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Ny i sognet

byen. Derfor var det første, vi foretog
os, at kontakte dem for at høre deres
Af Annette og Bertil Larsen
mening om at faa os to gamle saa tæt
paa. Men der var ingen vaklen; det var
herligt, saa vi skrev kontrakt og fik indTraditionerne fortæller, at før man flydelse paa indretning, saa den pasbefinder sig solidt inde i forløbet af 3. sede Annette.
generation paa stedet, da henregnes
man stadig af de gamle som ”nye”! Det
Vi flyttede ind i foraaret 2007 og
maa jo saa ogsaa gælde for Annette og blev fantastisk modtaget med blomster
jeg, der som nye kom til sognet for 6 og flasker af de allerede bosatte genaar siden.
boer. Siden kom kontakten til Vagn og
Og hvorfor saa lige Voerladegaard? Jutta i Dørup, hvor vi hentede jordbær,
Indrømmet: Det var forsynet eller tilfæl- hindbær og ikke mindst den honning,
det, maaske en kombination, der brag- der er en fast del af husholdningen –
te os paa disse kanter.
oveni en solid snak med Vagn om lokalhistorien. Efter anbefaling kom tuVi boede tidligere i det sydlige Aar- ren hen til Anne-Mette og Egon paa
hus – med samme adresse i 37 aar, Lyngdalgaard, hvor vi kunne faa alle
men Annette var i slutningen af de herlige rene raavarer i æg, pølser
1 990’erne blevet ramt af sklerose, der og kød fra deres landbrug – netop de
eskalerede, og som en modbydelig føl- ting vi ønskede og efterstræbte til vogesvend gjorde hverdagen mere be- res husholdning, hvor vi ønsker selv at
sværlig, end godt var. Jeg var staa for hele tilvirkningen.
privilegeret og sad og arbejdede hjemmefra, saa jeg kunne være med og
En anden hændelse udbyggede vor
overtage, hvor kræfterne ikke længere ”kontakt med omverdenen” ved, at vor
rakte. I vinteren 2005-06 kastede An- præst Peter Tast en dag pludselig stod
nette ”haandklædet i ringen” og maatte i døren med en pose æg – det var ”en
konstatere, at vi ikke kunne blive boen- restlevering” fra Egon, og saa var der
de, da trapperne nu var en forhindring. ogsaa lige noget, han skulle spørge os
Fra tanke til handling var ikke langt, omL Nu er det saadan, at vi grundet
da en annonce i samme dags avis for- omstændighederne ikke kan være aktalte om opførelsen af en koloni af an- tive og deltagende i alt, hvad der foredelshuse paa Blegsø Banke. Vi kendte gaar omkring os, men alene det at
egnen gennem mange aar, hvor søn- være med fra sidelinjen kan ogsaa gidagsturen med madkurv og kaffe var ve mening.
gaaet til Mossø. Siden havde vor datter
og svigersøn bosat sig i byen og stiftet
En herlig have omkring huset er det
familie med 2 senere tilkomne unger, nu blevet til, hvor vi kan se, at det, der
saa den vej rundt kendte vi ogsaa til for faa aar siden var en bar mark, i dag
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staar med træer, buske (alle med noget lille paradis, der nu i vor pensionisttiltil at putte i munden) og et blomsterflor, værelse uden fortrydelse er blevet vort
der næsten kan karakteriseres som et liv.

FLEXTUR

FRA DØR TIL DØR
Var du klar over, at Midttrafik har et
tilbud som supplement til den kollektive
trafik?
Der er ingen stoppesteder og køreplaner, men du kører sammen med andre kunder ligesom i bus.
Du kan køre fra kl. 6.00 – 24.00 alle
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kr - men uanset 1 eller 4 pers.
Du kan også bestille via internet læs meget mere om Flextur på www.
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Vinder af Høvdingebold
Af: Sara Pedersen, Julie Bloch Hornsved
og Ane Svansø Iversen, 6. klasse

Det startede med at Michael meldte
os til skole høvdingebold. (Michael er
vores lærer)
Da han samlede os i klassen, var vi
lidt bange for hvad der skulle ske. Han
sagde, at han havde gjort noget uden
at spørge os. Da han fortalte os, at vi
skulle til høvdingebold turnering i Veng,
var det eneste man kunne høre de næste 3 min glædes råb og jubel.
Der var ikke særlig lang tid til vi skulle spille, så vi trænede næsten alle frikvartererne og nogle af matematik timerne. Vi gik senere i gang med at
male banner, og diskutere navne og
tøj.
Det endte med, at det ene hold hed

”The Pink Ninjas”
og det andet

”AF 8” (Alle For 8).

Vi vidste selvfølgelig at vi ikke ville
vinde, men man havde da lov at håbe.
De første par kampe gik fint nok. Efter
vi havde spillet de kampe vi skulle, fik
begge hold at vide at vi ikke var gået
videre, så vi satte os til at spise kage.
Senere fik vi at vide at ”AF 8” måske gik videre, men så alligevel ikke.
Vi fandt så ud af at dommerne havde
taget fejl, og at vi var i semifinalen.
Den afgørende kamp i semifinalen
til allersidst, var det høvding mod høvding. Den modsatte høvding kastede
bolden direkte ind i Magnus’ mave (AF
8’s høvding).
Magnus greb bolden, og vi kom i finalen.
I finalen var det tæt løb, men vi fik
selvfølgelig opbakning fra sidelinjen,
hvor ”The Pink Ninjas” havde lavet et
kampråb.
Melodi: ”We will rock you”

”Vi er seje, vi er rå, vi er ikke til at
slå.
For vi er, vi er Voerladegård,
Voerladegård.
Vi er store, de er små, de er lige til
at slå.
For vi er, vi er Voerladegård,
Voerladegård”

Da det endelig var dagen, hvor vi
skulle spille. Mødte vi tidligt torsdag
(det er så kamp sangen).
morgen. Senere tog vi bussen til Veng.
Da vi endelig kom frem til Veng, var
vi spændte på hvordan de andre så ud.
Og selvfølgelig vandt vi, og nu skal
Vi havde nemlig krigs maling i ansigtet. vi til Herning!
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AF 8: Krestian, Julie, Magnus, Sara P, Kasper, Alberte, Sara S og Asger.

Der bygges tårne under lockouten

Mie i flot T-shirt lavet i håndarbejde
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Så skal der være VOERDAG
Lørdag den 1 5. juni 201 3G hele dagen
i og omkring Voerladegård Forsamlingshus
Efter fælles morgenkaffe kl. 09.00 går det løs med forskellige boder og aktiviteter fra kl. 1 0.00 til kl. 1 6.00 som :
- Loppemarked - kl. 1 0.30 - tilmelding til Dorthe - bord kr. 50
- Banko - kl. 1 3.30
- Hoppeborg og pude
- Sandkassesjov
- Sæbebobler
- Ansigtsmaling
- Hygge om bålet
- Leg og spil
- Slik/is-bod
- Kaffe/kage-salg og hygge
- Pølsevogn med lækre sager til din frokost og den
lille sult
- Bar med kolde øl og vand ... og meget meget mereG
-6-
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Om aftenen fra kl. 1 8.00 er der fest for de voksne
med
3-retters fest-menu til maven,
BAR til ganen
og
god dansemusik til træbenet!
Pris for fest-menu og musik kr 200.
Tilmelding senest onsdag den 5. juni 201 3.
MEN

-

MEN

-

MEN...

Vi mangler hænder og hoveder til at få dagen så sjov og festlig som muligt for
ALLE!
Der er mange forskellige opgaver, store som små, og man må også gerne selv
finde på.

Foreløbige opgaver:

Afhentning af borde og bænke ved festivalen, afhentning af hoppepuder Aarhus/Silkeborg, opstilling i Forsamlingshuset, morgenmad, hjælp til afholdelse af
loppemarked, banko, sandkasse, bål, ansigtsmaling, bamsebod, ponyridning,
slikbod, bar, vagter i boderne, indsamling af sponsorgaver, aftenmenu, aftenfesten, OPRYDNING søndag.
Spørg endeligL ring/mail/sms/kom forbiL også hvis du er i tvivl om, hvad tingene indebærer af hjælp. Og få da endelig naboerne medL det er meget
sjovere, når vi er flere!
Se også VOERDAG som begivenhed på Facebook under Voerladegård IF, www.vifsport.dk og www.facebook.com/events/331 343833636062/ - hvor I også
kan kommentere og melde jeres assistance.
De bedste ønsker om en fantastisk VOERDAG
Karin Forsmann
Tlf.: 2325 1 71 6

karin.forsmann@gmail.com

Dorthe Christoffersen
Tlf.: 3095 21 70
dorthe-rene@jubii.dk
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VIF

Af Jette Rathcke Memory

Konstituering af den nye bestyrelse.

dig ved roret. Samtidig vil jeg gerne sige tak for den flotte gave fra bestyPå bestyrelsesmødet den 1 0. april relsen, som jeg fik i anledning af min
blev følgende konstituering besluttet:
afgang som formand. Det har været en
fornøjelse at være formand for VIF, og
Formand: Karin Forsmann,
jeg glæder mig til at hjælpe Karin godt
Tlf.: 23251 71 6 Mail:
i gang i det kommende år og "bare"
karin.forsmann@gmail.com
være menig i et års tid. Samtidig har
Næstform.: Kent Rasmussen,
jeg afgivet ude-arealer/legeplads til
Kasserer: Helle Tholstrup,
Kent og Karin, og Dorthe har overtaget
Sekretær: Ole Bagge,
alt vedr. klubhuset. Så hvis I har henv.
Menig:
Dorthe Christoffersen,
vedr. dette, så kontakt de relevante
Menig:
Jette Rathcke Memory.
personer. Alle tlf. nr. og mails på
Vi ønsker Karin tillykke med for- www.vifsport.dk.
mandsposten og glæder os til at have

L

Linedance i Voerladegård
Af Grethe Andersen

Vidste I, at VIF-Linedance nu har den nye multisal i brug.
danset i Voerladegård i 4 sæsoner, og Hvad er linedance egentlig?
at vi starter på den 5. sæson sidst i auMange forbinder linedance med
gust 201 3?
cowboydans, countrymusik, hat og
Hvem er det så lige, vi er?
støvletramp.
Det var det også oprindeligt, men i
Vi er en gruppe glade linedancere,
dag
er linedance meget mere. Vi dansom mødes og danser en gang om
ser
til
stort set al slags musik - også de
ugen.
Vi er en del af Voerladegård Idræts- nye populære musiknumre, som vi lytter til i radioen.
forening.
Vi danser mange forskellige stilarter
Vi har danset i skolens gymnastiksal
– danser lige nu i Forsamlingshuset – fra det traditionelle country til pop, vals,
og glæder os, til vi engang kan tage nightclub m.m.
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Hvorfor danse linedance?

Man bliver glad af at danse til god
musik, og der er altid plads til smil og
latter på en danseaften. Man har mulighed for at danse uden at være afhængig af en dansepartner. Vi danser
jo enkeltvis på rækker - eller lines. Deraf navnet – linedance.

En dejlig måde at kombinere noget,
der er sjovt og hyggeligt med god sund
motion.
Og så kan linedance danses af alle
fra 9 – 1 0 års alderen og op.
Der er også mulighed for at deltage i
stævner og arrangementer rundt om i
landet, hvor man mødes med dansere
fra andre klubber, danser og hygger
sig.
Og så er linedance internationalt og
danses stort set overalt i verden. Jeg
har selv haft fornøjelsen af at danse
med i et par klubber i Skotland, da vi
var på ferie derovre.
Her i Voerladegård danser vi fra
sidst i august til sidst i april.
I maj/juni har vi 6 gange med
sommerdans, hvor der som regel også
kommer nogle dansere fra omkringliggende klubber.

Vi har hvert år midt i april holdt en
lille forårsfest i Forsamlingshuset, hvor
vi har inviteret andre klubber med.
Den sidste forårsfest blev holdt den
1 4. april 201 3, hvor Forsamlingshuset
var fyldt med 80 glade dansere. En
dejlig dag, hvor der blev danset, så
sveden perlede - med masser af hygge og smil. Vi kunne have været flere.
Lige til det sidste var der dansere på
venteliste, som gerne ville have været
med. Forsamlingshuset kan bare ikke
rumme mere end 80 dansere.
En del af vores dansere kommer fra
et stort opland. Det er dejligt, at de vil
køre til Voerladegård for at danse med
os. Det er vi glade for. Men vi vil også
gerne have flere lokale med – og man
behøver altså ikke være grå i toppen
for at være med.
Hvorfor ikke benytte sig af den mulighed, der er for at deltage i noget lige her i vores lille lokalsamfund? Alle
er velkomne til kigge forbi på en danseaften.
Sommerdansen i år er i Forsamlingshuset om onsdagen.
Fra sidst i august danser vi igen
hver tirsdag - på 3 hold opdelt efter niveau.
Klik ind på vores hjemmeside:
www.vif-linedance.dk.
Her vil I kunne finde mere information
og se, hvad vi danser.
Man er også altid velkommen til at
kontakte mig enten på tlf. 41 41 2373 eller på mail grethe@agsa.dk
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Spejderne
Af gruppeleder Steen Kjeldsen

Spejderne i Voerladegård fejrer dette år 50 års jubilæum.

X

Reserver lørdag den 2. nov. 201 3,
hvor alle
interesserede indbydes til aktiviteter, reception og festmiddag.
Læs mere i næste nummer af Voers Blad.
Unge spejdere er cool:

Ny leder?

Sommerlejr:

Husk:

Forårets visionsaften havde ”ungeinddragelse” som fokus.
1 8 unge spejdere fra 6.-9. klasse
mødte frem, og sammen med de mere
garvede kræfter i gruppen fik vi gode
bud på, hvordan de unges ressourcer
bedst udnyttes.
De unges ideer til bedre spejderarbejde var enslydende: Endnu mere
samarbejde med unge fra andre grupper og flere ture og lejre både i ind- og
udland.
En del af de unge tilbød sig som
”ungehjælpere”, dvs. at de fra tid til anden hjælper hos bæverne og ulvene.
En dejlig håndsrækning.
Årets lejr går til centret ”Æbleskoven” ved Vejle Fjord fra lørdag d. 29.
juni. Her skal vi lave aktiviteter alt efter
alder til lands og til vands. Overnatningen foregår i telte, og maden tilberedes
over bål.
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Vi kunne godt tænke os at være flere ledere. Der er omkring 20 ledere i
gruppen, men jo flere ledere, des bedre overskud og kvalitet bliver der i aktiviteterne. Vi er en blandet flok af
voksne med eller uden spejderbaggrund, som gerne vil tilbyde børn og
unge meningsfyldte oplevelser - gerne
i naturen. Som leder får man gratis
kurser, hvis det ønskes, og man bliver
en del af et fællesskab, der har det
hyggeligt og sjovt sammen!
Tag kontakt til en leder, f.eks gruppeleder Steen Kjeldsen, 61 50 2028.

Søspejderne er startet. Der er plads
til flere, kontakt Rene på 7578 2264 for
nærmere information.
Oprykningsmøde efter sommerferien er tirsdag d. 20. august kl. 1 8.00 –
1 9.30

Årets vandretur på 30 km blev afviklet lørdag den 4. maj. Vejret var
perfekt og naturen (se forsiden) skønnere end ... Her foroven ses
nogle af deltagerne.
Batteri- og avisindsamling
Spejderne samler papir/pap og batterier ind.
Der sker i Dørup, Voervadsbro og Voerladegård. Tjek skiltene en uge op til
den lørdag, hvor vi kører rundt og henter papir/pap og batterier.
Hele året rundt kan der afleveres aviser, papir og pap ved Spejderhuset, Holmedal 55, hvor der er træcontainere til aviser/papir og en garage til pap.

Enhedsmøder:
På www.spejdernet.dk/vg kan du altid finde de nyeste oplysninger om de
enkelte enheder, deres ledere, mødetidspunkter, programmer, masser af
fotos og meget andet.
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Multisalen - fra
papir til virkelighed
Af Multisalens bestyrelse

VOERLADEGÅRD MULTISAL

Der er sket rigtig meget siden sidste natten, alt sammen for at vi kan ende
med at tilbyde en bred vifte af mulige
indlæg om Multisalen i Voerladegård.
aktiviteter i hallen.
Nu er den gået fra at være et proDer er ikke lang tid til august, så har
jekt beskrevet med ord og tegninger, til
at den nu knejser mod himlen med sine du lyst til at starte et hold med en eller
stålsatte spær og jordbundne betonele- anden idrætsaktivitet, så er det nok en
menter. I skrivende stund er dét status god ide at kontakte VIF.
på projektet. Når bladet når frem til dig,
Den 30. april afholdt vi generalforer der sket endnu mere med hallen.
samling i ”Foreningen Multisal i VoerDe mange møder og forhandlinger ladegård”. Det var pænt besøgt, og
med kommunen, banker m.fl., som til der blev spurgt interesseret og komtider var lidt af en balancegang, har gi- menteret på bedste vis.
Der var tre på valg. Alle ønskede
vet resultater.
genvalg og blev genvalgt.
Nye suppleanter blev Brian Toft
Indtil nu har vi haft fat i en del af jer,
Madsen
og Peter Glibstrup.
som har tilbudt jeres hjælp i form af frivilligt arbejde. Det har været præget af
I kan følge arbejdet ved selvsyn elstor velvillighed og et dejligt engageler ved at klikke jer ind på
ment.
Det har været forbilledligt. Tusind
www.multisal.dk
tak for det!
Her vil der være dugfriske beretninVi har løbende møder med Merete
fra skolen, for at vi sammen kan opnå ger og fotos fra byggeprocessen.
det bedst mulige resultat i forhold til
skolens, øvrige institutioners og foreningers behov.
Streger er blevet sat – også så
mange, at vi har drømt om dem om
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1 2.april 201 3 kl 0732

1 0 timer senere ... 1 2.april 201 3 kl. 1 730
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Naturen omkring
Lyngdal.
Af Egon Kjær Sørensen

Dette forår er vi tilbage, hvor man
med rette kan synge ” Kom maj, du
søde milde, gør skoven atter grøn ”.
Her på en af de sidste dage i april står
gårdspladsens kastanje med store
bristefærdige knopper, selv om den
sidste år på samme tidspunkt stod fuld
udsprunget. I haven er erantis, vintergækker og krokus afblomstrede; mens
påskeliljer og violer står i fuldt flor. Vorteroden er også med sine gule blomster et fantastisk bunddække i vort
staudebed.
Der er een god haveting ved dette
sene forår. Græsplænen er først nu begyndt at vokse, så plæneklipperen
kommer ikke i gang før efter majdag.
Men ude på markerne er græsset altså
heller ikke kommet ud af starthullerne,
så alle vore får og lam venter med
længsel på at komme på græs. Men
måske er det os mennesker på Lyngdal, der længes mest efter at se dyrene
smykke det bakkede landskab omkring
gården og glæden over, at de forbipasserende stopper op for også at nyde
synet af de legesyge lam. Selv om
græsset ikke gror ret meget, kan studene i stalden helt tydeligt lugte, at ”det
dufter lysegrønt af græs”, for så snart
jeg kommer forbi stalden med traktoren, brøler de af forventning om, at jeg
har vognen med, så de endelig kan
komme ud i de dejlige enge, hvor de
holder sommerferie i Guds frie natur.
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Ligesom græsset er forsinket, var
også fuglene bagefter i forhold til de
sidste mange år; men nu er landsvalerne kommet og kvidrer lystigt i staldene,
mens vi afventer bysvalerne, der altid
kommer lidt senere. Den hvide vipstjert
kom, som den plejer omkring den 7.
marts, hvor vi havde en kort varm periode, hvor jeg fik pløjet markerne. Der
gik den i den nypløjede jord og fandt
larver; men som jeg blev den snydt, for
kulden vendte tilbage med stor styrke,
og hvis ikke den er fløjet sydpå, er den
gået til. Men nu er de her, og de har
indtaget deres sædvanlige redepladser,
så må vi se, om de alligevel når to kuld
unger i år.
Viberne var også ankommet i marts
men blev også overrasket over sne og
kulde, så de frysende om fødderne
peb, når de søgte at finde et sted at
sove på de snedækkede marker. Gamle folk havde et navn for sådan en
vinter, hvor en mild periode havde lokket viberne til, men hvor vinteren vendte tilbage. Den kaldte de ”vibekneb”.
Det var lige det, der skete. Viberne
kom i bekneb for et stykke bart jord,
hvor de kunne sove uden at fryse om
tæerne. Det har de nu, og de er i fuld
gang med at lægge æg og yngle. De
gør ikke meget ud af reden. Blot en fordybning i jorden, hvor de lægger deres
fire camouflerede brunplettede æg.
Men reden skal også kun bruges til at
holde æggene sammen under rugningen, for så snart ungerne er ude af
æggene, er de på benene og løber efter forældrene.
Ønsker jer en, omend forsinket, så
god sommer.

T

Tør du være
anderledes?
Af Birthe Jacobsen, menighedsrådsformand

ledes?” være overskrift for kommende
aktiviteter, hvor vi vil prøve at belyse
det fra forskellige vinkler. Gode idéer
modtages gerne!

Det første tiltag er en friluftsgudstjeneste i samarbejde med Solsikken.
Solsikkens beboere bliver ofte beTænk lidt over det:
tragtet som anderledes. Men hvad
”Tør du være anderledes?”
sker der, når gudstjenesten flyttes hen
Solsikken? Hvem er så de anderleDer er grundlag for mange over- på
vejelser, når det skal besvares, for des?
hvad vil det sige at være anderledes?
Lad dette være en opfordring til at
Der er også mange modspørgsmål, komme til
som f.eks.:
Friluftsgudstjeneste
”Hvorfor skulle jeg være anderledes?”

I menighedsrådet har vi besluttet at
lade spørgsmålet: ”Tør du være ander-

N

Ny kirkesanger
Velkommen til
Merete Bækgaard,
der her præsenterer sig selv:

"Jeg er jeres nye kirkesanger og
hedder Merete Bækgaard. Jeg er gift
med John Aage, og sammen med Thomas på 5 år og Hannah på 8 år bor vi i
Yding på 7. år.
Vi har allerede en lille tilknytning til

på
Solsikken den 25. august kl.1 4.00

Hvis du tør!
Voerladegaard, da Hannah går (glad)
til spejder her! Hun synes i øvrigt, det
er sejt at have en mor, der arbejder i
kirken!
Jeg har i næsten 1 0 år arbejdet i
Kirkens Korshærs varmestue i Århus
men er nu gået i gang med at studere
igen. Jeg læser pædagogisk sociologi
på Århus Universitet, og det er spændende!
Jeg er rigtig glad for, at jeg er blevet
kirkesanger i Voerladegaard Kirke.
Der er mange ting, der skal læres
og prøves for første gang, og det er
spændende. Jeg ser dog frem til at blive ordentlig dus med alle ”amen’erne”
og resten af liturgien, så jeg kan fokusere på at nyde gudstjenesten i nuet
og lære menigheden at kende."

- 1- 51 5- - Menighedsrådet
Menighedsrådet

K

Kirkelige arrangementer:
Af sognepræst Peter Tast

Vandregudstjeneste og trinitatiskage.
Søndag den 2. juni kl. 1 0.00 fra Voerladegård Kirke.

kl. 1 9.00

Båltale ved gruppeleder Steen
Kjeldsen. Derefter sang og bålet tændes. I anledning af, at KFUM Spejderne i Voerladegård kan fejre 50 års
jubilæum i år, står gruppelederen for
dette års båltale.

I år går turen via Grønskovvej og
ender hos Ellen og Thomas Grønning,
Holmedal 1 0.
Gudstjenesten begynder i kirken
med oplæg til snak på turen. Herefter
vandrer vi gennem skov og langs marker i det forårsgrønne landskab. Der vil
være mulighed for at blive kørt for dem,
som ikke kan gå de ca. 5 km. Når vi er
fremme, afrunder vi gudstjenesten og
får kaffe, boller og trinitatiskage. Der vil
være mulighed for at blive kørt tilbage
til Voerladegård.

Sct. Hans i Kirkehaven og åben kirke!
Søndag den 23. juni fra kl. 1 7.00
Kirkehaven åbner kl. 1 7.00 med mulighed for at spise medbragt mad og
nyde hinandens selskab. Spejderne
sørger for følgende aktiviteter:
-

ansigtsmaling
lege ved spejdere/seniorer
bage snobrød - helt gratis!
mulighed for at købe brød og pølser,
som man selv steger på pind eller rist
- vand og øl købes på pladsen!
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Åben kirke indtil kl. 22.00!
Når bålet er ved at være brændt
ned, åbner kirken dørene. Der vil være
mulighed for at tænde stearinlys og
sætte det i lysgloben, som er et nyt initiativ, og som tages i brug første gang
denne aften.
Der vil være stille musik. Man kan
gå et hurtigt vend-ind og se, eller man
kan sætte sig, nyde stemningen, bede
en bøn, læse et ”mannakorn” (en sætning fra bibelen med stof til eftertanke)
eller skrive en bøn og hænge den på
”bønnetræet”.

Sommerfest med jernalderkvinden

”Ragna”!

Søndag den 1 8. august kl. 11 .00
Vi begynder i kirken med en gudstjeneste kl. 11 .00.
Herefter spiser vi frokost i Menighedshuset og får besøg af Charlotte
Abildgaard Paulsen fra Skanderborg
Museum alias ”Jernalderkvinden Ragna”.
Hun vil bl.a. fortælle os om den
spændende lokalhistorie fra Illerup
Ådal med krigere, slag og livet i jernalderen.
Vi skal naturligvis også synge
sommersange og drikke kaffe i fælles
festligt lag.

Friluftsgudstjeneste og pandekager
over bål !
Søndag den 25. august kl. 1 4.00 på
Solsikken, Holmedal 35
I et samarbejde med Solsikken holder vi denne søndag gudstjeneste i det
fri. Alle er velkomne. Medbring selv
stol eller tæppe at sidde på. Gudstjenesten vil foregå i et lettilgængeligt
sprog og med velkendte sange, så alle
kan være med. Efter gudstjenesten er
der mulighed for at bage en pandekage over bålet i bålhytten, og der vil
være kaffe, saft og kage.

For frokosten betales kr. 50,-. Tilmelding til Peter Tast, tlf. 61 22 39 99,
mail: pht@km.dk
Sommerfesten arrangeres af Anne
Mette Grønborg, Egon Kjær Sørensen,
Mette Heissel og sognepræst Peter
Tast.

Charlotte Abildgaard Paulsen

Konfirmandopstart.
Søndag den 8. september kl. 11 .00
De nye konfirmander og deres forældre bydes velkommen med en særlig gudstjeneste, der er åben for alle.
Efter gudstjenesten vil sognepræst
Peter Tast gerne mødes i Menighedshuset med dem, der forventer at blive
konfirmeret i Voerladegaard Kirke, Bededag d. 1 6. maj 201 4 – og deres forældre.
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Tilbage til rødderne!
Af sognepræst Peter Tast

Når det bliver forår, iler vi ud i haven
og går i gang med at rydde op. Det
sker næsten af sig selv, for når solen
begynder at varme nok til, at det er rart
at opholde sig udenfor, så fyldes vi
med lyst til at komme ud og gøre
noget. Så klipper og river vi de visne
grene væk og fejer bladene sammen,
så vi kan se, hvad der gemmer sig nedenunder. Dér finder vi som regel de
nye spirer, der er klar til at vokse op og
blive til plante – stauder, rabarber eller
mynte. Det nye liv skyder op fra roden!

Noget lignende er det med livet. Når
vi bliver spundet ind i alt for meget, der
forvirrer os; når vi bliver så bundet af
økonomi, familie, arbejdspres, ansvar,
forventninger, vaner og traditioner, at vi
har svært ved at finde hoved og hale i
det hele – så livet begynder at forekomme os meningsløst og tomt - så er
det på tide at rydde op i det og se bort
fra alt det, der hiver og slider i os og
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forvirrer os. Så må vi rydde alt det visne og ufrugtbare væk og finde tilbage
til roden, hvor livet springer fra. Tilbage
til det basale: At trække vejret, mærke
hjertet banke, gå en tur i skoven, se
naturens orden, glæde sig over skovsyren i skovbunden, solen, der skinner
og træerne, der springer ud; bruge
sanserne og give tankerne en fridag,
undgå unødige bekymringer og i
stedet blot ”være” menneske – som
den, man nu en gang er.
I foråret havde vi Lars B. Viftrup på
besøg i kirken for at hjælpe os i gang
med ”stilleaften i kirken”. Han sagde
bl.a: ”Når du sætter dig ned og forsøger at være stille med dig selv og Gud,
så bliver du givetvis forstyrret af en
masse tanker, der presser sig på. Hver
gang, der komme en tanke, så læg
den over til Gud – lad ham tage sig af
den”. Det var en utrolig god øvelse og
en fin måde at gøre Gud nærværende
på. En måde, hvor Gud ”virker” – lige
her og nu, idet han aflaster dig og letter dig for noget af alt det, du ellers
burde gøre eller er involveret i. Måske
er det sådan noget, der menes, når
Jesus i Matt. 11 ,28 siger: ”Kom til mig,
alle I, som slider jer trætte og bærer
tunge byrder, og jeg vil give jer hvile"?
Måske gælder det samme i parforholdet? Vi udvikler os i forhold til hinanden og finder mønstre og områder,
vi hver især tager vare på og dominerer. Og det kan godt være, at det er
sådan, det fungerer bedst imellem os
to, men er det nu også sådan, du og

jeg er? Har vi ikke langt flere potentialer? Hvad var det, jeg engang faldt for,
og som er unikt ved netop dig? Måske
er det der stadig, og måske er der ny
livslyst og begejstring at hente ved at
søge tilbage til udgangspunktet – roden
– eller ved at bytte roller, så vi husker,
hvordan det var før.
Martin Luther gjorde noget lignende,
da han for snart 500 år siden lagde kimen til den form for tro, vi bekender os
til i folkekirken. Han gik tilbage til skriften og skriften alene (latin: Solo Scriptura) for at finde frem til, hvad der var
sand kristendom. Han prøvede således
at skrælle alt det overflødige af, som
efterhånden havde forplumret budskabet i den kristne tro.
Som kirke forsøger vi at værne om
det kristne budskab, så det forhåbentligt når ud til så mange som muligt i så
ren og hel en form som muligt. Men vi
er jo alle kun mennesker og har begrænsede ressourcer mht økonomi, tid,
muligheder og ambitioner – og ingen af
os er perfekte. At være kirke er at være
forsamlet om den kristne tro! Ikke ret
meget mere. Der står intet om danskhed, kirkeskat, orgler, salmebog eller
kirkeligt hierarki. Alt det er noget, vi af
praktiske grunde har brug for. Men det
er så også noget, der kan ændres, hvis
det støver for meget til. I det kommende år vil vi forsøge at være kirke ud fra
temaet: Tør du være anderledes? Lad
os således forsøge at finde frem til de
rødder, som også det kirkelige liv skyder fra.

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 sommer 201 3
Gudstjenester:
02. juni

kl. 1 0.00 1 . søndag e. trinitatis - Vandregudstjeneste

1 6. juni

kl. 11 .00 3. søndag e. trinitatis

30. juni

kl. 09.30 5. søndag e. trinitatis

1 4. juli

kl. 11 .00 7. søndag e. trinitatis - Benedikte Baggesgaard

04. aug.

kl. 09.30 1 0. søndag e. trinitatis

1 8. august

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

25. august

kl. 1 4.00 1 3. søndag e. trinitatis - Solsikken

08. sept.

kl. 11 .00 1 5. søndag e. trinitatis - Konfirmandopstart

22. sept.

kl. 11 .00 1 7. søndag e. trinitatis - Høstgudstjeneste

Aktivitetsoversigt:
Tirsdag
Søndag
Søndag
Onsdag
Søndag

1 8. juni
23. juni fra
1 8. august
28. august
25. august

kl. 1 9.00: Menighedsrådsmøde
kl. 1 7.00: Sankt Hans i Kirkehaven
efter gudstjenesten: Sommerfest
kl. 1 9.00: Menighedsrådsmøde
kl. 1 4.00: Udendørs bålgudstjeneste på Solsikken

Konfirmation i 201 4 er St. Bededag den 1 6. maj 201 4
Konfirmation i 201 5 er St. Bededag den 01 . maj 201 5
- 20 - Gudstjeneste- og aktivitetsliste

