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Da vi flyttede til
Voerladegård
Af Anne Kirstine Hansen, Kirstinelund

Året var 1 998, og vores lille familie
trængte til at få noget mere plads og
frisk luft. På det tidspunkt boede vi i en
2-værelses lejlighed i Århus, men vi
havde begge et ønske om at flytte på
landet. Langt ud på landet…
At det blev Voerladegård, var en ren
tilfældighed. Vi havde lagt vores profil
ud til forskellige ejendomsmæglere.
Egentlig kiggede vi efter en nedlagt
landbrugsejendom, men dem, vi kiggede på, var enten for faldefærdige eller
for dyre til vores budget. En dag gjorde
en ejendomsmægler os opmærksom
på nyudstykkede landbrugsparceller i
en lille by, der hed Voerladegård. Ind
og kigge på kortet, og med nogle omveje kom vi frem til området – en åben
mark, fyldt med tidsler og senegræs!
Men her var plads og luft og skøn udsigt over Yding Skovhøj. Vi gik straks i
gang med at undersøge byens tilbud:
Her var dagplejere, børnehave og skole, hvilket var nogle af vores prioriteter.
Der var også handelsmuligheder i form
af købmand, bager og slagter. Foreningslivet var også aktivt med både
idrætsforening og spejdere. Dertil skov,
sø og dyr i gåafstand. Vi var ikke i tvivl
– her skulle vi bo!

to huse ud af ti hernede, så vi følte os
lidt ensomme den første vinter. Heldigvis er Voerladegård ikke et sted, hvor
man skal føle sig ensom ret længe.
Repræsentanter fra Fællesrådet kom
en eftermiddag med en velkomstblomst, og de blev budt ind til en kop
kaffe og en snak. Vi kom vist endda i
sognebladet, der dengang hed ”Over
Åen”.
Der blev hurtigt bud efter os til bestyrelsesarbejde i dagpleje, børnehave
og skole, deltagelse i idrætsforening
og spejder. Alt sammen var med til at
opbygge et netværk og få en følelse af
at høre til. I Voerladegård er man ”ny”
de første 1 0 år, men da hele Voerladegård gik igennem et generationsskifte i
den første del af 00’erne, var der ikke
så meget "vi plejer", men derimod mulighed for nytænkning og ændringer.
En af byens gode traditioner er fællesspisning i forsamlingshuset. Til den
første fællesspisning, vi var til, var der
to familier med børn og masser af tobaksrygning – et billede der unægtelig
har ændret sig.

Alle grunde på Kirstinelund blev
heldigvis også solgt, og i løbet af de
næste par år myldrede det til med familier med små børn. Kirstinelund fik
hurtigt kælenavne: Økorunddellen og
Bulderby - med 25 friske børn, der løb
ind og ud af husene hos hinanden. En
åbenhed som er meget kendetegnende for Voerladegård, og jeg håber, at
nye, unge som gamle, møder den
Vi gik i gang med at bygge i maj, og i samme imødekommenhed, som vi
august 1 998 kørte flyttebilen ind på gjorde. Der er nemlig plads og luft til
Kirstinelund 1 6 med vores sparsomme alle!!!
indbo. På det tidspunkt var der bygget
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Vi har også børn, der vælger meget
Grumme orker og forskellige
roller fra gang til gang, og
den proces får de kendskab
smukke elverpiger... gennem
til, hvem de trives med at være og bli-

ver dermed klogere på sig selv.
Klubzonen (fritidsklubben i Voerla… og en hel masse andre evendegård),
har været med i de sidste 4
tyrfigurer mødes to gange årligt i
år.
Da
vi
startede, var det nyt for de
området omkring Søbadet i Skanfleste
af
vores
børn, og ingen vidste
derborg, når der afholdes store rolrigtigt, hvad det var for noget. Så førlespilsdage.
ste gang var vi af sted med 5-6 børn,
Rollespilsdagene er en tradition, der men de sidste par år har vi stort set
blev startet af fritidsklubberne i den hver gang været af sted med 20-25
børn.
gamle Skanderborg Kommune.
Da kommunen blev større, var de
heldigvis helt med på at udvide arrangementet, så alle klubberne i den nye
kommune blev inviteret med.
Det betyder, at der nu er ca. 500
børn, der sammen med en masse engagerede voksne mødes og laver totalteater én gang i foråret og én gang i
efteråret. Sidst var vi af sted fredag d.
Det betyder også, at der er langt
27. april.
flere
børn, der både i overført og bogRammen er en fantasihistorie, der
med udgangspunkt i eventyrverdenen stavelig betydning skal klædes på til at
rummer de klassiske elementer som deltage.
De sidste uger op til rollespilsdagekampen mellem det gode og det onde
ne
bliver våben og kostumer pudset op
– det lyse og det mørke, kampen mellem racerne (orker, elvere, mennesker igen – der repareres og suppleres, der
bliver lavet eksperimenter med fremm.fl.), der handles og der kæmpes.
For nogle børn er rollespillet blot et stilling af elver-ører og hekse-næser,
lille afbræk i hverdagen, men for andre der bliver udøvet alkymi, når der skal
er det en mulighed for – i det mindste i fremstilles guldklumper til at handle for
en stund – at prøve at være en anden i ”Den gode By”.
end den, man ellers er.
Det kan være de stille børn, der bliver de farligste orker eller de tapreste
riddere, og måske får de en anden oplevelse af sig selv, som de kan tage
med hjem og bruge i hverdagen.
Af Tina Sørensen, SFO-leder
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Den anden del af påklædningen les med bl.a. mad og drikke.
Til sidst afsluttes det hele med det
handler om, at børnene skal være klar
store
slag, der afvikles ca. 1 9.30. Hertil at kæmpe med respekt for modstanderne – at de lærer en god ”slåskultur”. til er der lavet et afmærket tilskuerområde, hvor forældrene kan følge
slagets gang og se de mange fantastiske udklædninger og se, om de kan
genkende deres egne børn…

De våben, der bliver brugt, er lavet,
så de ikke udøver de store skader, men
det kan jo stadig godt gøre ondt, hvis
man bliver ramt for hårdt eller de forkerte steder.
Og ikke mindst er den gennemgående ”ånd”, at det ikke handler om at slå
flest ihjel, men om at kunne blive i sin
rolle og spille den godt!

Sagt af børn, der var med til rollespil:
• Det var sjovt - Emma Sofie
• Nogle af de andre var lidt hårde, men det
var alligevel en god og sjov dag - Rasmus K
• Det var fint – det var en god leg - Jonas
• Det var både sjovt og mærkeligt. De andre
så mærkelige ud, der var både uhyggelige,
sjove og flotte kostumer - Mie
• Det var sjovt, at der var så mange mennesker, jeg mødte også nogle, jeg ikke kendte,
som jeg snakkede med - Emil
• Det var rigtigt sjovt, også fordi der er så
mange, og fordi det var et stort område. Alle
var gode til at blive i rollerne - Asger
• Det var sjovt at være med – og det var vist
nok første gang, de gode vandt! - Thor
• Nogen gange blev jeg lidt bange, når der
var nogen, der løb efter mig, men det var alligevel rigtig, rigtig sjovt - Mathilde
• Det var mest sjovt og lidt uhyggeligt, men jeg
skal helt sikkert med igen næste gang - Ebbe

Selve rollespillet løber af stabelen
fra kl. ca. 1 5 til kl. ca. 20. I løbet af eftermiddagen er der mindre kampe mellem racerne, der er mulighed for at
besøge ”Den gode By”, hvor der hand-

- 5 - Voerladegård Skole

S

Symbol
Af Anne-Birgitte Brandt, viceskoleleder

Kan en trappeopgang være et symbol?

Kom og se på vores nyeste indviede trappe og tænk:

Man kan stige op
Man kan gå ned
Man kan stige op til lærdom i klasseværelserne
Man kan gå ned og ud i det fri
Man kan glædes over farver
Man kan huske Frida Kahlo og hendes villen livet
Man kan se, at mange, små puslebrikker bliver et stort, smukt billede
Man kan se farverige redekasser, der hvor
Man får mad
Man får omsorg
Man kan i trygge rammer have udsyn til den store verden
Man bliver så stor, at ens egne vinger kan bære

Ja ! Vores trappeopgang er et symbol på det, en børneskole skal være.

Det er 4. klasse, der har lavet ”puslespilsbilledet” (papirklip), 5. klasse,
der har tolket Frida Kahlo-billederne og Lysbro-kunstnerne, der har lavet
redekasserne.
Kik forbi og se selv – det er bare flot!!
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Et lille tilskud til
Multisalen!

1 000 år, at den anvendes til fest og
varsler held og lykke.

Af Gitte Eilersen

Ved den årlige forårsfest på Voerladegård Skole var temaet Japan.
”I år er det Dragens år, at have, at
miste, at søge og finde. Haiku digte, en
ensom ged og hvad er det lige, man
går og har?”
Det var nogle af overskrifterne. Et
fantastisk musicalstykke havde de igen
i år sat op ved hjælp af børnene som
forfattere til en del af stykket, til skuespillere og aktører på alle faconer.
Derudover var der lavet boder i
massevis visende Japans historie, kultur, mad, levevis, kager, te, sumobrydning, Tsunamier, kampsport og meget,
meget mere.
En af de flotte boder var kreeret af
Anna-Catrine og Kaisa fra 5. klasse.

De havde valgt at beskæftige sig
med origami og Japans nationalfugl:
”Tranen” Den repræsenterer held og
troskab. Man siger, at den kan leve i

Origami
Foruden information via plakater og
diasshow, så havde de haft rigtig travlt
i skole, klub og i fritiden med at folde
traner i massevis til udstilling dels til
ophængning og dels til øreringe.
Undervejs var der kommet mange
forslag omkring salg af tranerne og et
evt. tilskud. Men her var der ingen
tvivl hos pigerne, overskuddet skulle
selvfølgelig gå til den nye Multisal. ”Vi
glæder os vildt meget til, at den kan
blive bygget, og måske gør folk også
det, for de vil rigtig gerne købe af os”.
Pigerne havde tjent 672 kr., som en
fra udvalget kan glæde sig til at modtage.
Rigtig flot gået, piger!
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Multisalen
Af Dorthe Munch Sand

I bestyrelsen for Multisal i Voerladegård arbejder vi alle sammen med de
disponible kræfter, vi har til rådighed,
for at skaffe de ekstra penge fra fonde
og virksomheder, som giver os muligheden for at indfri alle de ønsker, vi har
modtaget fra samtlige foreninger og institutioner i området. Alle medlemmer
af bestyrelsen har lavet underudvalg,
hvor vi har hvervet ekstra mandskab til
at hjælpe med de specifikke opgaver,
der skal laves. Der er sågar nogle folk i
byen, som selv har tilbudt deres assistance indenfor et af deres spidskompetenceområder. Vi oplever, at der
bliver lagt mange entusiastiske kræfter
i arbejdet. Det er vi meget taknemmelige for.
I hele forløbet med indsamlingen af
penge udefra er det vigtigt for os i bestyrelsen at gøre helt klart – Multisalen
bliver bygget. Hvordan den bliver udstyret, og hvilke materialer vi kan
bruge, kommer til at afhænge af, hvor
mange penge, der kommer ind. Størrelsen er også en faktor, vi kan blive
nødt til at justere på.
Vi har fået en deadline, som hedder
den 30/6-1 2 for afgørelsen af, hvor
mange penge der bliver at bygge for.
Det er noget af en udfordring for os at
indfri den frist, da fondsansøgninger
normalt i sådan et forløb som vores
tager omkring et år. Nu må vi se,
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VOERLADEGÅRD MULTISAL

hvordan det går og som sagt bygger vi
salen under alle omstændigheder.
Byggearbejdet forventes påbegyndt
i slutningen af 1 2 eller i starten af 1 3.
Hjemmesiden rykker lige nu. Der er
en splinterny opsætning på vej. Følg
selv med på hjemmesiden www.mulitisal.dk.
Allerede nu er det muligt at læse og
se vort prospekt på hjemmesiden, som
for tiden er den afgørende faktor for,
om fonde og virksomheder får øje på
og måske øjnene op for det fornuftige i
at donere penge til vort projekt. Vi har
modtaget én tilbagemelding ud af de
mange, vi har afleveret, og den gav
desværre ikke noget bidrag. På hjemmesiden vil I få mulighed for at følge
udviklingen i arbejdet.
Thomas og Jesper har travlt med at
kontakte og uddele prospekter til firmaer fra både nær og fjern. Der er
masser af argumenter for, at landsdækkende firmaer m.m. kan give penge til vores multisal. Vi venter spændt
på tilbagemeldinger herfra.
Hvis I har kontakter via jeres arbejde til nogle firmaer, hører vi gerne
fra jer. Der kan være tale om både
pengedonationer og donationer til dele
af byggematerialerne.
20 % af de økonomiske bidrag fra
jer er indbetalt. Pengene er kommet

ind, fordi det blev nævnt ganske kort i
sidste ”Voers Blad” og på hjemmesiden. Det har imponeret os, at så mange penge er indbetalt, uden at vi har
skullet lægge ret meget arbejde i det.
Vi må sige, at det vidner om opmærksomme og kvikke borgere.
Bidrag fra den lokale indsamling i

form af arbejdstimer og pengebidrag
gav tilsammen over 1 mill. kroner. Et
imponerende resultat!
Der er tid endnu til sidste frist for
indbetaling. I bedes indbetale beløbet
senest den 30/6-1 2.
Mange hilsner fra Multisal-bestyrelsen.

• Vi er nu en officiel forening og har fået et CVR nr: 33997582
• Vores konto nr. 1 551 -0011 020453
Husk navn og adresse ved indbetalinger.
• Følg med på hjemmesiden http://www.multisal.dk/
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Karen takker af...
Af Dagplejerne i Voerladegård

I marts måned takkede Karen Olesen, Voerladegård, af efter 32 års ansættelse i henholdsvis Brædstrup og
senere Ny Skanderborg Kommune.
Med så mange år i dagplejen har

Karen ydet omsorg til rigtig mange
børn.
Stor tak og go` vind til dig, Karen!
Hilsen fra alle kolleger i Skanderborg
Kommune.
I forbindelse med Karens fratrædelse
fra dagplejen og hendes fødselsdag
overraskede kolleger og børn med
flag og sang.
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VIF

Af Jette Rathcke

Fodbold:

Skrald :

Hjemmesiden:

Tour de VIF:

Vi mangler virkelig én, som kan
hjælpe os…
Er du dygtig til at kreere hjemmesider, kender til et godt program, kender
én, som kan, eller har du bare mod på
at kaste dig over opgaven? Så henvend dig til Jette tlf 22 96 36 44
eller mail iain-jette@get2net.dk

Søndag d. 2/9 kl. 1 0.00 med start
fra skolen. Mere information senere.

Vær opmærksom på, at der fra d.
Fodboldsæsonen er i fuld gang. 5
1
/5
vil være 2 slags skraldespande i
hold spiller på banen hver uge.
Det er en fornøjelse at se så mange klubhuset.
• 1 til madaffald.
på sportspladsen.
• 1 til emballage.
Vil du vide mere om hold og træningstider så kig på www.vifsport.dk
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Festival :

Holdet til årets oprydning er nu på
plads. 1 40 personer vil knokle i 4
dage for at tjene penge til VIF – stor
tak til såvel lokale som udenbys.

I er fantastiske!

• 3 DAGES HYGGE, SJOV OG FÆLLESSKAB PÅ SPORTSPLADSEN
• VOERFEST BLADET UDKOMMER I UGE 22
-11 - VIF
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Spejderne
Af gruppeleder Steen Kjeldsen

DM i Spejd!

Seniorspejderne stillede i år op til
DM i Spejd, og via en flot 3. plads i regionen klemte de sig akkurat ind blandt
de patruljer, der første weekend i juni
skal dyste om titlen som Danmarks
bedste patrulje. Også ulvene gjorde en
god figur, da de deltog i distriktets ulveturnering. Stolte kom de hjem som vindere af trofæet, ikke mindst efter
mange point i kategorien ”turn out” –
evnen til samarbejde og holdånd.

Spejdernes lejr ved Holstebro
uge 30

Batteri- og avisindsamling

Spejderne hjælper fortsat Renosyd
med at samle papir/pap og batterier
ind - også efter den ny skraldeordning
er sat ind!
Der sker i Dørup, Voervadsbro og
Voerladegård. Tjek skiltene op til den
lørdag, hvor vi 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.
Læg batterier i en plastpose foran døren.
Ved at aflevere papir/pap og batterier til spejderne er du/I med til at støtte
de lokale børn og unge i spejderarbejdet helt fra Hem til Addit!

35.000 spejdere, heraf omkring 40
fra Voerladegård, deltager i Danmarks
største lejr til dato. Alle, der læser disse
linjer, er velkomne til at kigge forbi lejren og besøge gruppen. Det er helt nyt,
at de fem spejderkorps går sammen
om en fælles lejr.
Oprykningsmødet
Se mere på www.201 2.spejderne.dk
Sæt kryds i kalenderen d. 21 . august kl. 1 8 – 1 9.30, hvor hele gruppen
Sejlads på Mossø
Lige nu er sejladsaktiviteten på sit mødes til fælles opstart på spejderhøjeste – der er stadig ledige pladser pladsen.
på vandet hver mandag. Tag kontakt til "Ringridning" ved
søspejderleder Rene på 301 31 593, Skt. Georgsdag
hvis du har lyst til sejlads og kajak, al- midt i april
dersgruppen er 5. - 1 0. kl.

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 2 - KFUM spejderne i Voerladegård
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"Skt. Georgsdag midt i april trak over 1 00 på spejderpladsen"

Historiske glimt ...
Af "Histor"

Det er sognepræst Peter Tasts domæne, naar han i Voers Blad fortæller
om kirkens aktiviteter suppleret med
tanker og rørelser til brug i et moderne
samfund. Men lad os det alligevel være
tilladt, med historien under armen, for
et kort øjeblik at kravle med over hegnet …
Naar man en foraarsmorgen med sol
over landskabet kommer til Voerladegaard Kirke, dukker uvilkaarligt første
verslinje op af Grundtvigs salme fra
1 837: ”Kirken, den er et gammelt hus”;
blot disse faa ord er bekræftende for
vor kirke, der efter landsbyforhold er

blandt de større. Nu er kirkens historie
ret kompleks, hvor antagelser bunkes
oven paa formodninger. Hvornaar er
kirken opført? Er det Voer Kloster, der
staar bag byggeriet? Er det kongemagten, eller ? - vi ved intet konkret; kun at vi staar med et bygningsanlæg, hvor oprindelsen har været i den romanske periode, der i arkitektonisk tid er tidsrummet fra o.
1 050-1 250. Den er kendetegnet af
den tids stil, der staar som en lidt
usædvanlig høj bygning traditionen tro
med højtsiddende vinduer, der i talrighed ogsaa optræder som en afvigelse, hvor disse ofte kun ses
placeret paa sydsiden, men her ogsaa
paa nordsiden, saa der i alt kan tælles
1 3. Et andet særkende er, at der
udvendig paa apsis som skib er et
Fortsætter næste side...
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forløb af rundbuefriser under gesimser- Hvad fik vore forfædre til byggeriet af
ne. En udsmykning der antyder økono- et Guds hus her paa kanten af et marmisk soliditet bag byggeriet.
kant terrænfald ned mod Mossø. Fra
andre steder ser man ofte, at der relaterer sig forhold, der griber tilbage til
noget, der var før den kristne tro holdt
sit indtog i tiden omkring Kong Gorm
og Harald Blaatand. Var det egnens
gamle helligsted, der nu fik ny betydning med den gamle kraft i behold;
netop det vi finder i Gorms Jelling?
Ser vi os lidt omkring paa egnen, og
”graver” vi op i overleveringerne, saa
er det nok ikke helt tilfældigt, at vi faar
et kirkebyggeri i landsbyen Voer. Der
er
langt til den lokalitet, der af fagAlene her staar vi med mange folkikke
som et sandsynligt helligspørgsmaal. Byggeriet kan konkretise- sted antages
med
3-høje
og spiller det
res til at være fuldendt før teglstenen ind? Eller maaskei Dørup,
gemmes
en helt anfra 1 200-tallets Valdemarstid bliver tra- den forklaring, at her var helligstedet
ditionelt byggemateriale. Kunne vi ban- før kirkebyggeriet – som før omtalt paa
ke alle kalklag af, ville vi finde en kanten af et terrænfald - der netop her,
murmasse, der - maaske lidt uartigt og som andre steder, betød udsyn
sagt – er opført af forhaandenværende mod solens opgang, naar denne brød
materialer, men i dyb respekt for dati- horisonten. Saa vil der maaske indden; det var det bedste, man havde! vendes, at der er skov og beplantninHer staar et massiv i overvejende ger, der ikke har mening i et frit udsyn.
fraadsten, en del raa kampe–, mark- Saa er kun at svare: Var det ogsaa tilsten – og tuf. Hvem byggede da? fældet i tiden med bronzealderens solNæppe klosteret, dog en antagelse der dyrkelse med rester frem i 11 00-tallet
ikke kan bevises, men heller ikke afvi- – og igen Grundtvig: I østen stiger soses, da klosteret med de meget spar- len op… - her igen de gamles tanker
somme oplysninger, der findes for overleveret. Er dette svaret? – Vi faar
eftertiden, antagelig ikke har magtet det aldrig.
byggeopgaver i det omfang paa det
Tidens hjul drejer, og paa Kong
antagede tidspunkt. Det er først aarhundreder senere, at klosteret bliver Hans´s tid i slutningen af 1 400-tallet,
hvor klosteret har faaet magt og nu
det, vi hører om som Voer Kloster.
staar som ejer af kirke og landsbyens
Et andet spørgsmaal melder sig tilliggende, igangsætte markante byggrundlæggende omkring hvorfor en kir- gearbejder, hvor der bliver indbygget
ke lige dér? Igen mangler vi svar. hvælv over kor og skib, og da dette er
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sket, opføres den helt unikke taarnkonstruktion, der betyder, at man udnytter
det sydvestre hjørnes murværk med
gavlmurens halve bredde som fundament til et taarn. Taarnkvadraten bliver
saa inde i skibet baaret af en støttemur,
hvor det tydeligt ses, at her kom hvælvinger før dette bygværk. Kuriøst findes
et ”mandehul” i hvælvingens loft, hvorigennem reb til klokkerne har været
placeret, saa man herfra kunne betjene
disse.
Gaar man en tur rundt om kirken,
kan man kun beundre det liv, der er
over murfladerne. Her taler aarhundrederne, og man skal lige lidt tættere paa
for at se, om der trods det tykke kalklag
stadig skulle være spor i stenene. Det
var her, knive og leer - før høsten blev
paabegyndt - blev hvæsset en smule
og dermed fik en lille del af kirkens
kraft med videre til en god høst. Den
yngste tilbygning er vaabenhuset, der,
charmerende i sin skævhed mod sydvest og sit lille vindue mod øst, gør den
nærmere entre til en oplevelse.
Nu vil det føre for vidt at begynde at
redegøre for kirkens inventar. Det er
gjort af andre tidligere; dog skal det
maaske fortælles, at alterbordet bag
beklædningen er det oprindelige fra
middelalderen opmuret i samme materiale som øvrigt murværk af kirken, og
her gemmende paa en hemmelighed.
Paa midten af alterbordets plade findes
en fordybning, der er illustrativt i omfang som en gammel cigarkasse, der
kunne rumme et mindre skin. Dette var
kirkens relikviegemme, der kunne bestaa af de mærkeligste smaaeffekter
saasom en splint af Kristi kors, eller en

knoglestump fra en af den katolske
tros talrige helgener, der alle skulle
besidde overnaturlige kræfter til hjælp
for dette eller hint. Vi ved intet om indholdet i Voerladegaard kirke, men indimellem har det været grotesk, hvad
der er dukket op andre steder! Bl.a.
skulle et højt anprist gemme rumme
en helgens haand, indtil det viste sig,
at den meget mumificerede effekt var
bagluffen fra en sæl.
Giver man sig tid, og i hensunken
stilhed i kirkerummet lader tankerne
fare, saa er et nærliggende tilbagevendende ønske, at om sten kunne
tale. Afvises kan det ikke – uden at
man bliver betragtet som idiot – men
lyt, se dig omkring og faa alle sanser
frem. Tanken fører dig til, at i mere
end 800 aar er menigheden strømmet
til dette kirkerum, der staar i sin udstrækning og indhold tildels uændret.
Det var stedet man i bøn søgte, da
1 300-tallets pest næsten lagde egnen
øde, her var stedet man søgte, naar
fremmede landsknægte hærgende
flere gange i 1 600-tallet trængte frem.
Her er blevet sørget over en kær afdød, her har livet bragt nyt med daab,
senere kom den kirkelige vielse, der
først blev en realitet som krav med
Frederik II’s kirkeordinans fra 1 582, at
vielsen nu skulle ske i kirken. I den
katolske periode var det et sakramente, der efter reformationen – efter Luther – blev taget lidt mere afslappet
med henvisning til gammel dansk lov,
der sagde, at havde en kvinde baaret
husets nøgler i 3 aar, da var hun for
rette ægtehustru at betragte. Mange
gange betragtede man trolovelsen
Fortsætter næste side...
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som fundament for et juridisk ægteskab
uden kirkens indblanding, og den kirkelige vielse virkede kun langsomt.
Her har været præster, der har tordnet for et arme sognebarn, der har
maattet lide den tort at skulle staa aabenbart skrifte og faaet alle misgerninger krænget ud for hele me- nigheden.
Her har kvinderne, der nyligt havde
barslet, staaet og ventet, til de blev hidkaldt af præsten, for nu som ”rene”, at
kunne genindtræde i menigheden.
Kvindeindgangen – nu tilmuret – var
mod nord, og i den side af skibet var
bænkene til dem. Mændene havde indgang fra sydsiden, hvor vi i dag finder
vaabenhuset, med deres bænke i
”solsiden”.
Man ser det for sig, man lugter og
fornemmer næsten den vaade klædedragt en vinterdag, træskoenes skramlen, støvet, de mørke konehuer for gifte, og renæssancens mode med det
udslagne haar hos ugifte unge piger.
Mændene med deres halvlange frakker til festlige lejligheder med alle de
værdifulde sølvknapper.
Det hele passerer; netop en underlig

tanke, at her er slægt fulgt paa slægt i
medgang og modgang, for saa bogstaveligt, at gaa i jorden i et sidste hvilested paa kirkegaarden.
Tilbage er kun et ganske upaaagtet
forhold, hvor Voer Kloster efter reformationen bliver sekulariseret og som
alt andet kirkegods inddrages som kronens ejendom. Vi ved fra kilderne, at
allerede o. 1 542 blev klosteret verdslig
forlening, 1 552 ekspederedes de sidste
munke til Øm Kloster, inden de fik billet
til Sorø. Her opstaar noget mærkeligt,
idet nu bliver det nedlagte klosters kirke o. 1 560 nu pludselig udraabt som
kirke for Voerladegaard sogn ved forlening til Bygholm. 1 568 er besiddelsen
ad mærkelige veje tilbage under kronen d.v.s. Skanderborg Slot, der afslutter klosteret eksistens med nedbrydning for materialernes brug ved
byggeriet paa slotsbanken. Kirkeinventaret overflyttes til andre kirker. Det kaos, der dengang maa have hersket,
synes ikke at have sat sig spor i historien omkring vor kirke, eller maaske har
vi bare ikke fundet det?

Voerladegård Kirke
i smuk forårs-sol
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Naturen omkring
Lyngdal.
Af Egon Kjær Sørensen

Endelig på denne sidste dag i april
kom varmen og det store rykind af svaler.
Fortroppen ankom allerede d. 1 7;
men kulden, regnen og blæsten har
holdt hovedstyrken tilbage til nu. Elegante suser de ind og ud af stalden under megen snak som en flok skolebørn,
der glæder sig over at være på udflugt.
Bysvalerne kom også, men de har
travlt med at tilbageerobre sidste års
reder langs stuehusets udhæng. Her
har skovspurvene ellers boet trygt og
godt under vinterens kulde, mens bysvalerne var på charterferie under sydens sol og varme.
Studene i stalden er urolige over alt
postyret men nok også fordi ”det lugter
lysegrønt af græs”, og ud af vinduerne
kan de se, at får og lam boltrer sig under forårets sol.
Men det næste jeg skal lave, når
dette er skrevet, er også at hente kreaturvognen, så jeg kan begynde at køre
dem ud til deres sommeropholdssteder.
De sidste fjorten dage har jeg tjekket
indhegninger. Ind i mellem har det været lidt koldt og klamt; men det har været dejligt arbejde, hvor jeg har været i
tæt kontakt med naturen. Når man går
alene på steder, hvor der sjældent
kommer andre, kommer man meget
tæt på dyr og fugle. Det er netop sådanne steder, vore dyr går som naturplejere sommeren igennem, så jeg har
set mange rådyr, harer, fasaner, ænder,

gæs, svaner, tårnfalke osv osv. Mange af arealerne er også langs vandløb, og det er glædeligt at se, at
odderen igen findes både ved Gudenå og Illerupå. Dejligt at konstatere,
at kravet om stopriste i fiskernes ruser
har haft den ønskede virkning. Førhen
druknede mange oddere, når de
svømmede ind i ruserne for at æde
fisk, hvorefter de ikke kunne komme
ud og op at ånde igen. Endnu har jeg
ikke set en odder i levende live, men
sporene fortæller, at de er her. De er
meget sky dyr, men jeg håber, at
sommeren kommer til at byde på
mindst et glimt af dem.
Her på gården har vi fået en ny hane. Han hedder nu Anton men ikke
Hollesen til efternavn. En sen aften
kom han hertil
i en papkasse, fordi han
var for voldsom ved de få
høns,
han
havde i sit
Anton den forsmåede
harem. Stor
og tung gik han ind i hønsehuset, hvor
de fleste høns og den lille dværghane
var gået til ro på deres pinde. Hele
dagen havde han været lukket for sig
selv, så han kunne ikke stå for en
lækker høne, der endnu ikke var gået
til ro. Den var vant til en lettere kavaler, så den skreg under hans store
vægt. Dværghanen vågnede op og
fløj på ham. Efter en meget kort hanekamp overgav Anton sig og stillede
sig over i en krog. I naturen er det ikke nok at være den største.
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Ny model for valg
til menighedsrådet
Af Karl Svansø Iversen
formand for menighedsrådet

Valg til menighedsrådet afholdes

den 11 . september 201 2 kl. 1 9.30 i
Menighedshuset, Kirkedalen 9,
Voerladegård.

genlunde som en almindelig generalforsamling, og vi håber naturligvis, at
mange vil møde op og vise interesse
for arbejdet.
Har du tænkt over, om du har lyst
og mulighed for at stille op, eller vil du
bare gerne høre nærmere om arbejdet
i menighedsrådet, så kontakt en af os
ved lejlighed.
Karl Svansø Iversen. formand
Tlf. 20 78 84 90
Mail: Inger.karl@fibermail.dk

Vi har fået lov til at være med i en
Vibeke Schou-Hanssen, næstform.
forsøgsordning med to-årig valgperiode
Tlf. 75 78 22 64
og valg i VALGFORSAMLING frem for
det traditionelle og mere bureaukratiAndre medlemmer se www.sogn.dk
ske menighedsrådsvalg med fire-årig
Læs mere på www.menighedsråd.dk
valgperiode.
Valgdatoen ligger fast for de 53
Der er gode rammer og masser af
sogne, som deltager i forsøget, og det
muligheder
for det kommende meniger altså den 11 . september.
hedsråd.
VALGFORSAMLINGEN bliver no-

U

Ungdomspræstens
arbejde
Af ungdomspræst Peter Tast

Hvad er en ungdomspræst, og hvad
laver sådan én? Indenfor de sidste 1 2
år er der kommet flere og flere ungdomspræster i landet, så der nu er 1 7.
De har dog alle forskellige vilkår at arbejde under, så hver ungdomspræst
skal ”opfinde” eller udvikle sin egen
stilling. Der er meget forskel på at være
fuldtids ungdomspræst ved én kirke i
en storby, eller – som jeg – at være an-
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sat 60% i et provsti, hvor man skal
prøve at sprede sine aktiviteter ud
over et større geografisk område og
gerne være synlig i mange kirker. Herunder er beskrevet nogle af de opgaver, jeg udfører.
I Skanderborg Provsti har vi de sidste 4 år lavet et større fælles arrangement for provstiets 700 konfirmander,
som jeg er koordinator for og tit frontfigur. I 2011 var det dilemma-rollespillet
”Hvad koster nåde”.
I samarbejde med præsterne i
provstiets 4 områder (Ry, Hørning,
Galten og Skanderborg) arrangerer jeg

ungdomsvenlige gudstjenester. Sammen med bandet ”3 for 1 2”, der består
af 4 gymnasieelever, udarbejdede jeg
rockgudstjenesten ”Sunday Smoothie”,
som blev afviklet i Gl. Rye, Voerladegaard, Højvangen, Skovby og Låsby
kirker i januar og februar. Sidste år blev
det også til en Beatles-gudstjeneste,
som jeg var i Ry, Højvangen, Hørning
og Skjørring med. Til efteråret skal jeg
forberede en Simon Kvamm-gudstjeneste.
KULTaftener har jeg kaldt de arrangementer i Kirkecenter Højvangen, der
er særligt rettet mod unge. Udover rockgudstjenester har vi haft vellykkede aftener med film, debat og små koncerter
med bandet ”Lophophora Williamsii” fra
Skanderborg-Hørning produktionsskole
og med kirke-rockbandet ”Holy Macaroni”, som jeg også har stykket sammen. Det ligger dog lidt stille for tiden,
da to fra bandet er på efterskole.
Jeg har indtryk af, at mange – både
unge og voksne – er glade for gudstjenester med rytmisk musik, så jeg forsøger at stable sådan noget på
benene. Således hjælper jeg Skanderborg sogn med at kunne tilbyde ”rytmiske gudstjenester” 4 gange om året.
Hvis nogen har lyst til sådan noget, så
skal de endelig henvende sig til mig.
Som ungdomspræst tilbyder jeg mig
også som gæstelærer i de store klasser, og jeg har bl.a. undervist i de 7
dødssynder (hvorfor mon de er så populære?), i symbolik i billeder og tekster og om tro og viden.
De unge færdes jo ret meget på
internettet, så her har jeg en hjemmeside og en facebookprofil: ”Ungdoms-

præsten Skanderborg”, hvor jeg chatter med de unge om stort og småt.
Det er blevet til flere dialoger, både
teologi og sjælesorg.
Jeg har brugt en del krudt på at få
et ungdoms-kirketelt ind på Skanderborg Festival, men det er desværre
ikke lykkedes endnu. Jeg er overbevist om, at det vil være en god idé og
til gavn for både festival og for de unge, så jeg håber, det en dag vil lykkes.
Til august i år forsøger jeg dog med
en freestyle-gudstjeneste i Skanderborg Slotskirke. Det bliver onsdag d.
8. august kl. 1 6.30.
I 2011 deltog jeg som lejrpræst på
den store FDF Landslejr på Sletten.
Her var der over 1 2.000 unge samlet i
en uge, og der var masser af forkyndelse morgen, middag og aften.
Jeg deltager i netværksgrupper
med de andre ungdomspræster og i
SUK-Århus og har i hverdagen mange
mindre opgaver, som det vil være for
omfattende at skrive om her.
Det er spændende og sjovt at udforme en ny stilling som ungdomspræst i Skanderborg provsti, men
også meget krævende og udfordrende, da det tit er ”op ad bakke”, og da
der ikke er noget, der kommer af sig
selv. Heldigvis har jeg en (provstipræste-) bestyrelse, som bakker mig op
og hjælper mig med gode idéer, kurser mv.
Selvom jeg har rigeligt at gøre og
arbejder alt for mange timer, så vil jeg
opfordre præster og sogne til at kontakte mig og bruge mig. At provstiet
nu er udstyret med en provstipræst, er
en ”ny kultur”, som vi må prøve at lære.
- 1 9 - -Sognepræst
- Peter Tast
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Kirkelige arrangementer:

Vandregudstjeneste og Trinitatiskage.

Søndag den 1 0. juni kl. 11 .00 fra Voerladegaard Kirke

Dagen efter Voerfesten kan du deltage i en frisk vandretur med gudstjeneste i det fri, frokost og en lækker
trinitatis-kage i Kirkehaven eller Menighedshuset.

Skt. Hans i Kirkehaven, Kirkedalen 9.
Lørdag den 23. juni kl. 1 8.30

Tag familien og madkurven med i
Kirkehaven til fælles Sankt Hans-hygge. Bål, pølser, øl og vand ved spejderne. Båltale ved Ole Vestergaard,
Solsikken. Bålet tændes ved 1 9.30-tiden.

Måske indvielse af spejdernes nye
store overdækning – og der bliver også
andre muligheder for læ. - Måske
holder vi ud lidt længere en lørdag
aften?
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Ældrefest.

Søndag den 26. august kl. 11 .00

Billeder og fortælling om Bloms Fabrikker ved Marianne Verge
Vi begynder i kirken med en gudstjeneste kl. 11 .00. Herefter går vi over i
Menighedshuset, hvor der vil være
frokost, billeder og fortælling om
Bloms Fabrikker ved Marianne Verge
og sange mv. (Se omtale side 21 )
Festen sluttes af med kaffebord.
Ældrefesten arrangeres af Anne Mette
og Egon Kjær Sørensen og sognepræst Peter Tast. Tilmelding til Peter
Tast, tlf. 61 22 39 99, mail: pht@km.dk

Babysalmesang.

Nyt hold fra torsdag d. 6. september

”Babysalmesang er oplevelse og
vellyd for små
ører”, skriver Tine Mynster, der
er børnemusikpædagog og har
specialiseret sig
Tine Mynster
i musik for babyer. Hun var en af de første, der var
fremme med babysalmesang, så hun
er dygtig, har megen erfaring og har
bl.a. skrevet to bøger om musik i
børnehøjde.
Ved hjælp af sang, xylofon og klaver, tørklæder og bamsen Albert nærmest tryllebinder hun babyerne, som
spærrer øjnene op og griner.
På seks torsdage får du og din baby
en særlig oplevelse, som I kan dele nu
og fremover. Babysalmesangen henvender sig specielt til babyer på 2 – 1 2
måneder, og foregår på følgende torsdage: 6., 1 3., 20., 27. september, 4. og
11 . oktober, alle dage kl. 1 3.00. Det er

gratis at deltage, men der er begræn- salmedigter Iben Krogsdal
sede pladser, så skynd dig at tilmelde
Den ene: Vi kan lindre mange
dig. Tilmelding til sognepræst Peter smerter, vi kan medicinere os ud af
Tast, tlf 61 22 39 99, mail: pht@km.dk
depressionen, og vi har på alle måder
chancen for at skabe os et godt, lykKonfirmandopstart.
keligt liv, her og nu. Hvorfor ikke bare
Søndag den 9. september kl. 11 .00
vælge det gode? Hvem gider dyrke
De nye konfirmander bydes velkom- smerte, lidelse og afsavn?
men med en ungdommelig gudstjeneDen anden: Vi skal ikke bedøve os
ste, der er åben for alle. Efter gennem livet i forsøget på at gå uden
gudstjenesten vil sognepræst Peter om den smerte og kamp, der er en
Tast gerne mødes i Menighedshuset nødvendig og lærerig del af livet. For
med dem, der skal konfirmeres i Voer- det er alt sammen udtryk for, at livet
ladegaard Kirke, Store Bededag den er større end mig og mit velbefinden26. april 201 3.
de.
Se mere på www.dobbeltforedrag.dk
Må livet gøre ondt?
Glæd dig til et spændende arranTirsdag den 25. sept. kl. 1 9.30 .
gement med to meget levende foreDobbeltforedrag med sognepræst dragsholdere.
Morten Skovsted og forfatter, religionsforsker, foredragsholder, fortæller og
Holger Blom blev født i Skanderborg i 1 905 som søn af fabrikant Christian Blom og som barnebarn af den
kendte grundlægger af Bloms FabrikAf Sognepræst Peter Tast
ker, Andreas Blom (som nylig har fået
Gennem billeder fra det gamle opkaldt et butikscenter på Adelgade i
Skanderborg og fra Holger Bloms liv og Skanderborg efter sig).
virke vil Marianne Verge fortælle om
Det var oplagt, at Holger Blom
den berømte modeskaber fra Skander- skulle gå ind i familievirksomheden i
borg.
Skanderborg, der dengang var landets største leverandør af landbrugsmaskiner. Men Holger Bloms talent
skulle vise sig at gå i en helt anden
retning. Han blev 1 940-erne og 50-ernes helt store navn som leverandør af
kostumer til film og teater og opnåede
anerkendelse ud over Danmarks
grænser med brudekjolen til prinsesse
Anne-Marie inden sin alt for tidlige
M arianne Verge
død i 1 965.
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Modeskaber
Bloms liv

Af sognepræst Peter Tast

- is a magic number, lyder det I telefonen, når man ringer op til en, der benytter telefonselskabet 3. Det er et godt
gennemtænkt ”brand”, telefonselskabet
har. Let at forstå, let at forholde sig til,
let at huske - ikke mindst på kendingsmelodien - selvom jeg efterhånden er
ved at være godt træt af den.
”3” er først og fremmest antallet af
de master, som er nødvendige for, at
mobiltelefonen kan fastsætte præcist,
hvor man befinder sig, så den - udover
at kunne bruges til telefoni og dataoverførsel - også kan bruges som GPS
til at finde vej i landskabet. Det er det,
der hedder 3G.
Men når man hører sangen, så
handler den ikke om de hårde værdier,
men om de ”bløde”, der har med menneskets forståelse af verden at gøre:
Fortid, nutid og fremtid; tro, håb og
kærlighed; hjertet, hjernen og kroppen.
”Et sted i den oldgamle mystiske treenighed har du tre som et magisk nummer”, synges der i sangen.
Og vi kender det. Både fra folkeeventyrene, hvor det altid er 3. gang,
der er lykkens gang. Det var ikke de to
vittige storebrødre, men Klodshans, der
kunne tale med prinsessen, så hun
kom til at smile og ville have ham som
mand. Og fra Aristoteles’ retoriske iagt-
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tagelse, at alt har en indledning, et
indhold og en afslutning. Men vi kender det i høj grad også fra kristendommen, hvor vi har en opfattelse af Gud
som treenig. Gud Fader og Gud Søn
og Gud Helligånd er én Gud med tre
fremtrædelsesformer.

Trinitatis
betyder netop treenighed. Efter de 3
store fester i kirkeåret, Jul, Påske og
Pinse, går vi ind i trinitatistiden, væksttiden, som varer fra 1 . søndag efter
Pinse til 1 . søndag i advent, ca. ½ år,
hvor søndagene hedder noget så kedeligt som 1 ., 2., 3. … 24. søndag efter trinitatis. Forud for de to største
fester, Jul og Påske har vi fastetid.
Men når vi ikke har faste eller festtid,
så har vi væksttid - således er der også tre typer af tider i kirkeåret.
Selvom det er Jesus, der bliver født
til jul, så er det Gud Fader, skaberen,
der er den ”handlende” i julen: Livet
bliver skabt i form af det lille Jesusbarn, og årets (h)jul drejer og lyset
vender, så livet bliver til igen ude i naturen. Til gengæld er det Jesus, der er
hovedfiguren i påsken, hvor han døde
og opstod. Pinse er festen for Helligånden, og søndag efter pinse hedder
trinitatis søndag, fordi vi her fejrer Gud
som treenig - Fader, Søn og Helligånd.

Lagkagen
Trinitatis søndag fejrer vi med en
lagkage, fordi det synliggør treenigheden. Enhver kan jo se, at de tre lag
(rødt for jul, gult for påske og hvidt for
pinse) udgør en helhed i lagkagen. Og

når man spiser dem, kan man så nyde
både lagkagen og livet i treenigheden.

Orienteringspunkter
De 3 sider af Gud kan også hjælpe
en med at orientere sig og finde vej
igennem livet - ligesom de 3 master
hjælper mobiltelefonen.
Gud Fader - den, som skaber liv er det ene orienteringspunkt. Det indebærer at opbygge, kæmpe for og fremme livet, så vidt muligt.
Gud Søn - hvis hovedbudskab var
kærligheden - er ét andet orienteringspunkt. Ét nyt bud giver jeg jer, sagde
Jesus: I skal elske hinanden. Og: Du
skal elske Herren, din Gud, og din næste som dig selv. Og endelig...
Gud Helligånd - der handler om
troen og fællesskabet og det åndelige i
livet, hvorfra man henter ny kraft og
energi og inspiration til livet.
Hjertet slår, lungerne ånder og hjernen forsøger at finde mening i livet
mellem fødsel og død og spørger:
Hvorfra kommer vi, hvorfor lever vi, og
hvorhen går vi, når vi dør?
Hvis vi i vores livslange opgave med
at finde indhold og mening i livet lader
os inspirere af de 3 master, Fader, Søn
og Helligånd, eller orienteringspunkterne: Liv, kærlighed og fællesskab, så er
der en god chance for, at vi kan træffe
de beslutninger, der gør vores liv helt.

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:
Karl Svansø Iversen
tlf. 75 78 28 05
inger.karl@fibermail.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 i Voerladegaard kirke sommer - 201 2
27. maj

kl. 11 .00

Pinsedag

1 0. juni

kl. 11 .00

1 . søndag. e. trinitatis - Vandregudstjeneste

24. juni

kl. 11 .00

3. søndag. e. trinitatis

08. juli

kl. 09.30

5. søndag. e. trinitatis - Line Rudbech

29. juli

kl. 11 .00

8. søndag. e. trinitatis

1 2. august

kl. 11 .00 1 0. søndag. e. trinitatis

26. august

kl. 11 .00 1 2. søndag. e. trinitatis - Ældrefest

09. sept.

kl. 11 .00 1 4. søndag. e. trinitatis - Konfirmandopstart

23. sept.

kl 1 4.00 1 6. søndag. e. trinitatis - Høstgudstjeneste

Konfirmation i 201 3 er St. Bededag den 26. april 201 3
Konfirmation i 201 4 er St. Bededag den 1 6. maj 201 4
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