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Ny i sognet
Af Vibeke Schou-Hanssen

Ja, jeg flyttede permanent til Voerladegård i august 1 987 i huset på Holmedal 48. Min mand har stort set altid
boet i sognet men dog oprindeligt i
Dørup. Så jeg er ved at høre til de
”gamle” i vores sogn. Da jeg flyttede til
byen, boede her rigtig mange for mig
ældre mennesker, men der var også
andre unge, som boede her. Der blev
holdt øje med én. Hvad laver de nu ved
Knud og Karens hus, som var her
Renés bedsteforældre boede tidligere… Ja, og da min mave første gang
begyndte at vokse, så vidste byen det
hurtigt.
Efter få år var jeg allerede godt i
gang med at være aktiv i byen. Helle P
(Gert og Janes datter) havde et pigehold til gymnastik, hvor jeg blev hjælpetræner, og jeg selv fik et børnehold til
gymnastik. Det var dengang, hvor vi
hørte Albertes børnesange og lavede
gymnastik til.
Jeg havde også hørt, at mange af
vores unge gerne ville svømme, men at
der i Brædstrup manglede trænere, så
det hoppede jeg så også ud i. Jeg var
tilknyttet svømmehallen i ca. 8 år, hvor
jeg trænede både børn, voksne, ”voksne damer, der var bange for vand”, og
så var der babysvømningen, som begge mine børn har gået til.
Så en dag kom Anne Thorup forbi og
spurgte, om René ikke ville hjælpe ved
spejderne, hvilket René så gik i gang
med. I mange år var det ulvene, og senere kom junior til. René og jeg har
sammen haft spejdere og senior. Nu er

-2-

Ny i sognet

det søspejderne ved Mossø med aktiviteter for de unge, der optager René.
Jeg var gerne med på turene, hvor jeg
stod for maden sammen med Niels
Godrum, men ellers var det fast, at
den første lørdag i december, når alle
aviserne var hentet og lagt i containerne, var der risengrød, rød saft og æbleskiver til alle. Jeg lavede til sidst
risengrød af ca. 20 liter mælk.
I 1 996 var der aktivitetsdag på skolen, hvor alle kunne komme med forskelligt håndarbejde, kirken lavede en
flot udstilling, spejderne og idrætsforeningen var repræsenteret med aktiviteter og sikkert også flere andre. Der
var liv på skolen. Marianne Nielsen,
Lillian Rasmussen og jeg, som gik til
knipling i Østbirk, blev spurgt, om vi
ville sidde på skolen den dag, og det
gør vi jo stadig ind imellem. I er meget
velkommen til at kikke forbi på skolen
hver anden søndag. I kan alle lære at
kniple forskellige ting, alt lige fra pynteting og beklædningsgenstande til
mere traditionelle ting. Kun fantasien
sætter grænser. Så kom ud af husene
og se, hvad vi laver på skolen om søndagen.
Noget af det mest spændende jeg
har været med til, var da Byrådet i
Brædstrup Kommune ville lukke skolen. Det var vi en del, der var meget
imod, så vi stemte dørklokker ved alle
politikerne og lavede demonstrationer
ved byrådsmøderne. Hovedparten af
Voerladegård og omegn mødte op
med farvestrålende hjemmelavede
bannere og skilte. Rådhussalen var
ved at sprænges med alle de mennesker. Lykkeligvis endte det med, at
skolen blev reddet, og samtidig med

skulle en kommende børnehave blive
en integreret del af skolen. Så der skulle hurtigt findes en løsning på manglende lokaler. Jeg var derfor med
politikerne Ole Pilgaard og Frants Arboe ude og kikke på den pavillon, der
blev opstarten for en børnehave i Voerladegård. Ja, det var dengang.
Nogle af jer kan måske også huske,
da Brædstrup Kommune ville lave vores postnummer om for vores område?
Der stod vi sammen igen, så det fik de
ikke held med her ude hos os.
Jeg har endvidere siddet 8 år i menighedsrådet, hvor jeg har været med,
da vores sogn blev delt, været med ved
udvælgelsen af vores præst, og da

Menighedshuset blev en realitet. En
meget spændende periode.
Husk, at hvis vores dejlige by fortsat
skal være et sted, hvor vi holder sammen, som f.eks. arbejdet omkring Multihallen, så er åbenhed, smil og et hej
vejen frem.
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Det nyeste fra
Multisalbestyrelsen
Af Dorthe Munch Sand

Arbejdet skrider for alvor fremad.
Der er mange brikker, som skal falde
på plads i et sådant projekt. Lige inden
dette blads deadline har der været ekstra mange brikker, som har fået deres
plads i det store samlede puslespil.
En af de brikker, som er afgørende
for realisering af hallens opførelse, er,
at vi har fået stillet en lånefinansiering
på plads via kreditinstitut. En fornuftig
driftsøkonomi gør dette muligt.
Landzone-tilladelse og byggetilladelse forventes ultimo november.
Tyndeleddet 9, som hele tiden har
været en del af projektet, har vi fået en
nedrivningstilladelse til. Det vil sige, at
vi kan komme i gang med første del,
som vil være en nedrivning af denne
ejendom. Detail-projektplanen vil blive
offentliggjort på vores hjemmeside
www.multisal.dk. Det er planen, at få
denne del af projektet afviklet inden
udgangen af 201 2.
Tingene vil i den nærmeste fremtid
gå rigtig stærkt, og derfor må vi opfordre alle til at følge med via vores hjemmeside.
Mht. størrelsen er målet at opføre en
hel hal i forbindelse med skolen.
Byggeperioden vurderes til at vare
6-8 måneder. De arbejdsområder, vi
ser ud til at kunne byde ind på, er:
Tømrer, VVS, udgravning af byggeområde, malearbejde samt ufaglært arbejde. Desuden nedrivningen mm. af
huset på Tyndeleddet 9. Den 1 . august
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201 3 skal hallen være færdig.
Vi har i den forløbne tid haft travlt
med den fortsatte fondsansøgning,
som indtil videre desværre ikke har givet positive udslag af væsentlig grad i
forhold til det ønskværdige. Der er flere faktorer, som spiller ind her. Tiden
er den værste hindring, som tidligere
nævnt.
Det har ikke standset vort initiativ,
så andre finansieringsmuligheder er
kommet på dagsordenen.
Økonomien er meget stram, og derfor har alle bidrag rigtig stor betydning
for den endelige realisering af projektet. Vi er stadig meget taknemmelige for flere bidrag og vil gerne
opfordre til alle, der føler for projektet,
og som kan afse midlerne, at indbetale
beløb på vores konto. Kontoen er reg.
Nr. 1 551 + konto nr. 0011 020 453 (og
husk at angive navn og adresse). Store som små beløb modtages med
glæde.
Ved dette års udgave af Tour de VIF
blev der cyklet godt 1 0.000 kr. ind til
Multisal-projektet. Tak til cyklister og
sponsorer for deres indsats. Vi er meget glade for, at VIF betænkte os med
endnu et sponsorløb. Måske er det en
tradition, som er ved at blive skabt i
Voerladegård. På sigt kan det i givet
fald komme andre projekter i vort nærområde til gode. Hvem ved….
Indbetalingen af bidrag er lige knap
afsluttet, så har du endnu ikke fået
indbetalt dit bidrag, så er det nu, det
skal gøres.
Det var alt for nu fra bestyrelsen. Vi
vender tilbage med nyt på hjemmesiden snarest.

E

En tradition at sætte sit spor
Af Anne-Birgitte Brandt

Det hele, det er superflot
Alting i livet glider bare så godt
Jeg går med en ven, to hænder knytter bånd
Og jeg går og tænker på, hvad det er, jeg lige har
Hvad jeg lige har
Hvad jeg lige har
Hvad jeg lige går og har

Denne tekst skrev 6. årgang til vores
forårsfestforestilling i 201 2, nu er denne 6. årgang fløjet videre til andre skoler efter at have været i redekassen,
Voerladegård skole, i 6-7-8-9 år. Det er
mange og væsentlige år i et lille menneskes liv. År, der har sat sine spor i
den enkelte, men hver enkelt har også
afsat sine spor i alle de andre børn
samt i os voksne på Tyndeleddet 5.
Sporet har afsat et synligt mærke på
skolen, idet der i indgangspartiet fra

skolens bagside er lavet en fantastisk
glasmosaik over sangen.
Denne mosaik har den gamle 6.
årgang fra 201 2 udformet som sit allersidste spor, mosaikken blev afsløret
på den sidste skoledag inden
sommerferien. At sætte synlige spor er
en tradition, der forhåbentlig skal føres
videre af de kommende 6. afgangsbørn, således at de hvert år på deres
helt egen måde udformer et synligt
spor.

Hver gang jeg går gennem døren, tænker jeg på Olav, Mathilde, Alma, Amalie, Andreas, Camilla, Ellen, Filip, Gustav, Helene, Ida, Johan, Martin, Niclas,
Noah, Patricia, Scott, Søren, Tina og tænker: Det har sat sine spor, at netop I
har været lige her.
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Svampetur 2. okt.

Vores lærer havde været så sød at
lave flutes til os, så vi fik svampesuppe
og kyllingesuppe med flutes. Man
Af Krestian og Kasper 5 kl
skulle smage svampesuppen, men
kyllingesuppen var der ingen regler for.
Vi startede med at møde som vi ple- Og så gik turen hjem af op af alle de
jer kl. 8:30, derefter cyklede vi samlede stejle bakker.
ned til Klostermølle. Ved Klostermølle
blev vi mødt af en mand ved navn TorDer renses...
ben. Nogen af os havde lavet plancher
om spiselige svampe, de blev læst højt
for os alle. Torben fortalte også lidt om
svampe, om hvor man kunne finde
dem og hvad han gerne ville finde. Så
blev vi delt op i små grupper på ca. 4
personer. Så gik vi op langs vejen og
op i skoven, i starten var det lidt svært
at finde, men efterhånden når man fik
indstillet øjet rigtigt, så var de over det
... og tilberedes
hele. 1 0 minutter efter samles vi igen,
næsten alle kurvene var fyldt til randen.
Da alle sammen var samlet, snakkede
vi om, hvad for nogle der var spiselige,
og om hvilke der var giftige. Derefter
holdt vi en lille spise pause. Så gik vi
tilbage til Klostermølle, der skulle vi tilberede svampene, vi havde fundet. Ud
af svampene lavede vi en svampesuppe. Til dem der ikke kunne lide svampesuppe lavede vi kyllingesuppe.

H

Hønseslagtning
Af Asger 5 kl

I dag var det noget af en speciel
dag, fordi der var hønseslagtning.
Hønseslagtningen starter med at
mig og min klasse tager bussen fra
skolen og hen til Lone og Kim. (Lykkes
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mor og far)
Det gik ud på, at Kim skulle slagte
ca. 20 høns. Bagefter skulle vi plukke
fjerene af hønsene. Først skulle de
dyppes i kogende vand, så var det
nemlig meget letter at plukke fjerene af
hønsene. Bagefter skulle resten af fjerene brændes over en lille skål, hvor
der var en spritflamme i.

Der plukkes

Så fik Kim hønsene. Han skar hønsene op, så kunne man se indvoldene
ret klammo. Kim sagde, jeg skulle tage
indvoldene ud. Jeg tænkte, at jeg var i
helvede. Det skal jeg bare ikke, tænkte
jeg. Hvor var det klamt, det gør jeg bare ikke. Jeg stod og så på alle indvoldene i lang tid, indtil at Kasper kom og
tog dem ud. Jeg hev i vingen og
Kasper i indvoldene. Det var dejligt, at
jeg ikke skulle gøre det selv.
Efter det legede jeg sammen med
Magnus og Jonas.

Asger klar til næste opgave

Hvad jeg har lært

I dag har jeg lært, at når høns er
gamle forstener indvoldene, så de bliver lige så stille kvalt.
Jeg har også lært, at inde i en høne
er der en slags mølle, der kvaser
maden de spiser. Den fungerer helt ligesom en mølle. Når hønen spiser
noget mad bliver det kvaset. Der er 2
muskler, der kører op af hinanden og
på den måde kvaser maden.

"Kom i form 201 2"

Sikkert det sidste foto
fra skolens gamle gymnastiksal inden den
snart rives ned for at
give plads til den ny
Multisal.
Her ses Inger Svansø
Iversen med sit "Kom i
form 201 2 - hold"
Foto: Hans Peter Andersen 1 9/11 -1 2
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VIF

Af Jette Rathcke

Fodbold

Efter 1 3 år som hhv. træner og udvalgsformand har Jette Rathcke valgt
at trække sig.
Ny formand for udvalget er Jan
Lundtoft, som vil varetage alt administrativt arbejde. Vi byder Jan velkommen. Sammen med Troels Hornsved,
der står for alt vedr banerne og dommerpåsætning, udgør de to udvalget.

Er dit firma ny sponsor i VIF?

Et sponsorat kan være alt fra at give
penge til køb af frugt eks. til Tour de
VIF, et beløb til køb af spilletøj eller tshirts til forårsopvisningen, penge til
nye stole i klubhuset, maling til inde/ude, osv. osv.
Sponsorerer dit firma tøj, får du tryk
på tøjet, men alle får fin omtale og fotos til Voers Blad og avisen.
jan.l@live.dk og hornsved@gmail.com
Er du interesseret i at høre mere, så
Jette på 22963644 eller på
Vinteren står for døren, og efterårs- kontakt
mail
Iain-jette@get2net.dk.
sæsonen er slut. Det har været en fin
sæson, hvor alle hold har deltaget i tur- Efterlysning
nering.
Vi mangler en del forskelligt spilletøj
til vores tasker.
Specielt mangler vi målmandstrøjer
til sættene.
Men det vi mangler allermest af, er
som den viste t-shirt. Et helt sæt spilletøj med 1 2 t-shirts/1 2 shorts koster
ca. 2500,- så derfor vil vi rigtig gerne
have tøjet igen.
Har du noget liggende? Kig i skabe,
skuffer mv.
Du kan aflevere det til Jette på GalU8 holdets første stævne på hjemmebane gebjergvej 2 eller på skolens kontor.

Forårssæsonen kommer til at se
således ud:

Drengeholdene U7, U8, U9 og U1 0
starter træning i april
Pigeholdet U1 3 - start på træning
endnu ikke fastlagt
Herre senior starter træning sidst i
februar.
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Weekendtur til Struer –
det er noget, der du´r!
Af Gitte Eilersen

Som optakt til vintersæsonen i
håndbold drog Voerladegård U1 2-pigerne til Intersport Cup i Struer sammen med 800 andre spilleglade børn.
Blandt store håndboldklubber som
Skive, Struer, Skovbakken, HEI, CIF
Århus og mange andre stod ”lille” Voerladegård. Ikke så kendt af de andre,
men hvad betyder det, for selvom man
er en lille klub, kan man godt yde sine
modstandere respekt! Der blev virkelig
gået til den med i alt 6 kampe på en
weekend, fire tabte, en uafgjort og en
super fantastisk sejr, hvor alt pludselig
lykkedes, så de vandt puljen og gik videre! (Se holdfoto på forsiden)
”Retur, retur Charlotte er en mur”!
Det viste hun til fulde ved at redde alt
inklusive flere straffekast!
Screeninger blev lagt af Anna og
Molly, så Mathilde kunne lave sin finte,
smutte forbi og score. Emma hoppede
ind over og scorede fra fløjen. Camilla
overraskede alle inklusive sig selv, ved
at tyre bolden lige op i hjørnet!
”Vi vil se et stjerne mål, stjerne mål,

T

stjerne mål” - det ansvar tog Anna-Catrine med flere fine hopskudsmål, når
hun ikke lige spillede Anne fri, så hun
kunne lave sin baglæns finte og score.
”Hands up, tøser, hands up, giv
dem forsvar, giv, giv dem forsvar” - forsvarskaptajnen, Nynne, styrede det til
UG, og skulle modstanderne tro, at
Andrea var nem at passere i betragtning af, at hun ofte var mere end et
hoved mindre, ja så måtte de tro om
igen, for ingen kom forbi hende! Sammenhold, kampgejst og vilje, så var
sejren hjemme.
Lørdag aften blev hallerne omdannet til forlystelser i form af hoppepuder
i alle afstøbninger samt diskotek. En
aktiv og rigtig god weekend, og man
skulle tro, pigerne på den lange køretur hjem var meget trætte, men nej,
munden stod ikke stille på pigerne:
”Intersport Cup, det var helt i top”!
I vintersæsonen foregår håndbolden
sammen med Østbirk, i alt 21 glade
håndboldpiger.

Tour de VIF 201 2

ter blev gentaget, så udover den klassiske Mossø rundt kunne man køre
Af Karin Forsmann, Team Solsikken
Sukkertoppen p-plads-t/r samt turboruten Blegsø Banke rundt.
Søndag den 2. september 201 2
Også i år blev løbet afholdt som et
mødte ca. 80 børn og voksne iført smil
sponsorløb
til fordel for vores nye Mulog go´e ben op til årets Tour de VIF.
Succesen fra sidste år med flere ru- tisal.
Fortsætter næste side

- 9 - VIF

De mindste ryttere og andre ræsere ken, som trods et dramatisk styrt godt
trådte og løb dækkene varme under halvvejs, nåede lettede frem til Pit 2 på
adskillige omgange på Blegsø Banke Fuldbro Mølle-toppen.
tiljublet og kærligt hjulpet af fremmødte
tourligans.

De to andre ruter fik allerede på Holmedal den friske vind og ikke mindst
modvind at føle og måtte undvære
nedstigningen mod Kloster Mølle grundet vejarbejdet samme sted. I stedet
kørte feltet i flot stil og solskin via Voervadsbro til Pit 1 på Vilholtvej, hvor en
del efter et kort hvil og tanket energi
kastede sig over returløbet.
De seje fortsatte i sikker stil videre
Mossø rundt, herunder Team Solsik-

E

EM teamgym 201 2
Af Charlotte Grønning

Det hele startede med, at de ældste
på springholdet i Voerladegård fik tilbuddet om at komme med til EM i
teamgym. Jeg tror ikke helt, vi havde
forstået hvad det gik ud på, men vi
tænkte, da det kunne være sjovt at
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Derfra trådte teamet lidt brugte men
sikkert Voerladegård ind, og glade og
lidt stolte kørte vi i mål!
Dette noget senere end de totalt
hurtigste på ruten, men pyt - det gjorde
godt og glad.
Tak til rytterne for en flot kørt og
dejlig dag, tak til tourligans for opmuntring og smil, tak til Pits og følgebiler
og ikke mindst tak til akut cykelsmed
undervejs!
Og tak til os alle sammen for det
flotte resultat på ca. 1 0.000,- kr. til
Multisalen.
prøve.
Så kom dagen hvor vi tog af sted,
Amalie, Ellen og jeg skulle køre fra
skolen klokken syv, hvilket er meget
tidligt at være oppe i sin efterårsferie!
Da vi endeligt var nået derind efter 2030 min. kørsel går vi ind i den meget
store NRGI Arena og op på anden sal,
hvor vi finder Mads, der var ansvarlig
for næsten al ting! Jørgen stod og

snakkede lidt med ham, og derefter ringer han til alle de andre der skulle
komme og hjælpe. Så kom de andre
endelig, og vi går i gang med at pakke
redskaber ud. Der var rigtigt meget der
skulle laves, og vi kunne måske ikke
løfte lige så meget som de store drenge, men vi kunne da hjælpe til, så godt
vi kunne. Vi pakkede nedspringsmåtter
ud, fiberbane og rytmegulv ud to gange, da der var to haller, der skulle se
næsten ens ud. Resten af arbejdet
havde vi lidt svært ved at hjælpe med,
så vi prøvede redskaberne af. Det var
ved at være hen på aftenen, og vi kørte
hjem igen for at få sovet til næste dag.
Onsdag kom alle gymnasterne og
skulle finde sig tilrette i hallerne. De
prøvede alle tingene af, og de bruger
noget, der hedder gymnastikkalk, som
de trampede ud over det hele, så vi fik
æren af at støvsuge det hele op igen.
Torsdag begyndte konkurrencerne
for alvor. Det var super fedt at se alt det
gode gymnastik fra alle de forskellige
lande. Vi sad og så en masse gymnastik dagen lang, for det eneste arbejde
der sådan rigtig var, var at flytte trampoliner frem og tilbage mellem hallerne
og støvsuge banerne. Hele fredag gik
også med gymnastik og støvsugning.
Danmark havde været på gulvet begge
dage, og jeg tror, de andre havde en
del respekt for dem, for de kvalificeret
sig til alle finalerne lørdag.
Så kom finaledagen endelig! Danmark gik på gulvet gang efter gang og
sprang måtterne helt tynde. Første
præmieoverrækkelse gik i gang. Der
var 2 kategorier, som skulle have
medaljer. Junior-mix og Senior-mix.

Og, som næsten alle havde håbet på,
stod Danmark på podiet i begge kategorier.
De næste to kategorier var Juniordamer og Senior-damer det gik da ok.
Junior- damerne fik sølv, men de andre fik desværre femte plads. De sidste to kategorier skulle sættes i gang.
Hallen lettede næsten, da vi fik at vide,
at Danmarks Junior-Mænd fik guld.
Men da Sveriges Senior-mænd havde
fået deres karakter, begyndte det at
blive spændende. Danmark skulle
mindst have 23,200 for deres gulvøvelse, hvis vi skulle have første pladsen. Tiden var lang, da vi ventede på
Danmarks karakter, men med det
samme det blev vist på skærmen, lettede taget på NRGI Arenaen i Århus.
Danmark havde fået deres 4. guldmedalje og alle jublede.
Nu var det hele færdigt. Alt det, vi
havde stillet op, skulle pilles ned, og
alle de mennesker skulle hjem. Det var
lidt underligt at tænke på, at alt hvad vi
havde bygget op i den uge skulle rives
ned og pakkes sammen. Vi startede
så lige med at få aftensmad, og så
skulle der ellers bare knokles. Jeg tror,
vi startede med at rydde halv syv og
var nok færdige klokken et om natten.
Det var hård at pille alt ned, men med
lidt slik og sodavand klarede vi os. Vi
sagde farvel til alle de fantastiske
mennesker, vi havde arbejdet sammen
med og kørte hjem. Det har været en
super god oplevelse at være med til
EM, og vi vil helt klart også melde os,
hvis vi blev spurgt om noget som det
igen.
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Fantastiske hverdage i Eventyrhulen
Af Sys Vad Steffensen

2 år gamle er vi blevet, og den fantastiske hverdag udspiller sig hver dag i
Eventyrhulen, når mor og far går ud af
døren til den virkelige verden. Vores
høstprojekt afløses langsomt af forberedelser til julemåneden, som på traditionel vis starter med en tur i skoven.
Igen i år har vi forhåbninger om at finde
vores husnisser, som bor i hule træstammer de 11 af årets 1 2 måneder,
men som huserer i de små hjem i december måned. Første fredag i december kommer alle verdens allerbedste
"bedster" til julefrokost hos os. Det er
en dag, vi ser rigtig meget frem til, og
som vi glæder os til, fordi det simpelthen er en af årets allerbedste dage i
børnehaven.
Men tilbage til begyndelsen - høstprojektet har bragt os langt omkring i
oplevelseskarrusellen. Ud over at male
korn til eget brød, plukke æbler, lave
marmelade, saft, æblegrød, gå til høstfest og danse gamle høstdanse, lege
med traktorer og bondegårdsdyr, overvære høsten på markerne, male med
hvede, jægerbesøg og meget meget
andet, har vi igen i år haft den store
glæde at være sammen med Egon og
alle de skønne dyr på Lyngdalgård en
dejlig lang eftermiddag, mens Spirerne
har været på gårdbesøg og opleve en
helt nyfødt kalv.
Efteråret har også budt på Teaterworkshop for Spiregruppen, som
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sammen med Sabrina fra Komediehuset i Horsens øvede sig i 2 dage på at
lave uropførsel af "Den Grimme
Ælling" for deres forældre. Vi oplevede
på mest betagende vis børnene tage
livtag med roller som æg, ællinger, seje fyre, mobbende spioner og en lille
grim ælling, som til sidst udviklede sig
til den smukkeste svane - Himlens
Konge, iført kongekappe, store bærende vinger og styrthjelm. Det var en
fantastisk proces, hvor vi oplevede
børnene udvikle sig fra generte kry individer til skuespillere med mod til at
stå frem og performe. Så flot.
I skrivende stund trækker Spirerne
vejret, før de i næste uge skal lave billedkunst-workshop sammen med en
fantastisk kunstner - nemlig Ole Grøn
fra Norsminde. I 2 dage skal børnene
prøve kræfter med maling, lærreder og
selvportrætter.
En del af Alferne og Troldene har
været i Veng til Sprogstafet. Det var en
herlig dag i selskab med kommunens
andre landsbyordninger, hvor skolens
ældste klasser lavede forskellige aktiviteter med fokus på sprog, lyde, rim
og remser.
Og det er jo i virkeligheden bare et
lille udpluk af de specielle aktiviteter, vi
har haft på programmet siden
sommerferien forsvandt - vores fantastisk almindelige hverdag hvor vi leger,
træner, tumler, bygger med klodser,
drømmer, snakker, optræder som balletdansere, synger, laver slikmaskiner
af skrammel, trommer, går ture, skriver, spiller spil, griner, græder - og alt
muligt andet spændende foregår for
næsen af os hver dag med alle sine

magiske øjeblikke - og tænk - engang en fest, hver dag.
imellem uden at vi husker at sætte pris
Med ønsket om en rigtig glædelig
på dem. Det må vi minde hinanden om Jul og et lykkebringende Nytår - os alnæste gang, vi ses - for hverdagen er le i Børnehaven Eventyrhulen.

Dagplejerne
Bjarne, Søren, Karsten
og Kirsten fra Solsikken besøgte dagplejen
sidst i september.
En hyggelig formiddag
for børn og voksne
hos Ellen Grønning.
Tak for besøget.

Voerladegård
Ungdomsklub
- stedet hvor de unge mødes !

Annonce

Holmedal 55, Voerladegård
Åben tirsdage og torsdage kl. 19-22
for unge fra 7. klasse op til 18 år.

Klubben er et værested, hvor:

Brug din mobilscanner
og besøg Ungdomsskolens hjemmeside

• man hygger med vennerne,
• lærer nye mennesker at kende,
• oplever en tryghed i fællesskabet,
• laver pigeting, får kærester, holder fester,
• tager på ture og arrangementer sammen,
• overnatter, spiller computer, laver smykker,
• styler tøj, spiller musik, laver mad,
• laver udeaktiviteter, får ny energi,
• er sammen med nogle meningsfulde voksne
• og meget, meget mere..

Klubleder: Leon Møldrup Kjer * 30780554

www.skanderborg-ungdomsskole.dk
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Spejderne
Af gruppeleder Steen Kjeldsen

Spejderne ser frem til i 201 3 at kunne fejre 50 års-jubilæet med maner. I
øjeblikket er vi rekordmange – ca. 1 20
små og store betalende spejdere/ledere + en håndfuld civilvalgte i grupperådet.
Her en kort hilsen fra enhederne.
Der er altid plads til flere! Også ledere!
Bæver kan man blive, når man starter i
skole. Nye bævere optages efter jul.

S ø sp e j d e rn e s både er trukket på
land, ny sæson starter hen på foråret.
S e n i orsp e j d e rn e har overnattet i
shelter i Tinnet Krat uden ledere. Patruljen benyttede bl.a. friheden til selv
at sammensætte en udsøgt gourmetmiddag bestående af pølser og ketchup og til at udforske området ved
Skjern Å og Gudenåens udspring.
Frem mod gruppeweekenden har seniorerne traditionen tro lagt alle kræfter i
at få lavet det mest skræmmende natløb til troppen.
Troppen har været forbi genbrugsbutikken og har for næsten ingen penge fået indrettet de mest smagfulde
patruljelokaler. I troppen lægges meget
vægt på princippet om, at ”børn leder
børn”, så patruljeledere og –assistenter
står ofte for planlægningen. Første
onsdag i december glæder spejderne
sig til ”Det store julebad” i Forum Horsens.
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U l ve n e har netop optaget de nye

ulveunger til fuldmånemøde i junglen.
Det foregik på Rådsklippen med smuk
udsigt over Wangongafloden, der godt
kunne minde om Mossø på afstand.
27 ulve med krudt i møder trofast hver
mandag.

B æ ve rn e mødes hver tirsdag. Vi er
en flok bestående af tre ledere og 1 8
børn i alderen 6-8 år, og vi leger, synger, laver spejderopgaver, hører historier og laver mange andre ting. I
vinterperioden holder vi til ved Spejderhuset, men vi kan bedst lide at være ude i det fri, så det er vi så meget
som muligt. Møderne følger årets
gang, så vi holder øje med naturen,
lærer om planter, træer, dyr og fugle - i
november har vi taget Naturmærket. Vi
laver spejderting som fx mad over bål
og førstehjælp, og når vi leger og laver
konkurrencer, har vi det sjovt sammen.
Næsten alle bævere er med på årets
gruppeweekend, og her lærer vi mere
om spejderarbejdet og lærer de større
spejdere at kende også.
F a m i l i e sp e j d e r er et åndehul, hvor
børn og forældre er aktive sammen på
en sjov og anderledes måde. Fx blev
der i august set på forskellige kornsorter, malet korn og bagt brød. I september blev der ledt efter egegaller, tegnet
med blæk og drukket varm hyldebærsaft. I oktober blev der løst opgaver i

byen og lavet æblekager. Familiespejder er for familier med børn i
børnehavealderen. De første møder i
201 3 er søndagene: 27. januar og 24.
februar i Spejderhuset kl. 1 4.00 -1 6.00.
Mød blot op og se, om det er noget for
jeres familie. Se nærmere information
på : www.spejdernet.dk/vg
Eller kontakt Birthe Jacobsen,
tlf.20543029

Kryd s i ka l e n d e re n :

Generalforsamling mandag den 4.
febr. 201 3 kl. 1 7.00 - 1 8.00.
Mød op til et kvikt møde med aktiviteter for børnene, mens forældrene
klarer den korte dagsorden over en
kop kaffe.
Fastelavn for alle i Forsamlings
huset lørdag d. 9. febr. kl. 1 4.00 –
1 5.30.
Uge 27 i 201 3: Gruppesommerlejr.

1 05 deltog ved
gruppeweekenden
på Ømborgen i
begyndelsen af
november.
Her lidt
hyggebold .

Batteri- og avisindsamling

Spejderne samler papir/pap og batterier ind.
Der 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.

Enhedsmøder:
På www.spejdernet.dk/vg kan du altid finde de nyeste oplysninger om de
enkelte enheder, deres ledere, mødetidspunkter, programmer, masser af
fotos og meget andet.
- 1 5 - KFUM spejderne i Voeradegård
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Frivilligmøde på
Solsikken
Af Dorit Læbel

En stor del af Landsbyordningens
frivillige mødtes med Solsikkens frivillig-korps torsdag den 6. september til
gensidig inspiration og hyggeligt samvær.
1 5 frivillige samt ledelsesrepræsentanter fra Landsbyordningen og Solsikken mødte op for at lade sig inspirere.
Alle fortalte om deres personlige oplevelser med de opgaver, de havde påtaget sig. En fortalte om, hvordan
børnene havde smedet sværd, én havde gået ture med børnene, og nogle
havde lavet lektiecafe. Solsikkens frivillige fortalte om oplevelsen med at
komme og besøge beboere med sin
hund, gå i kirke med en beboer eller
hvordan det er at sidde på en bænk
med en beboer og tale om gamle dage
og kirker.
Al begyndelse er svær!
Lederne fra de 2 steder var virkelig
glade for at opleve hvilken gejst og
glæde, der blev vist på mødet; noget

der tegner godt for samarbejdet med
frivillige i fremtiden. Men da det er første forsøg, er der naturligvis plads til
forbedring. Dagen bragte lys over
steder, hvor tingene kunne gøres bedre – noget, lederne fra de 2 steder prioriterer at få drøftet og løst, så
frivillig-arbejdet kan fortsætte og udvikles.
Til stor glæde for ledelsen begge
steder kan vi høre og mærke, at det at
få frivillige ind i hverdagen er til gensidig gavn og glæde. Brugere og personale begge steder har udtrykt sig
meget positivt omkring de aktiviteter,
de frivillige har sat i gang – og de frivillige kan mærke, at de er til stor gavn.
Det hele blev sluttet af med smørrebrød, vin og øl, for uden mad og drikke
…
Der er altid plads til een mere …
Skulle der være nogle af jer læsere,
som sidder med nogle ideer, I kunne
have lyst til at udfolde som frivillige, eller har I bare lyst til at blive frivillig,
skal I endelig henvende jer på enten
Solsikken eller Landsbyordningen.
Landsbyordningen 8794 2740
Solsikken
8798 2060

Solsikken søger frivillige
Kan du bygge modelskibe?

En mandlig beboer mangler en frivillig-ven, som gerne vil komme og være med til at
bygge modelskibe og ordne frimærker. Er først hjemme efter kl. 1 6 på hverdage.

Er du til længere gåture i naturen?

Vi mangler en frivillig til en mandlig beboer, som gerne vil gå ture - og helst længere
ture i naturen. Da han først er hjemme efter kl. 1 6 på hverdage, skal det helst være i
weekender.
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Naturen omkring
Lyngdal.
Af Egon Kjær Sørensen

Når vi i denne tid synger om, at skoven falmer, så synger vi også om, at
markerne nu kun er sorten muld eller
golde stubmarker. Sådan var det, da
jeg var barn; men i takt med, at de
danske landbrug har ændret sig fra at
være et alsidigt husdyrbrug til at være
specialiserede produktionsenheder, har
vi fået flere og flere vintergrønne marker. Så nu ser vi ud over et lysegrønt
landskab, omend det meget våde efterår har forsinket såningen hos mange af
os, så kornet ikke står helt så godt,
som jeg kunne ønske mig. Det våde
vejr gjorde også nogle af de enge, vi
plejer med vore stude, til de rene mudderpøle, så dyrene måtte hentes hjem
for igen at kunne få fast grund under
fødderne. På de faste naturområder
ved Højlundvej og i Illerup har vi stadig
nogle tilbage; men inden denne uge er
omme, hentes de hjem, fordi nattefrosten har taget den sidste energi ud af
græsset.
Det er ikke kun hos os, der er vinterforberedelse. Naturen er også ved at
gøre klar.
Vore egne sangfugle er for længst
flygtet over strand, men er nu afløst af
de første vintergæster. Gæssene kan vi
alle høre og se morgen og aften, når
de trækker mellem spisekamrene på
markerne og sovepladserne på søen.
De har ikke travlt med at komme videre, før sne og frost låser spisekam-

merdøren; men så er de også væk fra
dag til dag, og stilheden sænker sig
over naturen, for hvis der er fugle, der
kan snakke, så er det gæs. Med kulden nordfra, der gav de to hårde frostnætter her sidst i oktober, kom dagen
før en snakkende fortrop, der under
stor palaver slog sig ned i de høje træer, der omkranser gården. Det var
solsortens nordiske fætre og kusiner,
nemlig sjaggerne, der er en af de fuglearter, der har navn efter deres kaldelyd. De siger nemlig sjag-sjag-sjag
eller sjæg-sjæg-sjæg.

Hver aften går jeg en runde i stalden, inden jeg går i seng. På vej ind
igen hørte jeg en vibe give lyd ovre fra
marken. Den må være blevet forstyrret
i sin nattesøvn måske af ræven eller
en kat. Men det er helt sikkert, at det
også var en gæst nordfra på gennemrejse, for vore egne viber er så
kuldskære, at de for længst er trukket
mod mildere himmelstrøg. Nu hvor
vinteren nærmer sig, er det også på tide, at vi begynder at fodre vore egne
standfugle, der vælger at holde vinter
sammen med os.
Husk at anbringe foderpladsen, så
fuglene hurtigt kan finde ly i tæt bevoksning, når spurvehøgen kommer
forbi, hvis I da ikke synes, at den også
skal fodres.
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Menighedsrådet
Af Karl Svansø Iversen

uden sammenligning den institution i
Voerladegård, som har flest medlemmer. Derfor er det med stor ydmyghed,
jeg går ind til opgaven i menighedsrådet. Jeg ser frem til arbejdet og håber,
Det afgående menighedsråd
vi – i menighedsrådet – kan være med
Til advent er der gået fire år, siden til at skabe bro mellem kirken og de
det nuværende menighedsråd trådte til. mange folkekirkemedlemmer.
Vi synes alle, at det har været en god
periode med nogle gode møder og ak- Kurt M. Sand:
Jeg bor i Voerladegård i Kirstinelund
tiviteter. Jacob har lovet at fortsætte i
sammen
med min kone Dorthe og vodet nye råd og hjælpe til med erfaringsoverførslen. Vi andre siger tak for res 3 drenge på 11 , 1 5 og 1 8 år. Jeg er
denne gang, og som formand vil jeg ingeniør og arbejder som produktchef
især sige tak til de ansatte og til alle rå- ved Danfoss i Aarhus.
Det folkekirkelige liv i sognet ser jeg
dets medlemmer for en stor indsats,
som en vigtig del af det at bo her. Jeg
godt arbejde og en god stemning.
vil derfor gerne medvirke til at fortsætMed venlig hilsen:
te det gode arbejde, som det afgående
Eric K. Dahlgård. Vibeke Schou menighedsråd har igangsat.
Hanssen, Anders-Christian Lund JaJeg ser frem til at deltage i menigcobsen, Karin Morsbøl og Karl Svansø hedsrådsarbejdet i sognet.
Iversen

Pilegaard Heissel:
Det kommende menighedsråd Mette
Som ny i menighedsrådet går jeg til
Den 11 . september var der valgforsamling, hvor vi havde en god aften
med præsentation af menighedsrådets
arbejde og valg af nye medlemmer. Vi
kan her præsentere det nye menighedsråd, som tager over den 1 . søndag
i advent.
Vi har bedt de nye medlemmer om
at skrive et par ord om sig selv:

arbejdet med nysgerrighed og interesse. Jeg har deltaget i forskellige arrangementer i og uden for kirken og
fornemmer en aktiv kirke med mange
spændende tiltag. Der er mange udfordringer for den danske folkekirke,
og det glæder jeg mig til at diskutere
sammen med det nye menighedsråd.
Jeg har arbejdet som sygeplejerske
og
nyder nu pensionisttilværelsen og
Birthe Jacobsen:
alle
dets muligheder. Jeg bor sammen
Jeg er 46 år, pædagog og gift med
Anders. Vi har 2 voksne børn, hvoraf med min mand Nis i Dørup.
den ene fortsat bor hjemme. Vi flyttede Jacob Friis Nielsen:
ind på Damtoften for 1 4 år siden.
Har siddet i menighedsrådet i fire år
Jeg er altid kommet en del i kirken nu og er frisk på en periode mere.
og er optaget af budskabet om fred og
Jeg er gift med Maja og har Magnus
frelse til mennesker. Folkekirken er på 9 år og Alberte på 7 år, som begge
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går på skolen. Jeg træner fodbolddrenge i VIF og nyder at være en del af det
fællesskab der. Jeg kan godt lide at
være en del af lokalsamfundet, og her
er kirken en del af det, så derfor syntes
jeg også, det kunne være spændende
at være med til en ny periode med nye
mennesker.
Det har været meget lærerigt og udfordrende at være med i det gamle råd.
Håber, jeg kan give lidt videre af den
erfaring. Og så må jeg jo erkende, at
jeg trækker aldersgennemsnittet ned.

givende arbejde, og jeg glæder mig til
arbejdet her i sognet.

Steen Iversen, 1 . stedfortræder:

49 år, faglært maskinarbejder gift
med Helle, farmakonom. Vi har to dejlige døtre, Kristina på 1 2 år og Emma
på 1 5 år. Vi bor på Damtoften 24.

Lars Linneberg, 2. stedfortræder:

Jeg er 39 år, gift med Joan og far til
3 børn på hhv. 5, 9 og 1 2 år. Jeg er
uddannet biolog og arbejder i IkastBrande Kommune. Jeg kan se, at folkekirkens arbejde har stor betydning
Connie Pedersen:
for lokalsamfundet. Det ønsker jeg at
Jeg er 56 år, gift med Peder og mor støtte op om.
til 3 voksne børn. Jeg er tilflytter fra
Den 1 3. nov. har rådet
Aalborg og har nu boet her i 3 1 /2 år.
konstitueret sig:
Jeg er uddannet sygeplejerske og
tlf 20543029
sundhedsplejerske og har arbejdet som Formand Birthe
Næstformand Mette
tlf 261 65588
sådan i mange år.
Kasserer
Kurt
tlf 20337625
Jeg har tidligere været i menighedstlf 2060291 2
rådet i Sønderup sogn i Himmerland. Kirkeværge Jacob
Det har jeg oplevet som spændende og Kontaktperson Connie tlf 23321 350

K

Kirkelige arrangementer:

1 . søndag i advent. Familiegudstjeneste 2. december kl. 11 .00

Vi fejrer det nye kirkeår med en familiegudstjeneste.
Efter gudstjenesten er der adventshygge med juleklip, saftevand, gløgg
og æbleskiver. Tag hele familien med
og få klaret julepynten!

dag, men lad os mødes til konfekt og
sang! Tag lidt konfekt med og mød op i
Menighedshuset, så deler vi både
sangglæde, kaffe og lækkersult. For
alle, der kan lide julens sange!

De 9 læsninger - med Tabita og
Ranva. Søndag den 1 6. december kl. 1 6.00

Borgere fra Voerladegaard og omegn læser julens 9 læsninger. Imellem
læsningerne synger vi fællessange og
Tabita og Ranva Malmgren As2. søndag i advent 9. december. hører
mild
synger
og spiller nogle sange, der
kl. 1 5.00: Julens sange
Der er ingen gudstjeneste denne varmer os op til julen!
Fortsætter næste side
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- Peter Tast

præst Peter Tast. Følg med på facebook: ”Ungdomspræsten Skanderborg”
Vi mødes ved Spejderhuset kl.
Begynd det nye år med en gudstjeneste for hele familien. Vi byder også 1 8.40 og går med fakler op til kirken,
særligt velkommen til de nye minikon- der er fyldt med levende lys.
firmander og deres familier ved denne
gudstjeneste. Efter gudstjenesten er Børnegudstjeneste med Esben
der saftevand og kaffe mv. i Menig- Nyholm og Fredriks Flyverdragt
hedshuset.
Søndag den 3. februar kl. 11 .00

Familiegudstjeneste
Søndag den 6. januar kl. 11 .00

”Fix you”
Kyndelmisse-rockgudstjeneste
med bandet ”Holy Macaroni”
Voerladegaard Kirke onsdag den
30. januar kl. 1 9.00

”Når du gør dit bedste, uden at det
lykkes; når du mister noget, der ikke
kan erstattes; når du elsker nogen, der
ikke elsker igen, så kan det næsten ikke blive værre”. Sådan kan man oversætte noget af det Coldplaynummer,
der lægger titel til årets første rockgudstjeneste, ”Fix You”. Nummeret
handler om, hvordan vi kan finde trøst
og blive ”repareret” - fixet af bl.a. lyset.
Der er hjælp i en mørk tid.
Da kyndelmisse i år falder på en
lørdag, har vi slået den sammen med
rockgudstjenesten, hvor bandet ”Holy
Macaroni” spiller ”Fix you” og andre
numre af bl.a. Coldplay og The Fray.
Bandet består af gymnasieeleverne
Laura Eske, sang, Silas Emil Bertelsen,
guitar, Malthe Raaby, bas, Jonathan
Brun Meyer, trommer og Lars Erik Nørlund Mortensen på keyboard.
Kom og deltag i en anderledes gudstjeneste med lyrisk rockmusik og billeder.
Arrangør: Sognepræst og ungdoms-
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”Regler” hedder Esben Nyholms seneste forestilling om Fredrik og hans
flyverdragt.
Fredriks
mor og far
har travlt, de
skal nemlig
flytte på landet og starte
på en frisk.
Hvordan
sikrer man
sig følelsen
af hjem i et splinternyt hus? Hvad er
vigtigt, og hvad er ligegyldigt? Hvilke
regler og værdier vil man gerne bringe
med sig?
I sin søgen efter svar havner Fredrik
mange sære steder i Bibelen. Han
møder Moses på bjerget, der får overbragt de 1 0 bud og Jesus, der i raseri
rydder templet og en Jesus på et andet bjerg, der overrasker med nye regler.

Højskoledag - Karin Flensborg
fortæller om de syv dødssynder
tirsdag den 26. februar kl. 1 4.001 6.30 i Menighedshuset

I mængden af menneskelige svagheder mente man i middelalderen, at

der var syv, der skilte sig ud som de
værste - hovmod, vrede, gerrighed,
misundelse, dovenskab, frådseri og
utugt. I en perlerække af fortællinger
fra vikingetid til Karen Blixen sætter
Karin Flensborg disse dødssynder i en
nutidsoptik, hvor pisken svinges over
dagens dansker til både gys, grin og
eftertanke - er synderne også syndige
nu om dage?
Karin Flensborg
er professionel fortæller, foredragsholder og forfatter, og
hun gør det brandgodt.
Højskoledagen er arrangeret af Anne Mette Grønborg, Egon Sørensen og
sognepræst Peter Tast. Deltagelse er
gratis. Kaffe og kage: kr. 20.

Slutning og begyndelse - fra arbejdsliv til pensionisttilværelse
En aften med gudstjeneste og
foredrag i Kirkecentret Højvangen, Skanderborg. Onsdag den
27. februar fra kl. 1 9.00-21 .00

på arbejdsmarkedet til den tredje alders frontløber, efterlønner eller pensionist. For mange er det en af de
største omvæltninger i livet – måske lige bortset fra dengang, man fik børn.
Så har du den tredje alder i sigte inden
for de kommende år, eller har du allerede oplevet overgangen, så er aftenen lige noget for dig.
Vi begynder med en gudstjeneste i
Kirkecentret Højvangen kl. 1 9.00, som
sognepræst fra Galten, Laura GyldenDamgaard, vil stå for. Bagefter skal vi
høre et både humoristisk, tankevækkende og livsbekræftende foredrag af
sognepræst Flemming Rishøj med titlen Livsglæde og livskurs – hvad var
det, der skete, da vi rundede de 60?
Der vil også være repræsentanter til
stede fra forskellige frivillige organisationer, som man har mulighed for at
henvende sig til, hvis man gerne vil
gøre et aktivt stykke arbejde for andre
i en meningsfuld sammenhæng.

Sogneindsamling til Folkekirkens
Nødhjælp
Søndag den 1 0. marts

Efter gudstjenesten, der begynder
kl. 09.30, drikker vi en kop kaffe, inden
vi går ud på indsamlingsruterne. Tildig som indsamler hos Egon SøHvad gør man, når man har været meld
rensen,
tlf. 75 78 25 72.
vant til at se sig selv som én af de
mange på arbejdsmarkedet og så plud- Afslutning med juniorkonfirmanselig opdager, man er blevet pensio- derne. Familiegudstjeneste palnist? Nogle synes, det er helt mesøndag den 24. marts kl. 11 .00
ukompliceret at have mulighed for enJuniorkonfirmanderne deltager med
delig at følge sine interesser; mens anet
indslag. Efter gudstjenesten er der
dre mærker en ejendommelig blanding
af tomhed og frihed, kaos og mulighed. saftevand, kaffe og kage mv. i MenigI Skanderborg Provsti vil vi markere hedshuset.
overgangen fra tilværelsen som aktiv
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H

Hallelujah det er jul!
Af sognepræst Peter Tast

Hallejuja
1 . Jeg hørte om en hemmelig klang
Som David sang for Gud engang
Men du har aldrig brudt dig om musik, vel?
Det er sådan her - en kvart, en kvint,
En mol der faldt, en dur, der vandt,
Forundret skrev en konge ”Halleluja”
Halleluja (x4)

Voerladegårdkorets leder Elsebeth
Toftdahl Cohrt har oversat Leonard
Cohens smukke sang: Hallelujah. Voerladegårdkoret sang den ved koncerten i kirken i oktober.

Hallelujah er et hebraisk ord, der
betyder: ”Lovsyng Jah”. Jah er en forkortelse af Jahve, der er Guds navn,
altså lovsyng Gud!
Sangen forsøger at nå ind til kernen
af det, livet handler om: Den kærlig2. Din tro var stærk, men du ville mer’,
hed, der skaber liv.
Så så du hende bade dér,
Men hvordan beskrive det?
Så smuk som måneskin, der overvandt dig.
Hvordan
sætte ord på det dyrebareste
Hun bandt dig til sit køkkenbord,
og
smukkeste,
vi har, livets arnested?
Hun brød din trone og tog dit hår
Det
kan
man
ikke på dette papir; det
Og drog fra dine læber: Halleluja.
kan man måske med levende ord; det
Halleluja (x4)
kan man bedre med en lovsang til
3. Kære, jeg har set det før,
Gud, og måske allerbedst ved den
Jeg ved, hvad der er bag den dør,
handling, der giver kærligheden viFor før du kom, der var jeg jo alene.
dere.
Jeg så dig godt marchere frem
Den store fortælling her ved juletid
Men kærlighed er ikke sådan
er historien om, hvordan Gud blev
Det er et koldt og slået halleluja.
Halleluja (x4)
menneske i det lille Jesusbarn.
Vi kalder ellers Gud for skaberen og
4. Der var engang du ville sig’
tænker
på den, der satte det hele i
hvad du følte indeni,
gang, Big Bang, om man vil. Men Gud
men aldrig mere siger du det til mig.
viste sig på en anden måde, nemlig
Jeg husker dig, blidt over mig,
som et nyfødt barn, så skrøbeligt som
En hellig due viste vej,
noget, fuldstændig afhængig af mor og
Hvert åndedræt vi drog var halleluja
Halleluja (x4)
far, dem og det, der omgiver det.
Værsgo’ dette er ”Big Bang”, livets
5. Du si’r jeg skændte Herrens navn,
arnested for dig og mig, et udtryk for
Men navnet si’r mig ingenting,
Og hvis det gør, hvad forskel gør det for dig? den kærlighed, der skaber liv.
Det er det, vi skal finde ind til i julen,
Der er en ild i hvert et ord,
midt
imellem al den mad og drikke,
Lige meget hvad du tror,
gaver og samvær, som vi også fejrer
Et helligt eller slået halleluja
Halleluja (x1 2)
julen med.
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I Cohens sang finder den livgivende
kærlighed også andre udtryk: I den
lovsang, som David skrev for Gud engang; den mol, der blev til dur; den
skønhed, der brød kongens trone ned
og tog hans hår (=kraft); I de åndedræt,
de elskende tager, når de deler deres
inderste følelser; i den ild, som hvert et
ord brænder med, når det lovsynger
Gud.
Vi finder den ikke ved at ”marchere
frem” med alt, hvad vi mennesker kan,
formår og vil. Vi finder den ved at lade
”en hellig due vise vej” - ved at hengive
os til skaberen.
Sådan som der står i det 6. vers af
originalteksten: ”Selvom alt går galt, vil
jeg stå foran Herren med intet andet på
min tunge end: Hallelujah.”
Hallelujah - at lovsynge Gud - er den
første handling, der giver kærligheden
videre. Har man denne ”handling” eller
livsopfattelse med i det, man gør, så
kan man også finde andre udtryk for
kærligheden: I en sang, i et ord, i en
kærlig handling…
Men det første er at hengive sig til
Gud og lade Ham komme til os - ligesom han gjorde engang som et lille
menneskebarn. Derved finder vi den
kærlighed, der skaber liv.
Glædelig jul - lovpris Herren - Hallelujah!

Kirkelige adresser:
Sognepræst:
Peter Tast
Rønnebærvænget 11
8660 Skanderborg
tlf. 61 22 39 99
pht@km.dk
Graver:
Lars Thorsen
tlf. 40 43 61 94
voerladegaard.kirke@gmail.com
Menighedsrådsformand:
Birthe Jacobsen
tlf. 20 54 30 29
abjacobsen@mail.dk
Fra den 1 . søndag i advent
Henvendelse om fødsler,
navneændring, attester mv. til:
Kirkekontoret:
Kirkebakken 4
8660 Skanderborg
tlf. 86 52 02 1 2
Gudstjenester, aktiviteter og sogneoplysninger:
www.sogn.dk/voerladegaard
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Gudstjenester i Voerladegaard kirke vinter 201 2 - 201 3
02. dec.

kl. 11 .00

1 . søndag i advent

- Familiegudstjeneste

1 6. 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

06. jan.

kl. 11 .00

1 . søndag e. Hellig 3 Konger - Familiegudstjeneste

20. jan.

kl. 11 .00

3. søndag e. Hellig 3 Konger

30. jan.

kl. 1 9.00

onsdag - Rockgudstjeneste og Kyndelmisse

03. febr.

kl. 11 .00

24. febr.

kl. 11 .00

Seksagesima - Børnegudstjeneste med Esben
Nyholm og Fredriks flyvedragt
2. søndag i fasten

1 0. marts

kl. 09.30

Midfaste - Indsamling FKN

24. marts

kl. 11 .00

28. marts

kl. 1 7.30

Palmesøndag - Minikonfirmanderne medvirker
Find påskeæg
Skærtorsdag - Måltid i kirken

31 . marts

kl. 11 .00

Påskedag

1 4. april

kl. 11 .00

2. søndag e. Påske

26. april

kl. 1 2.00 Bededag - Konfirmation

Konfirmation i 201 4 er St. Bededag den 1 6. maj 201 4
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