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Om at være frivillig
lektiehjælper
Af Hanne Borre, Yding

Det er nu 6-7 år siden, jeg begyndte
som frivillig lektiehjælper på Voerladegård Skole. Jeg var netop gået på efterløn som 60-årig og havde både tid
og ressourcer til at yde en mindre, frivillig indsats for lokalsamfundet. Som
tidligere gymnasielærer var intet mig
mere nærliggende end at tilbyde lektiehjælp på den lokale skole i Voerladegård. I forvejen havde jeg lidt
forbindelse med skolelederen, Merete
Kristensen, som straks var glad for
idéen. Hun og skolen var også indforstået med, at jeg var nødt til at undgå
vintermånederne, idet jeg var afhængig
af at cykle og ikke ville kunne stride
mig flere km ad snoede, tilsneede lokalveje.
Jeg var i lektiecaféen en gang om
ugen i to timer. Her kom mellem 1 og
ca. 7 børn, dog ofte kun 1 -3 ad gangen, hvilket gjorde det muligt for mig at
hjælpe den enkelte effektivt. Børnene
blev tilmeldt efter aftale med lærere og
forældre, men enkelte fagligt stærke
elever kom af egen drift, fordi de syntes, det var rart at være med i caféen.
Generelt var jeg glad for at være i lektiecaféen, for kontakten med børnene
og deres verden. Sjovt var det også at
få kendskab til lærebøgerne, som jeg
fandt betydelig mere inspirerende end
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dem, jeg husker fra min egen barndom. Forårets arbejde med et bestemt
tema frem mod forårsfesten blev et tilbagevendende farverigt indslag også i
lektiecaféen.
Det var dog ikke altid, børnene var
enige med forældre, lærere og mig i,
at lektiecaféen var et rigtig godt tilbud,
som de absolut burde benytte sig af.
Og da det ikke er specielt sjovt at
bruge kræfter på at overbevise umotiverede børn, besluttede skolen efter
nogle år at integrere lektiearbejdet i
skoledagen. Trenden i samfundet gik
jo også mere og mere i den i retning:
Lektierne skulle afskaffes, så børnene
havde fri efter skoletid.
Efter et års pause med lektiecaféen,
var det så, at frivilligheden blev sat i
system med landsbyordningen i Voerladegård. Det skete via samarbejde
mellem skolen og Solsikken, og vi var
nu et helt team af frivillige, heraf to
lektiehjælpere. Caféen blev igen åbnet
på skolens bibliotek; men for at undgå
de tidligere problemer med at skulle
indfange uvillige elever, blev det besluttet, at caféen kun skulle være for
dem, der kom af lyst. Der skulle lægges vægt på hygge og belønning, og
lektiecaféen skiftede navn til Café Hyg.
Afdelingslederen for lille team, Anne
Birgitte, gjorde et stort arbejde for at
motivere børnene, og det lykkedes
over al forventning. Vi havde 1 0 børn i
caféen ad gangen, og det gik livligt til.
Et problem for os lektiehjælpere var
dog, at børnene ofte ikke havde lektier

for og heller ikke havde bøger med. De
kom for hyggens skyld! Desuden var
tendensen, at det var de helt små, 0.-1 .
klasse, der kom. De havde svært ved
at koncentrere sig i mere end et minut
ad gangen, og vi fik tit fornemmelsen
af, at vi befandt os i en legestue og ikke en lektiecafé.
Efter to år med denne form for café
kom så en noget længere skoledag. En
længere skoledag og den nye skolereforms implementering fra næste skoleår betyder, at der ikke p.t. er brug for
frivillig lektiehjælp efter skoletid. Hvad
der fremover vil ske på området, står
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foreløbig hen i det uvisse.
Som afslutning skal det fastslås, at
arbejdet som lektiehjælper – trods frustrationer ind imellem - har været en
positiv oplevelse. Samværet med
børnene har givet mig meget, og udfordringen med at hjælpe dem med at
lære har været spændende – især de
første år, da det ikke kun var de helt
små børn, der kom. Der har været
sjove og tankevækkende oplevelser,
som jeg vil huske fremover, og som
har været af stor værdi for mig.

Redaktionen

Voers Blad udgives af Fællesrådet for
Voerladegård sogn.
Ansvarshavende:
Egon Kjær Sørensen
lyngdalgaard@mail.dk
tlf.: 75 78 25 72
Redaktionssekretær:
Nis Heissel
voerladegaard@gmail.com
tlf.: 26 1 6 55 88
Distribution:
Karl Svansø Iversen
inger.karl@fibermail.dk
tlf.: 75 78 28 05
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GoCook
Smagekassen

Da dagen var omme, måtte mange
elever erkende, at det ikke smagte så
ringe endda!

Af Helene Fårvang Nielsen, hjemkundskabslærer

GoCook Smagekassen er et undervisningstilbud til hjemkundskabsundervisningen i 4. til 7. klasse.
I ugerne 43 - 45 deltager mere end
1 32.000 elever over hele landet i GoCook-eventen. Hvert år har GoCook
Smagekassen et nyt tema, det kan
f.eks. være grøntsager i sæson, madpyramiden eller æbler.
I år blev eleverne udfordret med
temaet ”livretter med kartofler”, som
blandt andet bygger på en række tvprogrammer på TV2 med ”Gorm og
1 00 % din livret”, der blev sendt i efterårsferien.
Formålet er, at eleverne oplever, at
selv om de som udgangspunkt måske
ikke kan lide en råvare, så kan den tilberedes, så det måske alligevel går
hen og bliver en livret.
En anden grund til at have fokus på
kartoflen er, at den i mange år har måttet vige pladsen for for eksempel ris og
pasta. Det på trods af, at kartofler er
sunde og blandt de fødevarer, vi skal
spise flest af.
Det var også med blandede følelser,
at eleverne gik i gang, menuen stod på
mexi-wrap med ingefærdressing og
kartoffel- og rodfrugtsrøsti.
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Oven for arbejder Malte og Asger
på et sundt måltid,
og
til højre er det Simon og Magnus,
der først lige skal læse på
opskriften.

G

GoCook

Af Julie, 6. klasse og Emma Sofie, 5. klasse

Tirsdag d. 29. november var 5. og 6.
klasse til Go Cook på Gl. Rye skolen.
Vi startede med at være her på Voerladegård skole, hvor vi lærte lidt om
kokken Gorm, og så en video med Livretter med kartofler.
Vi tog bussen til Gl. Rye skolen, og
gik ned i hjemkundskabslokalet. Helene fortalte os lidt om, hvad vi skulle lave. Derefter skulle vi tjekke om alting
var på deres plads. Da vi var færdige

med det, gik vi i gang med at fordele
opgaverne mellem os, og så begyndte
vi med at lave mad.
Maden vi skulle lave var: Wraps
med grøntsager og kartofler, røstis
med gulerødder, rødbeder eller pastinakker. En lille salat med spidskål
og tomater. Og schnitzel. Og som den
sidste ting lavede vi dressing.
Da vi var færdige med at lave og tilberede maden, skulle vi dække bord
og rydde op efter os. Vi satte os alle
sammen til bords og begyndte at spise. Det var spændende at prøve noget
nyt. Det smagte fint.
Da vi så var helt færdige tog vi bussen tilbage til skolen. Og alle tog hjem.
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Romano Suno sigøjnere fra Ungarn
Af Merete Kristensen, skoleleder

Fredag den 1 . november havde vi
den fornøjelse at se og høre De Splittergale i skøn forening med Romano
Suno i en optræden med folkesang og
dans krydret med gøgleri.
Romanu Suno er startet af den ældste i gruppen, Tibor, som i kraft af sin
socialrådgiveruddannelse for mange år
siden startede et projekt med nogle unge sigøjnere. Han ville have dem optaget af dans og musik, så de kunne
bruge krudt på det – i stedet for at
bruge energien på småkriminalitet.
Det var et sprudlende, musikalsk,
glad, mangfoldigt indslag på en grå
regnvejrsdag i Voerladegård. Læs evt.
lidt mere på www.desplittergale.dk
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Hverdags-glimt fra skolen

Opvarmning til motionsdag

... vi øver Zumba
- 7 -Voerladegård Skole
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Vild - vidunderlig VIF-gymnastik
Af Kristina Byskov Ekstrøm, gymnastikudvalget

Allerede inden man kan kigge ind ad
døren, fornemmer man det – der inde i
lyset har de det super sjovt! Musik og
smil møder en, når man forsigtigt åbner
døren. Og så er man solgt! Den er ikke
længere!
En flok gymnaster i vores nye hal –
og de nyder al den plads, der pludselig
er at lave gymnastik på. Airtrack og
trampoliner, lange tilløb, kolbøtter og
dyrelydeN hallen rummer det hele. Og
så kan man skrue op for musikken, så
gamle olde, der ellers normalt er midt i
sin sene lur, vågner op og danser med
Hold da op hvor er vi heldige! For ikke nok med den der hal, som vi bare
kan det hele i, men hver uge tropper
ca. 1 30 gymnaster op i hallen for at lege, løbe, hoppe, springe og danse. Og
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uge efter uge står der 22 instruktører
og hjælpeinstruktører klar til at give
vores gymnaster en super gymnastikoplevelse. Fælles for dem alle, store
som små, er, at de har det sjovt og får
sved på panden. Og de går hjem med
et smil på læben med tanken om, at i
næste uge så er der igen gymnastik i
vores nye, fantastiske hal.
Den 1 5. marts er alle gymnaster og
instruktører klar til at vise forældre,
bedsteforældre, søskende, byens borgere og alle andre, der har lyst, hvad
de har lært i vinterens løb. Og jeg ved
ikke med jer, men jeg glæder mig helt
vildt til at byde jer alle velkommen til
en vild – vidunderlig – VIF-gymnastikopvisning, hvor der er plads til alle
Sæt i kalenderen den 1 5. marts.

X
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VIFs nye
hjertestarter

Af redaktionen

VIF har købt en hjertestarter for i en
Overskud fra Voerdagen 201 3 og et
given situation at kunne redde liv. For beløb sponsoreret af Butik Sofi i Dørup
at være på forkant har mange af klub- er anvendt til at købe et skab, som
bens trænere allerede været på kursus hjertestarteren skal opbevares i.
for at lære brugen af den.
Ved redaktionens slutning opbevares hjertestarteren på skolens kontor,
men senere vil der træffes beslutning
om, hvor i byen den skal placeres.

Hverdags-glimt fra børnehaven
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Ny borgerforening
i Dørup
Af Nis Heissel

En lille gruppe borgere i Dørup havde indkaldt til et møde om dannelse af
en borgerforening, som blev afholdt i
festlokalet hos Helle og Jesper, Hedevej 6, Dørup , torsdag den 31 . oktober.
Formålet med mødet var at drøfte
aktuelle problemer med megen trafikstøj fra asfalt og kloakdæksler på Maskedal efter kloakeringsprojektet i byen
for et par år siden. Flere har også andre store problemer grundet kloakeringsprojektet, bl.a. vand, der trænger
ind i kældre og huse, som revner.
Også den høje trafikhastighed gennem byen er et voldsomt problem.
Henvendelser til offentlige myndigheder fra mange borgere i byen gennem
mange år har været uden effekt. Derfor fremlagde gruppen forslag om oprettelse af en forening – et råd, som
kunne være talerør for hele byen og
dermed give større vægt ved henvendelser. Foreningen kunne også tage sig
af andre mere generelle opgaver til
gavn for byens borgere.

biler. Der er målt flere lastbiler med
over 90 km/t og en personbil havde
kørt igennem med ikke mindre end
1 41 km/t.
Der var mødt omkring 30 borgere
op til mødet, og efter gruppens indlæg
og diskussion i forsamlingen var der
1 00 % opbakning til dannelse af en
forening, som ud over at være talerør
for byen med bl.a. offentlige myndigheder også skulle varetage mere generelle opgaver til gavn for byens
borgere.
af:

Der blev valgt en gruppe bestående
Finn Toftlund, formand
Bjarne Mattila
Karine Scheel
Christian Dyring
Svend Erik Skov
Leif Olesen
Anders Bjarrum Laursen

Gruppen skulle snarest og inden
den 1 . december udarbejde forslag til
foreningens navn, vedtægter, budget
og indkalde samtlige borgere til stiftende generalforsamling.

Alle i Dørup og nærmeste opland
opfordres til at støtte initiativet og
melde sig ind i foreningen, således
For at kunne dokumentere de aktu- at bestyrelsen kan forhandle på byelle hastighedsproblemer gennem byen ens vegne med den fornødne ophavde en borger anskaffet en lasermå- bakning.

ler, som på flere forskellige tidspunkter
havde målt trafikhastigheden i byen.
Henvendelser og indmeldelse kan
Rigtig mange kørte langt over det til- ske til formand Finn Toftlund.
ladte - ikke mindst store last- og vareMail: alfaogomega@live.dk
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En weekend
i
himmelen

Af Steen Kjeldsen, gruppeleder

Voerladegård Gruppes 50 års jubilæum blev fejret for fulde gardiner
første weekend i november. 1 00 glade
børn og voksne dominerede det første
døgn, hvor hver en seng og mere til var
belagt på Ømborgen.
Lørdagen startede med en minigudstjeneste i børnehøjde, hvor spejderne
på forskellig vis bidrog med skuespil og
udsmykning.
Vi var begunstiget med en vindstille
og mild dag, hvor mange besøgende
benyttede lejligheden til at ønske gruppen til lykke og afprøve viften af forskellige spejderaktiviteter. Borgmester
Jørgen Gaarde var en af gratulanterne,
og ud over en pæn check fra Skanderborg Kommune kvitterede han med en
kort og klar tale. Eftermiddagen afsluttedes med en fantastisk flot og velsmagende kage, som end ikke 200
lækkersultne kunne gøre kål på.
Om aftenen trak i alt 60 ledere,
grupperådsmedlemmer, tidligere medlemmer og andre fra by og opland i
festtøjet med tre retters menu, taler,
(folke)dans, snak og hygge til ud på de
små timer.
Tak for gaver og anden form for opmærksomhed og tak til alle, der gjorde
jubilæumsfesten mulig via timevis af
forberedelse.
Det er med stolthed, vi kan konsta-
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tere, at vi er den 1 6. største gruppe
blandt ca. 500 grupper af slagsen hos
KFUM-Spejderne i Danmark.

Glædelig jul og godt nytår til
alle
Spejderne I Voerladegård

Sæt

•
•

X i kalenderen:

Mossø rundt i julenatten for alle d.
27. dec. kl. 21 .00. Bemærk tidspunktet.
Generalforsamling mandag d. 3. feb.
201 4 kl. 1 7.00-1 7.50.
Mød op til et kvikt møde med aktiviteter
for børnene, mens forældrene klarer
den korte dagsorden over en kop kaffe.

•

Infomøde om Kandersteg 201 5
mandag d. 3. feb. 201 4 kl. 1 8.00-1 9.00.
Om rejse til spejdercentret i Schweitz i
sommeren 201 5. Alle fra nuværende 4.
klasse og op er inviteret med. Tag din
mor eller far med og hør om alt det
spændende, der venter.

•

Fastelavn for alle i Forsamlingshuset lørdag d. 1 . marts. 201 4.
Se opslag og www.spejdernet.dk/vg

Steen Kjeldsen, gruppeleder,
tlf. 61 502028 / 75752028
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En uge i helvedes
forgård

Af Kirstine Svansø Iversen

Efterårsferien var sat i diamanternes
tegn, da 51 spændte spejdere fra hele
landet mødtes på Vejle station; klar til
en uge i helvedes forgård.

På vej mod H... forgård

Blandt de 51 var Matilde Laursen og
jeg fra Voerladegård gruppe.
Vi var i forvejen blevet varslet både
på facebook og med brev, at vi skulle
forberede os på et krævende, udfordrende og hårdt kursus. Beskrevet som
’en uge i helvedes forgård’.
Vi ankom til Vejle station kl. 1 3.00,
fik afsat vores oppakning (en luksus vi
på daværende tidspunkt ikke kendte
værdien af), iførte os de refleksveste,
alle skulle medbringe og begav os ud i
Vejle by. Efter bl.a. gummistøvlerundbold midt i Vejle og skabelsen af vores
kursusråb, der blev gentaget resten af
kurset, blev vi sendt ud på byløb rundt i
Vejle. Et løb, hvor vi kl. 20.00 endte
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ved vores bagage. Da vi havde fået vores oppakning på ryggen, blev vi sendt
ud på endnu et løb, hvor vi endte ved
kursets omdrejningspunkt, Spejdercenter Æbleskoven. Grundet kreative ledere og deres forestilling om sjov
ankom den første patrulje til Spejdercenteret kl. 04.30.
Da vi ankom til lejren, skulle der
selvfølgelig slås telt op, før der var mulighed for at sove. Efter det var standarden for resten af ugen ligesom sat.
Ugen bød derefter på aktiviteter, der
udfordrede os alle både fysisk og psykisk. Vi fik i gennemsnit ca. 4 timers
søvn hver nat; de timer, vi var vågne,
gik selvfølgelig ikke stille for sig!

Stafetten gribes

Tirsdag nat blev vi vækket kl. 02.00
og bedt om at hoppe en tur i Vejle fjord
og svømme 1 00 meter ud og tilbage.
En meget kold oplevelse, hvor et par
stykker gik i chok. Det var der dog ikke

nogen, som hang sig i, og flere af dem
sagde bagefter, at hvis de blev udsat
for noget lignende en anden gang, tror
de på, at de ville kunne klare det.
Torsdag blev vi også sendt på en 24
timers hike, hvor vi, da vi endelig kom
tilbage til lejren, blev vækket efter to timers søvn og fik et stearinlys i hånden.
Derefter blev vi bedt om at sætte os i et
telt, og vi fik lov til at sidde og se ”Biblen” (et show lavet af forskellige danske
komikere) i 45 minutter. Noget som vi,
da vi efterfølgende blev sendt i seng
igen, blev enige om var totalt meningsløst.

på fem minutter. En oplevelse jeg ikke
føler behov for at gentage.
Det var helt sikkert en uge med udfordringer, der styrkede ens personlighed og lærte en mere om sine fysiske
og psykiske grænser. Jeg kan klart anbefale kurset Diamant til andre! Det er
et hårdt kursus, men man kan tydeligt
mærke, hvor meget det har givet en,
når man er kommet hjem.

Vi blev udsat for mange originale
ideer i løbet af ugen! Bl.a. blev vi på et
løb sat til at vælge to fra hver patrulje,
der skulle spise/drikke to liter budding

”Hvordan skabes diamanter?!”
”UNDER PRES!”

Vil slutte af med vores kursusråb,
der siger det meste om, hvad Diamant
egentlig går ud på.

Nogen tager sig til
hovedet ...
Andre ser blot meget
meget betænkelige
ud!
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Naturen omkring
Lyngdal.
Af Egon Kjær Sørensen

Nu hælder året mod sit fald,
og morgenduggen isner,
mens haven emmer af forfald
og bedets blomster visner.

Solen får også fårene til at lyse
hvidt, og når jeg tomhændet efter at
have slæbt en bunke grene på bålpladsen kommer forbi dem, kan jeg
høre lyden, når de med deres skarpe
tænder æder det saftige grønne græs.

Da solen synker bag en sky, der
dækker horisonten, får den en overkant af skinnende guld, mens strålerne
længere oppe finder en grim grå bygeSådan lyder det i Højskolesang- sky og i nogle få minutter forskønner
bogen 344, og sådan er det her. En denne med de flotteste rødviolette farfantastisk sommer og et mildt efterår ver.
med flotte farver har nu efter en vild efMens lyset langsomt svinder, finder
terårsstorm givet os nøgne og forrevne
træer og buske. Men endnu får vi flotte hønsene ind i hønsehuset, og jeg opstunder, hvor solen kigger mildt og dager, hvor vore ”udbryderhøns” har et
varmt ned til os i Lyngdals smørhul, hul i hegnet. Jeg tror ikke, jeg stopper
hvor der altid kan findes en plet med læ det, for egentlig er det lidt hyggeligt
og stilhed. I solstribernes varme svær- med de tre høns, der hver dag går
mer myggene, der leger og danser, og rundt i haven og på gårdspladsen, og
heldigvis lever disse efterårsmyg ikke når jeg bare ved, hvor jeg skal finde
af blod, så jeg kan arbejde videre med deres æg, så gør de nok mere gavn
oprydningen efter stormens hærgen end skade, for de finder helt sikkert
masser af snegleæg og spiser dem.
uden at frygte angreb.
Kattene, som Anne-Mette fodrer uden
Stormen har rykket store grene af de for havedøren, ville ønske, at hønsene
ældgamle mirabeller i hønsegården, og blev lukket inde, for så snart én af hønogle af dem har lagt hegnet ned. Der nerne hører døren gå op, kommer den
skal saves, bæres ud af haven og flaksende og jager kattene væk fra forettes hegn op igen, men hvilken dejlig deret.
arbejdsstund. Solen står lavt. Er på vej
Havde jeg haft plads nok, ville jeg
mod sin undergang i sydvest. Sender
have
sluttet med hele nr. 342 i Højskoet varmt lys ind over bakkerne, hvor
lesangbogen,
hvor biskop Henning
vore i forvejen gyldne stude skinner
som guld, mens de sindigt græsser på Toft Bro på fantastisk vis beskriver det
bakkebløde bondeland, jeg har levet i
bakkerne rundt om gården.
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gennem næsten et kvart århundrede.
Et par vers får I:

Vi plejer her din frodighed,
i skov i mark og haver,
med nænsom hånd og kærlighed,
vi høster dine gaver.

Det menneske bli`r aldrig klog. Du bakkebløde bondeland,
som ej forstår at tyde
med lys og luft og vidder,
naturens krav og tavse sprog vi takker for din jord, dit vand,
og livets mange lyde.
for alt det liv du giver.
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Fattige børn har
også drømme
Af Børnesagens Fællesråd

I december sætter kirken igen alle
sejl til for at samle penge ind til fattige
børn i Danmark. Den fattigdom, der er
lige midt i blandt os, forsvinder let i
skyggen af større udenrigspolitiske katastrofer. Men det er ikke kun i verdens
fjerne lande, at der er børn, der må sidde med sorg og afsavn i julen. Også i
vort eget land må vi erkende, at der er
børn, som ikke har det godt på grund af
fattigdom, svigt eller misbrug. Der er ikke meget at holde jul for i fattige børnefamilier i Danmark.
Børnefattigdom i Danmark har mange rødder, og ofte er forældrene selv
vokset op under svære omstændigheder. De fleste fattige forældre gør deres
bedste og strækker sig vidt for at beskytte deres børn mod fattigdom.
Deres fattigdom er primært resultatet af
f.eks. mangel på tilstrækkelig indkomst.
Hertil kommer sygdomsramte, der
sidder fast i det sociale system i årevis
og forældre, der ikke får tilstrækkelig
hjælp til at komme ud af et misbrug.
Alma bor i en af de familier, hvor fattigdommen har ramt hårdt.
Alma elskede at gå til spejder. Da
hendes sygemeldte mor kom på kontakthjælp, blev Alma meldt ud af
spejderklubben. Takket være juleindsamlingen i danske kirker, fik Alma et
fritidsstipendium – nu er der igen råd til
at betale kontingentet til spejdergruppen.
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Alma

”I dag er jeg glad! Der er flere, der
er stoppet, fordi deres forældre ikke
har råd til at lade dem fortsætte. Jeg
ville ønske, jeg kunne hjælpe dem”, siger Alma.
Med hjælp fra kirkernes juleindsamling til fattige og udsatte børn, fik Ditte
en dejlig konfirmationsfest i maj.
”Jeg er så taknemmelig”, siger Ditte.
”For min mor havde ikke råd til at invitere gæster og købe mad til dem; nogle gange har vi faktisk ikke engang nok
mad til os selv”.
Dittes mor er på førtidspension og
har svært ved at betale de faste udgifter hver måned.
”Det var ingen ekstravagant fest,
men det var en fest, og det er det vigtigste for mig. 1 000 tak til kirkerne”, siger Ditte.
Ditte

Det er børn som Alma og Ditte, kirkerne hjælper med juleindsamlingen til
fattige børn i Danmark 201 3.

Kommende møder i menighedsrådet
• Torsdag den 9. januar 201 4 kl. 1 9.00 i Menighedshuset
• Tirsdag den 25. marts 201 4 kl . 1 9.00 i Menighedshuset
Alle har adgang til at overvære rådets møder. Der tages forbehold for ændringer.

K

Kirkelige arrangementer:
Af sognepræst Peter Tast

1 . søndag i advent:
Familiegudstjeneste med børnekor
og adventshygge
Søndag den 1 . december kl. 11 .00
Vi begynder det nye kirkeår med en
familiegudstjeneste, hvor børnekoret vil
medvirke. Bagefter går vi over i Menighedshuset og hygger med saft, gløgg
og æbleskiver. Tag hele familien med
og kom i julestemning!

De 9 læsninger
Søndag d. 1 5. december kl. 1 6.00
Sammen med Voerladegaardkoret
synger vi julen ind i Voerladegaard Kirke.
Personer fra Voerladegaard og omegn læser julens 9 læsninger mellem
korets satser og fællessange. Kom,
hør koret og nogle af kristendommens
grundlæggende fortællinger og mærk
julestemningen!

2. søndag i advent:
Julens sange
Søndag den 8. december kl. 1 5.00

Der er ingen gudstjeneste denne
dag, men Karl Svansø Iversen står
som tidligere år for denne hyggeeftermiddag med 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!

Fortsætter næste side
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Familiegudstjeneste
Søndag den 5. januar kl. 11 .00
Begynd det nye år med en gudstjeneste for hele familien. Vi byder også
særligt velkommen til de nye minikonfirmander og deres familier ved denne
gudstjeneste.
Efter gudstjenesten er der saftevand, kaffe og kage i Menighedshuset.

Stupid man - Rockgudstjeneste
med The Flashbacks Voerladegaard Kirke onsdag den 29.
januar kl. 1 9.00

Rockgudstjenesten er udarbejdet og
arrangeret af sogne- og ungdomspræst
Peter Tast

Højskoledag
Hospice i Østjylland. v/Eigil RasHvor kloge er vi mennesker egentlig, mussen tirsdag den 1 8. februar kl.
når det kommer til stykket? Vi tænker 1 4.00-1 6.30 i Menighedshuset
os nok om og gør vores bedste, og
mange ting lykkes, men når det kommer til følelser, kærlighed og måden, vi
begår os på i verden, så er vi ikke altid
lige kloge. Tit er vi på dybt vand, hvor vi
ikke kan bunde, og hvor vi går under,
hvis ikke vi har noget at holde fast i. ”Du
fandt mig, da mit skib var ved at gå
ned, og du bar mig tilbage på sikker
grund” – synger bandet i den kendte
Thomas Helmig-sang ”stupid man”,
som denne rockgudstjeneste er bygget
op om.
The Flashbacks består af Kristina
Svane Jensen (sang), Silas Emil Bertelsen (guitar), Rasmus Gade Timmerman (bas), Jonathan Brun Meyer
(trommer) og Lars Mortensen (keyboard).
De spiller hovedsageligt 80’er- hits, men
har også et par numre dedikeret til netop
denne gudstjeneste.
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“Det bevæger mig, når jeg hører om
mennesker, som føler, at deres kære
ikke får en værdig afslutning på livet.
Man kommer ikke på hospice for at
dø, men for at leve til man dør", skriver
Eigil Rasmussen om sin bevæggrund
for at gå aktivt med i Støtteforeningen
for Hospice Østjylland.

Tidligere borgmester i Gedved Kommune Eigil Rasmussen kommer og fortæller os om hospicetanken og måske
også lidt om planerne om et hospice i
Brædstrup. Der bliver naturligvis lejlighed til at stille spørgsmål, ligesom vi
også skal synge sange fra Højskolesangbogen.
Højskoledagen er arrangeret af:
Mette Heissel, Egon Sørensen, Anne
Mette Grønborg og sognepræst Peter
Tast.
Deltagelse er gratis. Kaffe og kage:
kr. 20.

Gå med i kampen mod sult
Søndag d. 9. marts 201 4 sætter Voerladegaard Sogn igen alle sejl til
for at samle penge ind til kampen
mod sult ved den årlige Sogneindsamling.

Verdens ledere lovede hinanden at
halvere antallet af sultende i verden
inden 201 5. Alligevel er der stadig 870
mio. mennesker, der lever med sult.
Vær med til at gøre Sogneindsamling 201 4 til den bedste indsamling
nogensinde. Meld dig allerede nu som
indsamler hos sognepræst Peter Tast,
Stilleaften
tlf. 61 22 39 99, mail: pht@km.dk
Tirsdag d. 25. febr. kl. 1 9.30
Efter gudstjenesten, der begynder kl.
Stilleaften i kirken er en mulighed for 09.30, drikker vi en kop kaffe, inden vi
at være sammen i stilhed med levende går ud på indsamlingsruterne.
lys omkring sig i Voerladegaard Kirke.
Der bliver indledt med dæmpet musik
og en Taizésang, og der vil være 1 0
minutters stilhed til meditation / fordybelse.

Børnegudstjeneste
Onsdag d. 26. februar kl. 1 7.1 5

Afslutning med minikonfirmanderne
Familiegudstjeneste søndag den 23.
Forud for fællesspisningen i For- marts kl. 11 .00
samlingshuset, der begynder kl. 1 8.00,

Minikonfirmanderne deltager med et
arrangerer kirken i Voerladegaard en
kort børnegudstjeneste på max ½ time. indslag. Efter gudstjenesten er der
Målrettet børn på 3-7 år, men alle er saftevand, kaffe og kage mv. i Menighedshuset.
velkomne!
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D

Døre
Af sognepræst Peter Tast

”Kom og besøg mig, hvis du kan” –
lød opfordringen i en meget dårlig vits,
som en af mine kammerater engang
sagde til mig, hvorefter han fortsatte:
”Men det kan du ikke, for min dør er
lukket!”
Jeg tror aldrig rigtig, jeg forstod pointen,
og måske er det derfor, jeg stadig kan huske den. Hvad den til gengæld siger
noget om, er det simple faktum, at skal
man besøge nogen - være sammen
med nogen - så er døren nødt til at være åben, så man kan komme ind.
Hvis man tænker på døre eller porte
i lidt bredere forstand, så er de en åbning. En åbning, der er nødvendig for,
at et møde kan finde sted.
Vi bruger døre og porte for at holde
det
uønskede
ude, hvad enten
det er kulden, vinden, de ubudne
gæster eller fjenden. Som sådan
er døre og porte
helt nødvendige
for at skabe et
rum, hvor der er
fred.
Men hvis ikke vi skal rådne op i ensomhed i vores eget mørke, lukkede
rum, så er vi nødt til at åbne dørene
engang imellem for at lufte ud, lukke lyset ind og byde andre velkommen, så
et møde kan finde sted.
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Det er jo i mødet – i relationen,
samværet, fællesskabet – at livet bliver
levende og værd at leve. Vi er ikke
skabt til et liv i ensomhed men til et liv
med hinanden. Det er her, vi kan feste
og være glade. Det er i relationen, at livet er meningsfuldt. Livet bliver tomt,
når man føler sig ensom.
Der er to døre eller indgange til kirken. Den ene er den, vi rent fysisk går
ind ad, når vi går ind i kirkerummet.
Den anden er døbefonten. Den er indgangen til det kristne fællesskab, som
kirken også er. Et fællesskab af kristne
- både her i vores lokale kirke i Voerladegaard sogn og ud over hele jorden.
Er vi døbt, indgår vi i disse store fællesskaber. Fællesskaber, der går på
tværs af politiske holdninger og
magtstrukturer. Dåben er døren til
Guds Rige – troen.

Knocking on heavens door

- sang Bob Dylan om soldaten, der
bad om at blive fri for sit ordenstegn og
sine våben. Han kunne ikke bruge dem
længere, for han lå på sit dødsleje og
bankede på himlens dør. Himlens dør
åbnede Jesus for os i påsken, da han
opstod fra de døde. Stenen foran graven blev væltet, og livets lys skinnede
ind i dødens mørke.
Men himlens dør er ikke lukket, indtil
vi engang ligger for døden. Livets lys
tilbydes os hele tiden i troen. Vi skal
blot åbne os for det.

Advent

At åbne sig for det himmelske er
netop det, Advent handler om. ”Gør
døren høj, gør porten vid”, synger vi i

en gendigtning af Salmernes bog kap.
24, ”den ærens konge kommer hid”. Og
det er naturligvis det lille Jesusbarn,
der tænkes på - hele verdens frelsermand.
Han er hele verdens frelsermand,
fordi han har åbnet himlens dør, så vi
kan tro, vi er Guds elskede. Det eneste, vi skal gøre for at kunne tage imod
dette glædelige budskab, er blot at åbne os.
Sådan som der står videre i salmen:
”Jeg hjertets dør vil åbne dig”. Det er jo
det, der skal til, for at et møde kan finde sted. Kun ved at åbne sig for Gud
kan det ske ”at jeg din kærlighed må
se!”
Nøjagtig ligesom når vi åbner dørene for hinanden. Kun ved at åbne os
for hinanden kan vi se, forstå eller
mærke kærligheden.
Det er det, der er opgaven her i adventstiden. Hver dag skal vi åbne en
låge i vores julekalender. Og vi skal åbne vore hjem for hinanden, og vi skal
åbne vore hjerter og måske vores pung
for dem, der trænger til trøst og hjælp.
Og når vi når til jul, skal vi åbne os
for det glædelige budskab, at himlens
dør blev åbnet den julenat for 201 3 år
siden, da Gud blev født som mennesket Jesus.
For han er nemlig selv en sådan dør,
der åbner troen og Guds Rige for os.
Igennem ham fik vi Guds kærlighed at
se – den kærlighed, der kan gøre vores
glæde fuldkommen.
Det er advent. Lad os
åbne os og tage imod!

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
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 og aktiviteter i Voerladegaard Kirke efterår 201 3
Gudstjenester:
01 . dec.
1 5. dec.
24. dec.
25. dec.
201 4
05. jan.
1 9. jan.
29. jan.
02. feb.
23. feb.
26. feb.
09. marts
23. marts

kl. 11 .00
kl. 1 6.00
kl. 1 5.00
kl. 11 .00

1 . søndag i Advent - Børnekoret synger
3. søndag i Advent - Julens 9 læsninger
Juleaften
1 . Juledag

kl. 11 .00
kl. 11 .00
kl. 1 9.00
kl. 11 .00
kl. 11 .00
kl. 1 7.1 5
kl. 09.30
kl. 11 .00

Hellig 3 Konger - Familiegudstjeneste
2. Søndag efter Hellig 3 Konger
Onsdag - Rockgudstjeneste
4. søndag efter Hellig 3 Konger
Seksagesima
Onsdag - Børnegudstjeneste
1 . sønd. i fasten - Indsamling Folkekirkens Nødhjælp
3. sønd. i fasten - Minikonfirmanderne medvirker

Øvrige kirkelige aktiviteter:
2. søndag i advent 8. december kl. 1 5.00: Julens sange i Menighedshuset
v/Karl Svansø Iversen
Tirsdag den 1 8. feb. kl. 1 4.00-1 6.30: Højskoledag i Menighedshuset om
Hospice i Østjylland v/ Eigil Rasmussen
Tirsdag d. 25. februar Kl. 1 9.30: Stilleaften i Kirken
Søndag d. 9. marts 201 4 efter gudstjenesten: Indsamling Folkekirkens
Nødhjælp
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Trykt hos: lasertryk.dk

