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Naturen omkring
Lyngdal
Af Egon Kjær Sørensen

De sidste par dage har jeg haft høns
i haven. Ikke kun det par stykker, der
hver morgen finder ud gennem et hul i
hegnet fra hønsegården, som de selv
går ind i igen om aftenen, når de vil
sove. Nej, det har været de vildtlevende hønsefugle. Jeg har besøg af en
agerhønefamilie på 1 0 i min urtehave.
Det er meget sky fugle, der, når de bliver forskrækkede, straks flyver op med
en snurrende lyd fra vingerne. De flyver
ikke langt og heller ikke ret højt, og
næste gang jeg kommer forbi haven,
har de listet sig tilbage, hvor de finder
føde under bøgehækken og solbærbuskene. Det skal de ikke have utak for,
for deres føde er insekter og ukrudtsfrø. Måske er de så kloge, at de ved,
at i min have bliver der aldrig brugt gift,
så de kan trygt spise, hvad de finder.

derik d. 2., men først i 1 870erne tog
det rigtig fart, fordi en række store
godser begyndte at udruge og udsætte
dem. Det blev en katastrofe for de
danske rovfugle, for de blev set som
konkurrenter til jægerne, og derfor blev
ørne, glenter, høge, falke og våger
stort set bortskudt fra den danske natur. Det hjalp helt sikkert på dette, at
man fik en pengepræmie for hvert sæt
kløer, man kom med.

Heldigvis er rovfuglene nu blevet
fredet, og de er så småt ved at vende
tilbage til naturen. Ikke kun på grund af
fredningen men også fordi sprøjtemidlet DDT, som ender i toppen af fødekæden, hvor rovfuglene befinder sig,
for mange år siden er blevet forbudt i
Danmark. I Danmark ruger ca.
1 00.000 vildtlevende fasanhunner på
8-1 5 æg. Hannerne deltager ikke i yngelplejen. I det tidlige forår erobrer de
stærkeste et territorium, som de forsvarer med skogren og kamp. Hunnen
finder så den han, hun synes bedst
om, så han kan let have et harem på
I går havde jeg så besøg af et par 4-5 stykker, mens en ung han uden
unge fasanhaner. Det var helt sikkert territorium må vente, til han næste år
udsatte fugle, for de havde ikke de vil- er stærkere, om han lever så længe.
de fasaners skyhed, de gad knapt flytte
sig, selv om jeg var 25 m fra dem. I
Danmark udsættes der hvert år ca.
1 .000.000 fasaner, for at jægerne har
noget at skyde efter. Disse fugle udruges og passes af mennesker, hvorfor
de ikke har de vildtlevende fasaners
naturlige skyhed. De vildtlevende fasaner stammer også fra udsatte fugle. De
første fasaner blev udsat i 1 562 af Fre-
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Læseklub i
Voerladegård
Af Mette Voldum Jørgensen

Har du lyst til at være med?

Jeg kunne godt tænke mig at være
med i en læseklub her i Voerladegård
og vil høre, om der er andre interesserede end mig.
Jeg tænker at mødes en gang om
måneden i vinterhalvåret i Menighedshuset eller på skolen. Forestiller mig ikke at det er den dybe analyse men en
god snak om temaer og holdninger i
bogen.

F ø rste g a n g torsd a g 8 /1 2 0 1 5 kl .
1 9 . 3 0 derefter 5/2 og 5/3. Jeg vil gerne
komme med forslag til forskellige måder at gribe det an på, og første gang
vil jeg gerne prøve at styre det. Hvis
der er nogen, der har erfaringer fra andre læseklubber, hører jeg gerne om
det.
L æ s t ti l fø rs te g a n g :
C h ri s t i a n J u n g e rs e n :
D u fo rs vi n d e r
Tilmeld dig til Mette på mette@ skaanning-jorgensen.dk eller send sms på
51 90 851 0.
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flotte malerier ud af det.
Besøg på Jorn-museet komSåmange
skiftede de til en anden post.
Af Julie N m.fl., elever 5 årg.

5. og 6. klasse har været på besøg
på Jorn museet i Silkeborg, hvor de var
på Naturvidenskabs workshop. De var
rundt på tre forskellige poster. På den
ene lavede de katapult - malerier, hvor
det gjalt om at ramme et stykke papir.
Der afprøves og beregnes ved katapulten

Her skulle de kaste med maling. De
stillede sig op på et stillads og så fik
de en ballon fyldt med maling uddelt.
Der gik tre op på stilladset. Så skulle
de kaste ballonen ned på et stygge
papir så de splattede ud. De snakkede
lidt om, hvad der var sket med
malingen feks. om hvor meget det
splattede ud og lidt om farver. De
kastede også med tyk maling,som de
havde på en rørepind og med tynd
maling, som de også havde på en
rørepind.
På den sidste post var de på en
rundvisning på museet, hvor de bl.a så
hvordan Asker Jorn malede med
kugler og snore. Til sidst så de et
billede, hvor de selv skulle forstille sig
hvad det forstillede. Det hed "Rejsen
gennem livet". Så tog de bussen hjem
og det havde været en virkelig god tur.

Skolernes Motionsdag .
De puttede noget maling ned i et
krus og tyndede det op med noget
vand. Så skulle de putte nogle sten på
en plade, der hang på katapulden,for at
justere på hvor hurtig det gik med at
malingen blev klasket op på væggen.
De fik lov til at prøve nogle gange og
derefter skulle de til at lave det rigtige
maleri. Det havde de tre forsøg til. Der
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Der blev samlet løbet 999,4 km af
børnene i skolen og børnehaven.

U

Udedage i september
Af Sund og Fårvang Nielsen, lærere

hed, men vi
skulle i hvert
fald pille alle
indvoldene ud,
og det var bare
mega mega, klamt
puha ad ad.
Det var virkelig
ikke sjovt”.

I september flyttede vi undervisningen i de praktiske fag Madkundskab og
Håndværk og Design på Klostermølle,
med øje for naturens spisekammer og
grøn sløjd.
Kilde anonym.
Eleverne samlede flittigt ind af natuDissekering
rens materialer så som svampe, glansbladet hæg, hyben, brombær og
Andre elever havde gravet energisk
havtorn til forarbejdning, hvor nogen af ud til jordovn, hvor fiskene blev stegt
eleverne fik til opgave at presse æble- og krydret efter ønsker.
saft, og andre lavede marmelade over
trangia. Der blev lavet æble og hybensirup, marmelade af brombær, hæg,
Der laves jordovn
havtorn og svampestuvning over bål af
rørhatte og kantareller under kyndig
vejledning af Torben og Peter.
Vi laver marmelade

Den efterfølgende gang blev der
trukket vod i Mossø, hvor eleverne var
så heldige at fange en suder og en
masse små fisk. Der blev renset fisk og
kigget nærmere på organer og opbygning af fisken.
”Så fik alle en fisk, som vi skulle
dissekere, eller jeg ved ikke, hvad det

Løbende havde andre elever samlet, savet/kløvet brænde og tændt bål
til forarbejdningen af de gode indsamlede råvarer.
Under hele forløbet kunne man gå
fra og til i snitteværkstedet. Her blev
der snittet i frisk træ, og hvor kom der
flotte ting ud af det som skeer, knive,
gafler, skafler, pløkker til spil og en
vandrestav.
Forløbet blev afsluttet med den store smagedag og evaluering af udedagene på Klostermølle.
”Jeg synes, jeg har lært, hvad man
kan spise i naturen .” Kilde anonym.
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Nyt fra Voerladegård
Idrætsforening
Af Karin Forsmann, formand

Kanon start for VIFs gymnastikafdeling.

Dragten kan ses og prøves hos
Sportigan i Brædstrup og koster 250,Igen summer hallen af liv, musik og kr. inklusiv VIFlogo og uanset størrelse
(4 år til XXL)!
latter – børn og voksne er i gang.
Navn på dragten kan tilføjes for 50,VIFs gymnastikafdeling har også i år
fået en kanon start og kan melde om Genial julegaveidé!
masser af børn og voksne på holdene.
Hver uge styrer vores instruktører og
hjælpeinstruktører løjerne på både Forældre/Barn, Tons og Tummel, Gymnastik og Leg, Kom i Form og Zumba.
Det bliver spændende at se resultaterne til gymnastikopvisningen lørdag
den 1 4. marts. Har du ikke allerede sat
D a vi d i n y
kl u b d ra g t
kryds i kalenderen, så skynd dig at gøre det. Det bliver ikke mindre end fantastisk.

VIF søger en ny dommer- og baneansvarlig.

Den nye ansvarlige skal varetage
dommerbooking og sørge for, at banerne er klar til kamp! Opgaven er primært
administrativ, og man skal samarbejde
med Fodboldudvalget. Yderligere information fås hos Jan Lundtoft, mail:
jan.l@live.dk eller tlf. 52 1 5 1 2 29.
Kom frisk og bliv en del af team VIF
- dét er både sjovt og sundt!
1 000 tak for indsatsen til Troels
Hornsved.

Overskuddet fra Voerfesten 201 4
blev ca. 1 0.000 kr.

Et rigtig flot resultat som bliver fordelt mellem Spejderne og VIF og som
vi kan takke voers sponsorer og alle
os selv for! Vi ses selvfølgelig i 201 5!

Indesæsonen i hallen er godt
igang.

Det er bare SÅ fedt at se og høre
børn og voksne fylde hallen med
Gymnastik, Fodbold, Volleyball, Badminton, Floorball, Tennis, Zumba og
VIF har fået flot ny klubdragt.
Den nye dragt er i VIFs originale ko- Yoga.
Og Linedance danser bare derudaf
boltblå farve.
med 3 hold i Forsamlingshuset!
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Følg VIF på Voerladegårdif.dk og
på Facebook.
Hold dig orienteret om aktuelle aktiviteter og herunder aflysninger i hallen
på tavle-søjlen ved omklædningsrummene.
Flere hold har egne grupper på
Facebook

VIF ønsker alle
en glædelig Jul og
et sportsligt Nytår!

VIFs U1 7 piger har
fået flot nyt spillertøj
sponsoreret af:
Dansk Bygningskontrol - Østjylland A/S,
Sofi og
JJ Byg.

VIFs Serie 6 Herrer
har også fået nyt spillertøj sponsoreret af:
Højgaardens Auto,
Fadandel.dk,
Byens Tømrerforretning,
Alekto og
Dansk Bygningskontrol - Østjylland A/S
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Mere sikker og forskønnet hovedvej
Af Jens Chr Jensen, Voerladegård sogns Fællesråd

Af det udspringer nu en arbejdsFællesrådet ønsker og arbejder for gruppe med formålet: M e re si kke r og
en mere trafiksikker og forskønnet ho- forskø n n e t h ove d ve j .
På sigt inkl. cykelsti mellem de to
vedvej gennem de to byer.
byer.
Dørup Borgerforening er her i efterP.t. består gruppen af Dorthe Chriåret lykkedes med passende vejbump,
stoffersen,
Finn Toftlund, Linda Skov
vejdæksler, som ikke klaprer og ny
støjsvag asfalt på Maskedal. Nye Bording og Jens Chr. Jensen, men vi
dobbelte midterstriber gennem hele søger 2-3 ildsjæle mere.
Vil du med i gruppen, så skriv til
byen og byporte i begge ender er på
vej. Farten er også faldet, og der ses kirstinelund@c.dk
færre lastbiler.
Tillykke, godt arbejde!
Med hensyn til forskønnet hovedvej
så omfatter det mere end blot vejen. Vi
Holmedal ligger højt på ventelisten til ønsker også, at bebyggelse og arealer
flere hastighedsbegrænsende foran- gennem de to byer gives et løft.
staltninger, og det handler vi på. Vi er i Mange huse er allerede pæne og rydgod konstruktiv dialog med Vej og Tra- lige, og flere har i det seneste par år
fikafdelingen i Skanderborg Kommune. fået et løft til glæde for alle, som bor
og kører igennem. Derfor ”angriber”
På Holmedal er der behov for og ca. 30 frivillige ildsjæle facade og gavmåske plads til mere end vejbump, le mv. på Voerladegård Forsamlingsf.eks. vejtræer.
hus i foråret 201 5. Dørup har allerede
Vi ønsker først og fremmest sikker- med frivillig arbejdskraft pyntet
hed, men også en forskønnelse af vej- "Hestestal-den" - det lille museum ved
en. Vi drøfter typer af byporte og egen- p-pladsen midt i byen - med kalk og
finansiering af f.eks. vejtræer. Vi vil maling her i efteråret, og kommunen
tilbyde politikerne et særegent samar- har lovet at pynte op på og omkring pbejde - noget a`la samarbejdet om arealet.
Multisalen i Voerladegård.
Fællesrådet håber meget, at
Dørup og Voerladegård er bragt tæt- initiativet vil "smitte" og give andre lyst
tere på hinanden. Fælles vandværk og til at forskønne deres huse og områder
repræsentation i Voerladegård Sogns ud mod vejen gennem de 2 byer.
Fællesråd for begge byer.
Mere om dette i næste blad.
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UNDGÅ INDBRUD I VOERLADEGÅRD!
TILMELD DIG NABOHJÆLP. - DET ER GRATIS!
Du får:

½

TRYGHED PÅ FERIEN
Du kan undgå op til hvert 4.
indbrud, og klistermærker viser,
at du og dine naboer holder øje
med hinandens huse.

Du skal:

SNYDE TYVEN TIL AT TRO, AT
DER ER NOGEN HJEMME
Hvis I er flere nabohjælpere,
skal du måske kun se til din
nabos hus en enkelt gang i
løbet af ferien.

Sådan gør du

• Du tilmelder dig via www.nabohjælp.dk eller app-en “Nabohjælp”. Der kan du også
læse meget mere om nabohjælp.
• 7-1 0 hverdage senere får du et velkomstbrev med klistermærker og postkort til at
invitere dine naboer med.
• Du beslutter selv, hvilke naboer du vil invitere med i dit netværk og derved hvem,
du deler ferieoplysninger med. Det behøver ikke være dem, der bor lige ved siden af.
• Bank på døren, brug de tilsendte postkort eller log på din online nabohjælpsprofil
for at invitere din nabo med i dit netværk.
• Når du tager på ferie, får dine naboer automatisk besked om, hvordan de kan hjæl•

pe med at se efter din bolig. Og de kan sende dig en besked om, at alt er OK
derhjemme.
Når du tilmelder dig Nabohjælp, får du også adgang til et advarselssystem. Så
kan du, dine naboer samt andre brugere i området give hinanden besked, hvis I
oplever et indbrud eller noget mistænkeligt i kvarteret.
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Nyt fra spejderne
Af Steen Kjeldsen, gruppeleder

Spejderne er rykket ind

Spejderne er nu rykket til spejderhuset på Holmedal 55, hvorfra de fleste
aktiviteter foregår.
Undtaget er dog familiespejderne.
Vores yngste enhed holder fast i
spejderpladsen som mødested hver
fjerde lørdag i formiddagstimerne.
Søspejderne har trukket kajakker og
sejlbåde på land. Nyligt har vi annonceret efter søspejderledere. 2-3 med
sejlerfaring har heldigvis meldt sig, således at der er tilstrækkeligt med
mandskab til at fortsætte vore aktiviteter på søen. Mere om sejlads i næste
nummer af Voers Blad.

Friluftsbase ved skoven

Sådan er arbejdstitlen på vores nye
planer for spejderpladsen. I skrivende
stund ser det aldeles lyst ud i forhold til
at realisere målet om to store shelters,
muldtoilet, stabile bord/bænke-sæt og
vandhane på spejderpladsen. Vi har
søgt og fået tilsagn om beløb fra disse
fonde: Friluftsrådet giver 65.000 kr.,
A.P. Møllerske Støttefond støtter med
90.000 kr., og Skanderborg Kommunes
Skøn-Pulje har bevilget 30.000 kr. Vi
har allieret os med et professionelt firma ift. opførelsen af sheltere og muldtoilet, men vi bidrager selv med en væsentlig del af arbejdskraften. Ikke
mindst for at styrke ejerskabet til pro-
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jektet.
Arbejdsgruppen består bl.a. af Terkild Holst og Henning Jensen, der ikke
er medlemmer af gruppen eller i bestyrelsen, men de hjælper alligevel.
Henning var spejder, da gruppen blev
grundlagt i 1 963 og bidrager nu med
sin faglige viden om byggeprojekter
med træ som materiale.
Det er vores håb, at dagpleje, vuggestue, børnehave, skole og SFO får
glæde af de nye faciliteter. Men mest
af alt at spejderne får endnu flere oplevelser i naturen sammen med vennerne.

Kandersteg

Om et halvt års tid tager en stor flok
spejdere og deres ledere, forældre
m.fl. til Schweiz, hvor store oplevelser
venter. Der er ca. 50 tilmeldt rejsen.
Transporten foregår i lejet bus med
egne chauffører fra d. 3.–1 2. juli.

Indsamling af batterier

Spejderne samler batterier ind samtidig med avisindsamlingen fem gange
om året, – og uden for spejderhuset er
der et skab, hvor man kan aflevere
batterierne døgnet rundt.

Hjemmeside og facebook

Vi arbejder på at få en ny hjemmeside, men indtil videre findes fx programmer for de enkelte enheder på
www.spejdernet.dk/vg. Vi er også på
facebook, hvor mange efterhånden er
gode til at lægge fotos ind og komme
med opdateringer.

Kalenderen
Mossø Rundt i julenatten

D. 27. dec. kl. 21 vandrer vi traditionen tro rundt om Jyllands største sø,
en strækning på knap 30 kilometer. Alle, der kan vandre turen i et rask tempo, er velkomne. Ingen tilmelding, bare
mød op ved spejderhuset, Holmedal
55. Husk gode travesko og godt med
proviant.

Gruppeaften/generalforsamling

Mandag d. 2. februar 201 5 kl. 1 71 7.45 i spejderhuset. Mens børnene
aktiveres, inviteres forældrene til kvik
generalforsamling. Kom og støt op om
dit barns fritidsinteresse.

God jul og godt nytår

Vi vil fra spejdernes side gerne benytte lejligheden til at ønske alle en
god jul og et godt nytår. Tak for hjælp
og opbakning til vore mange aktiviteter
for vore ca. 1 25 medlemmer, heraf
over 1 00 børn og unge.

Fastelavn for alle i Forsamlingshuset

Lørdag d. 1 4. februar 201 5. Se opslag på www.spejdernet.dk/vg

Enhedsmøder

Se www.spejdernet.dk/vg for mere information.
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Dagen kom, og kl. 9 sad vi alle i
"Syng-sammen-dag" bussen
på vej til dagplejedag.
med dagplejerne
Da vi kom derned, havde Ellen gjort
Af Dorthe Christoffersen, Solsikken

For lang tid siden var vi på Mælkevejen (Solsikkens aktivitetscenter) blevet ringet op af Ellen dagplejer, om vi
ville komme til deres "syng-sammen"dag den 11 . september. Det skulle foregå i Ellens dejlige have.
Vi sagde selvfølgelig ja med det
samme.
Ugen op til dagen snakkede vi meget om, at nu skulle vi snart ned og besøge "damerne med de små børn", og
at det skulle foregå nede på bondegården med de mange katte. Vi snakkede
også om, hvor mange der mon kom, og
jeg havde hørt fra Ellen, at bedsteforældrene også var inviteret. Så vi talte
lidt løst sammen og blev enige om, at
det var mange, og Bjarnes kommentar
til det var "jeg tror, der bliver meget
larm, Dorthe..." Men Bjarne havde sidste gang haft en lille dreng henne ved
sig, hvor drengen havde spurgt, om
han måtte sidde oppe ved "morfar", så
det overskyggede bekymringerne om
måske en masse larm.
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klar med fine havestole til os, så vi synes selv, vi sad godt. Der blev budt
velkommen, og det dejlige kage/kaffebord blev nydt i stort velbehag.
Lidt senere underholdt "damerne
og de små børn" med sang og leg.
Der var flere af børnene, der kom hen
og pustede sæbebobler til os og gav
os vindruer, og vi nød som altid den
fantastiske kontakt til de små børn.
Kl. ca. 11 .1 5 begyndte de små børn
at blive lidt sultne og trætte, så vi begyndte at pakke sammen for at køre
hjem til vores frokost. Anne Margrete
og Lis havde dog inden været ovre på
Ellens store solsikkemark og fået lov til
at plukke en buket med hjem.
Det var en dejlig formiddag med
mange glade børn, dagplejere og
bedsteforældre og ingen LARM.
Vi siger mange tak, fordi vi måtte
komme, og vi glæder os til at se "damerne og de små børn" oppe ved os
næste gang til lidt julehygge.
Kærlig hilsen fra Mælkevejen

Dagplejen

I anledning af "Små synger sammen-dag” i september havde vi i dagplejen
besøg af Mælkevejen fra Solsikken, mødregruppen, forældre og bedsteforældre.

En dejlig tradition, hvor børnene hvert år afholder en lille sangkoncert for
det bedste publikum, man kan tænke sig.
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Nyt fra
Menighedsrådet
Af Birthe Jacobsen, formand

foredrag og lignende i huset lige så
stille udviklet sig. Og den høje prioritering vidner om, at der fortsat er lyst til
at fortsætte dette.
En delt tredjeplads blev:

Samarbejde med foreninger og
institutioner i byen og
gudstjenesterne; søndags- og hverDet blev konklusionen, da der ved dagsgudstjenester.

Menighedsrådet skal prioritere
at samarbejde med andre sogne.

valgforsamlingen i september blev
spurgt: Hvilke opgaver skal menighedsrådet prioritere højest de næste 2
år? Der var opstillet 1 5 forskellige arbejdsområder at vælge imellem. Efter
en gennemgang af alle områder med et
rids af, hvad der er blevet arbejdet med
i den forgangne periode, og hvad der
kunne være af kommende opgaver,
blev alle bedt om at prioritere de 3 områder, de syntes, var vigtigst. Det gav
anledning til en god snak, som menighedsrådet tager med sig i arbejdet i
den kommende periode.
Der blev afgivet point, så vi kunne
lave en top-3-liste. Som sagt fik samarbejdet med andre sogne førsteprioritet.
Dette undrer måske nogen, men det er
blevet klart, at små sogne – som Voerladegård - klarer sig bedre, hvis de har
nogen at samarbejde med bl.a. om
personale, men det kan også være om
aktiviteter, vedligeholdelse af bygninger
og økonomi.
Andenprioriteten blev:

Begge områder er der blevet arbejdet med og udviklet på. Et arbejde,
som ønskes fastholdt og undersøgt for
yderligere potentialer til glæde og gavn
for alle i sognet.

Valget

Efter denne spændende snak om
menighedsrådets arbejde kulminerede
aftenen med selve valghandlingen. Jeg
kan her løfte sløret for menighedsrådets sammensætning de kommende 2
år:
Kurt Munch Sand,
Lars Hansted Linneberg,
Mette Pilegård Heissel,
Jacob Friis Nielsen og
Birthe Jacobsen.
Konstitueringen og det fælles foto
offentliggøres i næste nummer af Voers Blad.
Velkommen til Lars Hansted Linneberg, som er ”den nye dreng i klassen”. Vi skal nok tage godt imod ham.
Foredrag, debat og lignende
i Menighedshuset.
Tak til Steen Høj Iversen for godt
Siden Menighedshuset blev indviet arbejde i menighedsrådet. Steen ønfor 5 år siden, har det at komme til skede ikke at genopstille.
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Kommende møder i menighedsrådet
• Torsdag den 1 5. jan. kl. 1 9.00 i Menighedshuset
• Tirsdag den 24. marts 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

og en Taizésang, og der vil være 1 0
minutters stilhed til meditation / fordybelse.

Julens 9 læsninger
Søndag den 1 4. dec. kl. 1 6.00

Familiegudstjeneste med børnekor og adventshygge
I år har Voerladegaardkoret sam1 .søndag i advent den 30. novem- mensat
et særligt spændende program
ber kl. 11 .00
til De 9 Læsninger. Personer fra VoerMenighedshuset fejrer 5 år! Det vil vi
fejre sammen med 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!

Stilleaften
Onsdag d. 3. december kl. 1 9.30
Tirsdag d. 3. februar kl. 1 9.30

ladegaard og omegn læser julens 9
læsninger mellem korets satser og
fællessange. Kom, hør koret og nogle
af kristendommens grundlæggende
fortællinger og mærk julestemningen!

Familiegudstjeneste: Velkommen
til de nye minikonfirmander!
Søndag d. 11 . januar kl. 11 .00

Det nye år indleder vi med en familiegudstjeneste, hvor vi byder særligt
velkommen til de nye minikonfirmanStilleaften i kirken er en mulighed for der og deres familier. Efter gudstjeneat være sammen i stilhed med levende sten er der saftevand, kaffe og kage i
lys omkring sig i Voerladegaard Kirke. Menighedshuset.
Der bliver indledt med dæmpet musik
Fortsætter næste side
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Crossroads
Rockgudstjeneste med bandet
Black & White.
Voerladegaard Kirke onsdag d.
28. januar 201 5 kl. 1 9.00

og skal finde ud af, hvad du vil med dit
liv!
Gudstjenesten er udarbejdet af sognepræst og ungdomspræst i Skanderborg provsti Peter Tast.
Velkommen til rockgudstjeneste
De vigtigste ting i livet afgøres som
ung! Hvem er du, og hvad former dit med band og billeder!
liv? Tør du tage chancer, eller viger du
tilbage?
Højskoledag

H.C. Andersen v/ skuespiller Lars
Lohmann
Tirsdag d. 1 7. februar kl. 1 4.00 1 6.30 i Menighedshuset.

H.C. Andersen kommer i centrum
på denne højskoledag, hvor skuespiller Lars Lohmann vil fortælle om og
læse op af H.C. Andersens eventyr.

Får vennerne lov til at bestemme,
hvad du skal mene og gøre, eller kan
du selv? Tør du gå imod strømmen og
stå på egne ben? Hvad kan du holde
fast i, når alting vakler omkring dig, og
de voksne ikke er til at holde ud?

Lars Lohmann

B a n d e t B l a ck & Wh i te består af: Lea
Westphal Trane, Freja Christensen, Sune
Bonnichsen, Ketil Kristensen, Anton Wanlop, Jonas Bonnichsen og Casper Doktor.

Tit er det sort eller hvidt - som navnet på bandet. Du står ved en skillevej
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Vi skal naturligvis også synge nogle
sange af H.C. Andersen, sådan som
det hører sig til på en rigtig højskoledag.
Højskoledagen er arrangeret af
Mette Heissel og sognepræst Peter
Tast. Deltagelse er gratis. Kaffe og
kage: kr. 20.

Filmaften
Tirsdag d. 3. marts kl. 1 9.00-21 .45
i Menighedshuset.

Som noget nyt vil vi se en film sammen og bagefter tale sammen om filmen. Hvert år uddeles Gabrielprisen til
en film, der er værd at se og tale om,
og det bliver muligvis en af de film, der
har været i spil til prisen, som bliver aftenens film. Følg med, når vi nærmer
os dagen!

Brug en formiddag for verdens
fattigste
Søndag den 8. marts 201 5.

Voerladegaard sogn deltager igen i
Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling til gavn for verdens fattigste.
Nogle mennesker lever i fattigdom af
naturskabte årsager. Det kan være tørker, oversvømmelser eller jordskælv,
der har skabt nøden. Ofte er der dog
forhold skabt af os mennesker, der enten er den direkte årsag eller medårsag
til fattigdom. Det gælder f.eks. i Nepal,
hvor landets 4,5 millioner dalitter - også
kaldet kasteløse - fastholdes i fattigdom på grund af mange generationers
diskrimination mod dem.
Folkekirkens Nødhjælp arbejder for
verdens fattigste; med akut nødhjælp
efter katastrofer, langsigtet udviklingshjælp for at bekæmpe sult samt fortalerarbejde lokalt og internationalt for at
forbedre forholdene for særligt udsatte
grupper som f.eks. kasteløse.
Det kan lade sig gøre at afskaffe fattigdom, og det går faktisk bedre i
udviklingslandene, end mange tror.
Ekstrem fattigdom er halveret siden

1 990, Desværre er der dog stadig 1 ,2
mia. mennesker, der lever i ekstrem
fattigdom.
Den 8. marts 201 5 vil Voerladegaard sogn gå sammen med 1 .300
sogne og 20.000 frivillige over hele
landet for at støtte Folkekirkens Nødhjælps kamp for verdens fattigste.
Ved Sogneindsamlingen i 201 4 lykkedes det 6 indsamlere at samle kr.
5.903 ind i Voerladegaard sogn. På
landsplan samlede 20.000 frivillige 1 3
mio. kroner ind til kampen mod sult.

S æ t a l l e re d e n u kryd s i ka l e n d e re n
d e n 8 . m a rts - og m e l d d i g g e rn e som
i n d sa m l e r h os La rs Li n n e b e rg , tlf.
2883 611 2 eller e-mail: lars.linneberg@gmail.com

Familiegudstjeneste og afslutning med minikonfirmanderne
Palmesøndag den 29. marts kl.
11 .00.

Minikonfirmanderne deltager med et
indslag. Efter gudstjenesten er der saftevand, kaffe og kage mv. i Menighedshuset.
M on p å ske h a re n h a r væ re t p å b e sø g ?
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M

Midt i mørket

gel” er ikke et udtryk, han selv har fundet på. De fleste af os kender det fra
Ingemanns salme: ”Lysets engel går
Af sognepræst Peter Tast
med glans”. Men om det er det lille
Jesusbarn, der tænkes på, eller det er
den engel, der ifølge juleberetningen
Vi nærmer os den mørkeste tid på viser sig for hyrderne på marken, får vi
året. Dagene svinder ind, og solen er ikke at vide. Måske er det heller ikke
kun oppe i 7 timer ved vintersolhverv så vigtigt.
den 22. dec. Mange dage er overskyede og regnfulde, og er man et lysfølsomt menneske, så går man næsten i
vinterhi, bliver lidt indadvendt og depressiv og kan have svært ved at finde
noget at glæde sig overQ Hvis altså ikke det var for julen. Julen, der lyser op
for os midt i den mørkeste tid.

J e s u fø d s e l
Der er ikke nogen, der med sikkerhed ved, hvornår Jesus blev født.
De fleste forskere peger på et sted
mellem år 7 og år 4 før Kristi fødsel .
Det skete sandsynligvis i Betlehem
men næppe juledag den 25. dec., hvor
vi jo ellers fejrer Jesu fødselsdag. Men
hvis ikke Jesus er født juledag, hvorfor
fejrer vi så hans fødsel netop denne
dag?
Det gør vi - både fordi det giver god
mening, og fordi det fortæller os noget
om Gud.
Ly s e t s e n g e l
I Mads Langers julesang ”En stjerneregn af sne” synger han om, at ”juleaften nærmer sig, mens natten den bli’r
lang, når lysets engel viser sig og
redder os fra undergang”. ”Lysets en-
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Det vigtige er, at det er lys – midt i
mørket.
At vor Herre blev født i den mørkeste tid på året i en landsby langt væk
fra magtens elite af en fattig jomfru,
der var på rejse og ikke engang kunne
få en ordentlig seng at føde i men
måtte nøjes med en stald. Og de første, der hørte det glædelige budskab,
var nogle af samfundets laveste med
de mindst ansete jobs - at vogte får.
Det er i sig selv et lys for os. At Gud
kommer til de mennesker, for hvem livet synes mørkt og trist, koldt og ensomt. Sådan som det netop kan føles

her i den mørkeste vintertid.
Eller som det kan føles, hvis man
har mistet en af sine kære og er i sorg.
Jesus kom som sådan et lys, der
tændes i mørket. Som en lysets engel
med budskab om liv og lys og glæde
her midt i den mørkeste tid. Det gjorde
englene, der talte og sang til hyrderne
også. Og budskabet er, at dér, hvor
verden kan se allermest mørk, håbløs
og trist ud, dér har Gud tændt et lys for
os, som vil hjælpe os videre i livet.
Og spørger vi, hvad meningen med
livet er? Hvad det er, vi skal gøre, for at
vort liv giver mening, ja så minder det
om det. For vi skal gå rundt til hinanden
og tænde lys for hinanden – ligesom
Santa Lucia-traditionen.
Og tale med hinanden om det, der
er svært og det, der er let; danne relationer, opmuntre og hjælpe hinanden
med det liv, der nogle gange kan være
svært – ikke mindst i den mørkeste tid.
Hvem ved? Måske også vi en dag kan
være som en lysets engel for et medmenneske?
G l æd el i g J u l

Kirkelige adresser:

Voerladegaard Kirke:
Kirkedalen 7, Voerladegaard
Menighedshuset:
Kirkedalen 9, Voerladegaard
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
Menighedsrådet:
7990@mail.dk
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 vinter 201 4-1 5
G u d stj e n e ste r:
30. nov.
1 4. dec.

kl. 11 .00 1 . søndag i Advent
kl. 1 6.00 3. søndag i Advent

24. dec.
25. dec.
11 . januar
1 8. januar
28. januar
01 . februar
1 5. februar
01 . marts
1 5. marts
29. marts

kl. 1 5.00
kl. 11 .00
kl. 11 .00
kl. 11 .00
kl. 1 9.00
kl. 11 .00
kl. 11 .00
kl. 11 .00
kl. 11 .00
kl. 11 .00

- Børnekoret synger
- Julens 9 læsninger
& Voerladegaardkoret
- Tromp etspil

Juleaften
1 . Juledag
1 . s.e. Hellig 3 konger - Familiegudstjeneste
2. s.e. Hellig 3 konger
Rockgudstjeneste
Septuagesima
Fastelavn
2. søndag i fasten
Midfaste
Palmesøndag
- Minikonfirmander medvirker
& find påskeæg

Øvri g e ki rke l i g e a kti vi te te r:
Onsdag d. 03. december kl. 1 9.30
Stilleaften i kirken
Tirsdag d. 03. februar
kl. 1 9.30
Stilleaften i kirken
Tirsdag d. 1 7. februar
kl. 1 4.00-1 6.30 Højskoledag: H.C. Andersen
v/ skuespiller Lars Lohmann
Tirsdag d. 03. marts
kl. 1 9.00-21 .45 Filmaften
Søndag d. 08. marts
kl. 1 0.00-1 2.30 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Konfirmation 201 5: Bededag d. 1 . maj kl. 11 .00
Konfirmation 201 6: Kristi Himmelfartsdag d. 5. maj
- 20 - Gudstjeneste- og aktivitetsliste

Trykt hos: lasertryk.dk

