og
kærlighed.

Tør vi tro det. Tør vi lade denne tro
være fokus for vort liv; tør vi lade mange af alle de andre ting, som ellers fylder vores liv, træde en smule i
baggrunden til fordel for Gud, der skaber liv, så kan vi dér finde fornyede
kræfter til vores liv og til at se, hvad der
gør det meningsfuldt og værd at leve.
Få dig dog et liv! Tag imod livet og
glæden, troen, håbet og kærligheden,
som kommer til dig fra Gud. Glædelig
advent og glædelig jul!

Kirkelige adresser:

Det første Lys!
Det første lys er Ordet, talt af Gud,
det skabte liv, hvor alt var øde,
med fuglesang, med blomster, der
sprang ud,
med glæde over markens grøde.

Sognepræst:
Peter Tast
Rønnebærvænget 11
8660 Skanderborg
tlf. 61 22 39 99
pht@km.dk

Det andet lys blev tændt i Betlehem,
Guds Søn steg ned fra Himlens høje
og delte jorden med os som sit hjem
med al dens fryd og al dens møje.

Henvendelse om fødsler,
navneændring, attester mv. til:
Kirkekontoret:
Kirkebakken 4
8660 Skanderborg
tlf. 86 52 02 1 2

Det tredje lys har intet øje set,
det lyser gennem hjertesorgen
og melder, det umulige er sket,
det tredje lys er påskemorgen.

Graver:
Lars Thorsen
tlf. 40 43 61 94
voerladegaard.kirke@gmail.com

Det fjerde lys har ild fra alle tre,
en pinseglød i vores hjerte,
så vi for dem, der intet lys kan se,
kan tænde kun en lille kerte.

Menighedsrådsformand:
Karl Svansø Iversen
tlf. 75 78 28 05
inger.karl@fibermail.dk

Johannes Johansen

Sogneoplysninger:
www.sogn.dk/voerladegaard
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Gudstjenester i Voerladegaard kirke vinter 2011 - 201 2
27. nov.

kl. 11 .00 1 . søndag i advent - Familiegudstjeneste og Børnekoret

11 . dec.

kl. 1 6.00

3. søndag i advent - Julens 9 læsninger

24. dec.

kl. 1 6.00

Juleaften

25. dec.

kl. 11 .00

Juledag

08. jan.

kl. 11 .00

1 . søndag e. Hellig 3 Konger - Familegudstjeneste

1 8. jan.

kl. 1 9.00

Rockgudstjeneste

22. jan.

kl. 09.30

3. søndag e. Hellig 3 Konger

02. febr.

kl. 1 9.00

Kyndelmisse

05. febr.

kl. 11 .00

Septuagesima - Dåbstræf

26. febr.

kl. 11 .00

1 . søndag i fasten

04. marts kl. 09.30

2. søndag i fasten - Indsamling FKN

1 8. marts. kl. 11 .00

Mariæ Bebudelse - Juniorkonfirmanderne medvirker

01 . april

kl. 11 .00

Palmesøndag - Samle påskeæg!

05. april

kl. 1 7.30

Skærtorsdag - Måltid i kirken

08. april

kl. 11 .00

Påskedag

29. april

kl. ????

3. Søndag e. Påske - Konfirmation

Konfirmation i 201 3 er St. Bededag den 26. april
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