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- 2 - På vandretur

Da mailen med forslag ti l en 3-dages
vandretur i Thy Nationalpark dumpede i
min mailbox, var min første reaktion:
Det vi l jeg gerne prøve! Men: Jeg er 71
år, har aldrig gået med oppakning, so-
vet i telt med mange eller lavet mad i
det fri . Det skrev jeg i min ti lmelding, og
Anne Kirstine skul le da også lige ringe
på og kikke på denne mærkelige dame.

Vi startede med at gå nogle træ-
ningsture i al slags vejr i egnen om-
kring Voerladegård, hvor jeg ret for-
pustet løb efter de andre veltrænede
kvinder. Men det var dejl igt at opleve
foråret i den smukke natur omkring os.

Ruten havde de 2 initiativtagere An-
ne Kirstine Hansen og Mette Jørgen-
sen fundet, og så blev det hele
organiseret per e-mail . Vi skul le jo ha-
ve mad, kogegrej og telt med udover
de personlige ting som sovepose, l ig-
geunderlag m.m. I ugen op ti l van-
dreweekenden den 2. ti l 4. maj blev
DMIs vejrudsigt hyppigt konsulteret, og
det var ret nedslående at læse, at der
var udsigt ti l sne. Men så slemt blev
det dog ikke. Fredag aften gik vi ti l lejr-
pladsen ved Lodbjerg Fyr. Solnedgan-
gen ved havet var smuk, men natten
var kold. Lørdag var den store van-
dredag, hvor vi skul le gå fra Lodbjerg
Fyr ti l en lejrplads l idt nord fra Nørre
Vorupør. En lang tur på 23 km. Og den
lange tur blev en kæmpeoplevelse! Vi
gik gennem lyng, over bakker og klit-
ter, omkring mosehuller, gennem plan-
tager med forrevne træer og langs
med Vesterhavet.

Man oplever naturen helt anderle-
des og meget mere intensivt, når man
går i den og er langt væk fra moderne
bekvemmeligheder. Hvor er det dog
særpræget, at et l i l le, yndigt land som
Danmark har en egn, der er så vild og
barsk.

Vi gjorde ophold i Nørre Vorupør,
hvor vi købte ind ti l aftensmaden og fik
vand i vanddunken ti l madlavningen,
opvasken og ti l havregrøden og kaffen
søndag morgen. Der blev nemlig aldrig
sparet på maden! Vi fik hjemmebagt
rugbrød og boller, hjemmelavet mar-
melade, havregrød med mandler og
rosinerP jeg kunne blive ved. Højde-
punktet var aftensmaden lørdag, hvor

1 0 SEJE kvinder
på vandretur

Af Elke Meierjohann

Øverst fra venstre: Lone Munk, Hanne Nielsen,
Mette Tchikai, Anne Kirstine Hansen og Dorthe
Balle.
Nederst fra venstre: Elke Meierjohann, Helle
Fuglsang, Karen Dolmer, Ditte Kjeldsen, og
Mette Jørgensen.
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- 3 - Redaktionen

vi fik kulmule fra fiskemanden i Nørre
Vorupør bagt på bålet i fol ie med for-
årsløg og citron, derti l grøntsager, l ige-
ledes bagt på bål. Ti l dessert pan-
dekager med Nutel la el ler marmelade.
Hvad siger I så? Der blev også opfun-
det en ny drink: Skovbærte med Norsk
Linie Aquavit. Jeg må prøve den her-
hjemme: Det kunne jo være, den kun
smager ved bålet, når man er træt og
øm i hele kroppen af at gå langt og
med tung oppakning.

Turen sluttede i Klitmøller. Og det
var en herl ig tur! Den var velorganise-
ret men ikke så meget, at der ikke var
plads ti l ændringer, hvis forholdene
krævede det. Alt i alt blev det ti l ca. 45

km vandring med god stemning og
kammeratskab hele vejen. Vi skal da
også på tur igen!

Men for mig var det vigtigste: Jeg
klarede det!

Vandring i barsk natur
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- 4 - Voerladegård Skole

Lad sproget sprudle
Af Tina Sørensen, SFO leder

Skolebibl ioteket på Voerladegård
Skole er nu åbent for børnehavebørne-
ne og deres forældre hver mandag ef-
termiddag.

Med afsæt i de senere års fokus på
de mindre børns sprogti legnelse og se-
nere læseindlæring har Eventyrhulen i
samarbejde med skolebibl ioteket igang-
sat et nyt initiativ, så bibl ioteket er kom-
met tættere på. Indti l for ganske nylig
har det nærmeste bibl iotek været i Kul-
turhuset i Skanderborg, og vi kunne i
børnehaven mærke, at der var rigtig
langt ind i en travl hverdagP

Da vi samtidig gik og syslede med et
projekt omkring sprogkasser, som bør-
nene skulle have mulighed for at låne
med hjem fra børnehaven, var det na-
turl igt at slå to fluer med ét smæk.
Sprogkasserne udlånes gennem bibl io-
teket på samme måde og vilkår, som
når man låner bøger.

Sprogkasserne har mange forskell i-
ge temaer, så der skul le være noget for

enhver smag. Der er kasser med tal,
ord og bogstaver, men også kasser
med dyr, maskiner og prinsesser samt
kasser med nogle af de emner, man
som forældre kan bøvle l idt med at få
talt med børnene om. I kasserne er
der bøger, der knytter sig ti l kassens
tema, samt måske et spil , dukker ti l
rol lespil/leg/teater, Lego – eller noget
helt andetP

Formålet er, at børn og forældre
sammen åbner kassen og deler ind-
holdet gennem højtlæsning, leg og
samtale for derigennem at styrke
børnenes ordforråd og give børnene
en fornemmelse af, hvad skriftsproget
kan bruges ti l . Men vigtigst af alt – at
børn og forældre får nogle gode og ra-
re stunder sammen! Vi startede op ef-
ter vinterferien og har en li l le gruppe af
”stam-gæster”, en del har været forbi
en enkelt gang eller to, men der er
stadig kasser, der står og venter på at
komme hjem på besøg hos vores børn
og forældre, så vi vi l rigtig gerne se
mange flere på bibl ioteket!

Al le børnehavebørn oprettes auto-
matisk som lånere, når de starter i
børnehaven, så de skal bare tage mor
eller far i hånden og komme forbi bibl i-
oteket om mandagen fra kl. 1 5.30-
1 6.30!

Bogkasse

med

"Dyrel iv"

Anne-Birgitte viser kassen med ”Prikker”

ti l nogle af de allerførste kunder



- 5 - Voerladegård Skole

Der snakkes strategier ti l Naturfagsmaraton

Maria spil ler vendespil

Glimt fra skoledagen



- 6 - VIF

NNyt fra VoerladegårdIdrætsforening
Af Karin Forsmann, formand

VIF præsenterer herunder den nye
bestyrelse anno april 201 4:

• Formand Karin Forsmann '
Tlf. 23251 71 6

• Næstformand Kent Rasmussen
Tlf. 21 2531 69

• Kasserer Helle Tholstrup
Tlf. 40524929

• Sekretær Ole Bagge
Tlf. 20433378

• Menig Dorthe Christoffersen
Tlf. 309521 70

• Menig Brian Toft
Tlf. 61 466900

Jeg har nu været formand i et år og
værdsætter samarbejdet med alle "Vo-
ers" lokale foreninger/ressourcer, men

hvis man som almindelig borger har
forslag, input, konstruktiv kritik el ler
andet relevant for VIF, så sendt mig
gerne en mail : karin.forsmann@gmail .com
eller via VIF´s flotte nye hjemmeside
Voerladegaardif.dk. Her kan man finde
meget værd at vide om VIF og mange
glade fotos!

VIF søger dommere til hjemmekam-
pe

Hvis du har lyst ti l at styre slagets
gang på grønsværen og har en smule
forstand på fodbold, så kontakt Troels
Hornsved tlf. 251 56702.

Du behøver ikke at være uddannet
fodbolddommer, og der vil være tale
om ca. 3 gange pr. sæson.

Bestyrelsen set fra venstre: Karin, Helle, Brian, Ole, Kent og Dorthe



Endnu en fantastisk fællesspisning
blev afholdt i forsamlingshuset d. 28.
apri l med over 1 20 deltagere.

Det er så berigende at se så mange
indbyggere bakke op. Stor tak for det.

FFællesspisningAf Linda Rimmer Mortensen

- 7 - Forsamlingshuset

Hvem skal overgå den fantastiske
karrysauce? Skynd jer at melde jer ti l
planlægning af den næste fællesspis-
ning, så vi igen kan samles i vores
unikke fællesskab.

Fællesspisning afholdes med jævne
mellerum. Hvis du ikke modtager invi-
tation via mail , så send en mail ti l
voerladegaard@gmail .com og anmod
om at bl ive sat på listen.Mændene nyder en sti l le kvinde-fri stund

Molbo styrer saucen perfekt

50'er Rock'n'roll
STAN URBAN - manden der spiller
50'er rock med en energi, der ræk-
ker langt ind i det 21 . århundrede.

Spiller i forsamlingshuset
den 4. oktober.

Reserver allerede nu denne aften
til spisning og så en god gang
"ruske rundt på gulvet musik".

Se mere i næste blad.
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VVEELLKKOOMMMMEENN

TTIILL VVOOEERRFFEESSTT 220011 44

FFrreeddaagg oogg lløørrddaagg ddeenn 11 33.. oogg 11 44.. jj uunn ii

Spejderne og VIF blænder op for årets Voerfest den 1 3. og 1 4. juni i og
omkring Forsamlingshuset.

Lokaliteten er ny, og der er flere nye aktiviteter men også alle de gode
gamle, som alt sammen vil give os et brag af en Voerfest.

Vi glæder os allerede ti l fredag, hvor

* Ballonerne sendes op
* Famil iegri l l (vi tænder gri l len - I kommer med maden!)
* Fredagsbar med specialøl og whisky m.m.
* Børne-disco
* Slik/is-bod

Lørdag bliver endnu vildere med

* Gratis morgenmad
* Banko
* Hoppeborg og pude
* Slik/is-bod
* Ansigtsmaling
* Kreativ bod
* Lykkehjulet
* Spåkone
* Gade-5-kamp
* Hygge om bålet
* Madboden serverer gri l lpølser, pommes frites og sundt!
* Det store lotteri
* Kagekonkurrence
* Bamsebod
* Baren åben hele dagen
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Hvis du har lyst ti l at give en hånd med ti l Voerfestens mange alsidige,
små og lidt større opgaver, så meld dig ti l Steen Kjeldsen fra Spejderne
tlf. 61 502028 eller Karin Forsmann fra VIF tlf. 23251 71 6.

Det er ganske ufarl igt og gør ikke oplevelsen af Voers fest ringere!

Ingen Voerfest uden D ja “fest-fest”.

Derfor inviteres I ti l SOMMER-party lørdag aften med lækker mad og
levende musik og dans, så find sommerkjole, Hawaii-skjorte, badesandal
og dyr frem og forvent sand mellem tæerne og kulørte drinks - det bl iver
svedigt!

Pris pr. badegæst kr. 200

Tilmelding ti l Dorthe Christoffersen tlf. 309521 70
eller
Karin Forsmann tlf. 23251 71 6

Betal kontanter ved ti lmelding el ler indbetal på
reg. 3627 - konto nr 3675469342 (Danske Bank).
Skriv “Party” og navn.

Se meget mere om Voerfesten i den flotte
folder, som omdeles primo juni!



- 1 0 - KFUM-spejderne i Voerladegård

I
Periode for rejsen:

Fra fredag d. 3. jul i om morgenen ti l
søndag d. 1 2. jul i om aftenen somme-
ren 201 5

Målgruppe – hvem kan tage med:

• Spejdere fra 5. kl. og op

• Ledere/grupperådsmedlemmer
hos spejderne

• Søskende til spejdere - hvis
forældrene også deltager

• Forældre

Er du ikke i målgruppen, kan du
komme det! Fx ved at kigge forbi ti l
spejder og mærke, om det er noget for
dig. Du skal være medlem minimum et
halvt år inden rejsen og deltage aktivt i
forberedelserne. Også voksne er me-
get velkomne. Vi har udfordringer som
leder på alle alderstrin og stor forstå-
else for, at de voksne bidrager med
forskell ig arbejdsindsats.

Forventet pris:
Grundpris ca. 2500 kr.
Herudover kommer udgifter for ti l-

valg på Kandersteg, fx brævandring og
klatring. Dvs. aktiviteter, der kræver
assistance fra centrets ansatte.

Rejseudvalget forsøger at nedbrin-
ge prisen ved at søge fonde og fore-
ninger om ti lskud ti l telte, busrejse mv.

Information om spejdernes
rejse ti l Schweiz sommeren
201 5
Af Steen Kjeldsen, gruppeleder

Hvorfor til Schweiz?

Rejsen ti l Alperne er i høj grad et
ønske fra vores store spejdere og seni-
orer. De ser frem ti l udlandsrejsen og
mødet med jævnaldrende spejdere i en
international atmosfære.

I Schweiz skal vi bo på spejdercen-
tret Kandersteg, der gennem en lang
række år har ti ltrukket spejdere fra hele
verden. Her venter storslåede og seje
naturoplevelser ti lpasset forskell ige al-
dersgrupper.

Kanderstegcentret
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Pengeskabende aktiviteter:

Frem mod næste sommer giver rej-
seudvalget mulighed for at tjene nogle
penge ved forskell ige aktiviteter, som
nedbringer den enkeltes udgift. Det er
helt frivi l l igt, om man vil deltage i disse
aktiviteter.

Efterlysning af buschauffør:

Rejsen foregår i bus. På vejen ned
tager vi en overnatning i Tyskland, det
er i hvert fald planen. Rejsen hjem fo-
regår non-stop.

Kenneth kører, men der er behov for
en ekstra chauffør, der har diverse ti l-
ladelser på plads. Kender du en, der
kan køre bus og som vil med, så tøv ik-
ke med at kontakte en fra rejseudval-
get.

Frem mod rejsen kan mere uddyben-
de information om rejsen læses på
www.spejdernet.dk/vg under ”sedler ti l
forældre”.

Vi håber og tror på, at vi ved at lytte ti l
deltagernes ønsker, ikke mindst de unge
spejdere, får en dejl ig tur om et års tid.

Spejderhi lsen

Rejseudvalget til Kandersteg:
Jan Østergaard,
Britt Pedersen,
Poul Skaanning,
Uffe Boe,
Daniel Tchikai,
Ib Trier Albrecht,
Tina Riis Josephsen,
Kenneth Bonnichsen
Steen Kjeldsen
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Det er længe siden, det har regnet, så
der er ikke meget mudder at finde ti l
byggeriet. Jeg bliver nok nødt ti l at la-
ve en god mudderpøl ti l dem ved at
lægge haveslangen ud i noget løs jord.

Standfuglene er for længst i gang
med rugningen. Kragerne bruger den
samme rede i et af de store ahorntræ-
er bag gården år efter år, mens
skaderne hvert år bygger en ny rede. I
år har de valgt en mirabelle i hønse-
gården, men deres bygningsværker er
så solide, at trods unavngivne som
navngivne storme som Allan og Bodil
sidder resterne af rederne fra ’1 2 og
’1 3 stadig i toppen af havens ahorn-
træer. På det fåreskur, jeg nu har re-
vet ned, har der i mange år siddet en
stærekasse, så jeg var spændt på, om
de nu kunne finde den, efter den var
flyttet over på brændeskuret. Det hav-
de jeg ikke behøvet at bekymre mig
for. De følte sig hjemme med det sam-
me og er i fuld gang med rugningen.

Et par solsortehanner har valgt at
lægge en territoriegrænse gennem
gårdspladsen. Det er sjovt at se, at
selv om den ikke er afmærket med
grænsepæle, så ved hver af dem, hvor
den går og respekterer uden kamp,
hvis de bliver jaget ti lbage, når de
vover sig for langt frem. Vipstjerterne
har indtaget deres faste redepladser
under tagene; men i år har et par også
fundet ud af at bygge mellem brændet
i brændeskuret. Så nu har vi mindst tre
ynglende par af denne livl ige fugl, der
er født med indbygget hagesmæk.

NNaturen omkringLyngdal

Af Egon Kjær Sørensen

I gamle dage kunne vi synge: Kom
maj, du søde milde, gør skoven atter
grøn. I år har vi ikke behøvet at vente
på majs komme, før bladene foldede
sig ud, og vi har haft et forår med man-
ge dejl ige, varme dage og højt solskin.
Min gårdsplads er fyldt af den søde
duft fra det blomstrende paradisæble-
træ, der pralende af sine blomster står
overfor kastanjen i det andet hjørne,
fordi dette endnu ikke har tændt sine
lys. Påskeli l je-tiden er slut, så nu er det
tul ipanerne og de flotte l i l la judaspen-
ge, der pryder havens bede sammen
med de ti l tiden udsprungne majl i l jer.

Gårdens vilde fugle har travlt. Kun
de små sangfugle er endnu ikke an-
kommet her i begyndelsen af maj; men
både landsvaler og bysvaler har travlt
med at reparere rederne fra sidste år.

Topmejsen i penthouselej l ighed med udsigt
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Hen over gården kommer viberne
strygende i parringsflugt med deres
vib-vib, mens de flyver vandret, og ly-
den af deres flaksende vinger, når de
flyver på skrå, først ti l den ene side og
så ti l den anden. Ude fra marken kan
jeg høre en agerhøne og en fasanha-
ne, og i engen spankulerer en fiskehej-
re rundt og mæsker sig med frøer,
mens et par håbefulde vildgæs håber
på, at der vi l være vand nok ti l , at de

kan ruge et kuld ud, men det har jeg
ikke set lykkes endnu. For med
sommerens komme bliver engen for
tør, og ræven kan komme overalt uden
at få våde poter. Hunrævene, der er
ene om at passe ungerne, er rigtig på
rov for tiden, nede hos os har de i år
desværre haft smag for katte. Men
hvide katte er jo også lette at få øje på.

God sommer.

Dagplejebørn på forårsskovtur.

Der spejdets efter flyvemaskiner, fugle og. . .
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Snapper havde inviteret børnene i
kirke den 26. februar.

Snapper er en glemsom bamse. Han
havde glemt, hvor han havde lagt sin
kuffert. Heldigvis var børnene gode ti l
at hjælpe. De måtte rundt i al le kroge af
kirken, før de ti l sidst fandt kufferten
under en lem i gulvet.

I kufferten var der en flot og noget
speciel kande. Et barn mente, det kun-
ne være en kaffekande. Men præsten
Peter kendte den. Det er en dåbskan-
de, forklarede han. Den bliver brugt ti l
at have vandet i, før det hældes i dåbs-
fadet, når børn bliver døbt.

Og så fortalte han om Johannes,
der var den første, der døbte menne-
sker. Han døbte dem helt ned under
vandet i Jordanfloden. Børnene måtte
prøve at tælle 1 0, 20, 30P 1 00, holde
sig for næsen og lege, at de dykker
ned og holder vejret, mens de foresti l-
ler sig, hvordan det er at bl ive døbt af
Johannes.

Præsten fortalte videre om, da Jo-
hannes døbte Jesus, og der kom en
due fra Himlen. Og ti l sidst viste han,
hvordan vi i dag døber små børn med
3 håndfulde vand, for at de skal bl ive
Guds børn.

Efter fadervor, velsignelsen og en
aftensang sagde børnene pænt farvel
ti l Snapper, inden de begav sig videre
ti l aftensmaden.

For de flestes vedkommende blev
aftensmaden indtaget i forsamlingshu-
set, hvor der var fællesspisning. 5 par
havde lavet lækker mad ti l ca. 1 20 af
byens borgere.

Snapper inviterer børnene i kirke
igen ti l efteråret. Se næste Voers Blad.

DDen forsvundnekuffert i
Voerladegård kirke

Af Birthe Jacobsen, menighedsrådsformand

Der var kufferten jo! Men hvad gemmer sig i den?



Nu har du mulighed for:

• at høre om menigheds-
rådets arbejde

• at stille spørgsmål

• at bestemme, hvem der
skal sidde i menigheds-
rådet de næste 2 år

Mød op: Tirsdag den 9. septem-
ber kl. 1 9.30 i Menighedshuset,
når der afholdes valgforsamling.

Vi sørger for, at der inden mødet er
fundet det nødvendige antal kandida-
ter, så ingen skal bl ive hjemme af frygt
for at bl ive valgt.

- 1 5 - Menighedsrådet- 1 4 - Menighedsrådet - 1 5 - Menighedsrådet

HHvad mener du ?Af Birthe Jacobsen, menighedsrådsformand

Så mød frisk op denne aften og gør
din indflydelse gældende og/el ler nyd
en kop kaffe med kage.

Alle er velkommen, dog er det kun
sognets medlemmer af folkekirken
samt sognebåndsløsere, der har
stemmeret.

Har du tænkt over, om du har lyst
og mulighed for at sti l le op, el ler vi l du
høre mere om arbejdet i menighedsrå-
det, er du altid velkommen ti l at kon-
takte os.

Formand:
Birthe Jacobsen,
tlf. 20 54 30 29,
mail : abjacobsen@mail .dk

Næstformand:
Mette Pilegaard Heissel,
tlf. 26 1 8 55 88,
mail : metteheissel@gmail .com

Andre medlemmer se: www.sogn.dk

Voerladegård Sogn er med i en for-
søgsordning med valgperiode på 2 år
og med valg i valgforsamling. Grund-
læggende er det det samme som en
generalforsamling, hvor de fremmødte
vælger en bestyrelse.

Kommende møder i menighedsrådet

• Torsdag den 1 9. juni 201 4 kl . 1 9.00 i Menighedshuset

• Tirsdag den 26. august 201 4 kl. 1 9.00 i Menighedshuset

Alle har adgang til at overvære rådets møder. Der tages forbehold for

ændringer.
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- 1 6 - Sognepræst - Peter Tast

Kl. 1 9.30:

Sang og båltale ved skoleleder Me-
rete Kristensen der vil holde dette års
båltale.

Åben kirke indtil kl. 21 .30!

Når bålet er ved at være brændt
ned, åbner kirken dørene. Der vil være
en stemning af andagt med sti l le mu-
sik; man kan tænde stearinlys og sæt-
te det i lysgloben. Har man lyst, kan
man sætte sig og nyde stemningen,
bede en bøn eller læse et
”mannakorn” - en sætning fra bibelen
med stof ti l eftertanke.

Kirkel ige arrange-
menter:

Af sognepræst Peter Tast
.

Trinitatiskage
Søndag den 1 5. juni kl. 11 .00

Efter gudstjenesten er der kirkekaffe
og den efterhånden traditionsrige ”trini-
tatiskage” i Kirkehaven, hvis vejret ti l-
lader det. El lers går vi indendørs.

Sankt-Hans i Kirkehaven og åben
kirke!
Mandag den 23. juni.

Kl. 1 8.00:

Sankt-Hans aften i Kirkehaven be-
gynder med mulighed for at spise med-
bragt mad og nyde hinandens selskab.

Spejderne sørger for følgende akti-
viteter:

- lege ved spejdere/seniorer

- bod med salg af vand og øl, kaffe
og kage

- pølser og brød, som man selv
steger på pind eller rist.

Køb det på pladsen og støt spejder-
arbejdet!
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Sommerfest med Aage Augusti-
nus: Glæden ved at være til
Søndag den 1 7. august kl. 11 .00

Vi begynder i kirken med en gudstje-
neste kl. 1 1 .00. Herefter spiser vi
frokost i Menighedshuset og får besøg
af Aage Augustinus, tidl igere sogne- og
valgmenighedspræst i Gl. Rye og
højskoleforstander på Ask og Rude
Strand.

Han vil fortælle om Glæden ved at
være ti l , men også komme ind på den
fi lmatiserede roman Barbara af Jørgen-
Frantz Jacobsen.

Vi skal naturl igvis også synge
sommersange og drikke kaffe i fælles
festl igt lag.

For frokosten betales kr. 50,-.
Ti lmelding ti l Peter Tast,
tlf. 61 22 39 99, mail : pht@km.dk

Sommerfesten arrangeres af Mette
Heissel og sognepræst Peter Tast.

Friluftsgudstjeneste og pande-
kager over bål
Søndag den 31 . august kl. 1 4.00
på Solsikken, Holmedal 35

I et samarbejde med Solsikken hol-
der vi denne søndag gudstjeneste i det
fri .

Al le er velkomne. Medbring selv stol
el ler tæppe at sidde på. Gudstjenesten
vil foregå i et letti lgængeligt sprog og
med velkendte sange, så alle kan væ-
re med.

Efter gudstjenesten er der mulighed
for at bage en pandekage over bålet i
bålhytten, og der vil være kaffe, saft og
kage.

Konfirmandopstart
Søndag den 7. sept. kl. 11 .00

De nye konfirmander og deres for-
ældre bydes velkommen med en sær-
l ig gudstjeneste, der er åben for al le.

Efter gudstjenesten vil sognepræst
Peter Tast gerne mødes i Menigheds-
huset med de nye konfirmander og
deres forældre.

Gudstjeneste i det fri ved Solsikken

Aage Augustinus
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Af sognepræst Peter Tast

AAt sætte ord på
”Kan du prøve at sætte ord på” – si-

ger Rune Klan i den fantastisk humoris-
tiske teaterkomedie ”Biblen”, hvor han
spil ler en terapeut, der har Thor, Gud
og Buddha i gruppeterapi. Se den på
Youtube: ”Biblen- Rune Klan HQ” og få
et godt grin.

At sætte ord på sine følelser kan
nogle gange være svært, for vi har
egentl ig ikke ret mange ord for følelser
ti l sammenligning med, hvor mange
ord, vi el lers har for ting og handlinger.
Kognitive terapeuter mener, vi har 6
grundfølelser, hvoraf al le andre følelser
kan afledes. Der er selvfølgel ig mange
flere følelser, men vi kan ofte have
svært ved at sætte ord på dem. Skal vi
imidlertid arbejde med vores følelser og
vores oplevelse af l ivet, så er vi nødt ti l
at sætte ord på.

Det er i sig selv tankevækkende, at
vi har så få ord for følelser, for de be-
stemmer nemlig meget i vores l iv og
præger vores oplevelse af virkel ighe-
den. Det er altså bare svært at forelske
sig i den mest fornuftige bil , hvis man
synes, den er grim! Og den, der er
glad, taknemmelig og ti lfreds med sit
l iv, har vel et rigere l iv, end den, der er
velhavende, men hele tiden bekymrer
sig?

Poesi og digte kan nogle gange
hjælpe os med at sætte ord på. Vi
bruger sproglige bil leder som fx i den
kære forårssalme ”Det dufter lysegrønt
af græs”. Det er jo teknisk set noget
vrøvl. En farve kan ikke dufte. All igevel
forstår vi det; vi nærmest sanser forå-
ret og den tidl ige sommer og indånder
luften, så vi kan synge med på ”Natu-
ren holder pinsefest”.

Pinse

For snart er det pinse, hvor vi hører
den glædelige fortæll ing om, hvordan
Hell igånden kom ”som tunger af i ld” og
satte sig på apostlene, så de begyndte
at tale på andre tungemål, alt efter,
hvad Ånden indgav dem at sige. Med
ét kunne de tale på alle de forsamle-
des modersmål, så de hørte om Guds
storværker og forstod det!

De satte ord på det helt ufattel ige,
de havde oplevet og været igennem
med Jesus fra Nazareth, udpeget af
Gud, mægtig i ord og gerninger, un-
dere og tegn. Da han var korsfæstet
og dræbt, gjorde Gud en ende på
døden og lod ham opstå og gjorde
ham dermed ti l Herre og Kristus!

Kristus er nemlig ikke Jesu efter-
navn, men et ti lnavn, der l igesom
Messias betyder ”den salvede”. Samti-
dens jødiske forventning ti l Messias
var både en politisk og åndelig leder,
konge eller herre som kong David - en,
der skul le befri dem fra den romerske
besættelse. De første kristne havde nu
pludselig forstået, at forventningerne ti l
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Messias var opfyldt i Jesus fra Naza-
reth! Og for ikke at forvirre begreber-
ne, brugte de det græske ”Kristus” i
stedet for det hebræiske ”Messias”.

Det var dette Guds storværk, apost-
lene pinsedag på forunderl igste vis
kunne berette om på alverdens tunge-
mål. Derfor kalder man også pinsen
for Kirkens fødselsdag. Det var her, de
første kristne ved Hell igåndens hjælp
satte ord på, hvad de tror på. Den
kristne kirke var født.

De Jesu disciple, som havde været
helt nede i kulkælderen af sorg, skuf-
felse, skam, angst og smerte over
Jesu korsfæstelse og død, de forstod
nu pludselig, hvi lket l ivstegn det var, at
han havde gennemlevet det og var op-
stået igen fra de døde. De havde fået
sat ord på alt det negative, de havde
været igennem.

Ikke et hvilket som helst ord, men et
Guds ”Ord, der skaber l iv af døde”,
som Johannes Johansen digter om i
det sidste vers af ”Det dufter lysegrønt
af græs”. Jesus Kristus er sådan et
Ord. Det Ord kan også lyde ti l os og
forvandle vores l iv, så vi ikke blot kan
se Guds storværker ude i naturen,
men også mærke dem i os selv, når vi
sætter ord på og forstår os som Guds
elskede.

Glædelig Pinse.
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Gudstjenester og aktiviteter i Voerladegaard Kirke sommer 201 4

Gudstjenester:

08. juni kl . 1 1 .00 Pinsedag

1 5. juni kl . 1 1 .00 Trinitatis - Trinitatiskage og kaffe

29. juni kl . 1 1 .00 2. søndag e. trinitatis

1 3. jul i kl . 09.30 4. søndag e. trinitatis - Line Rudbeck kirkekaffe

03. august kl. 1 1 .00 1 0. søndag e. trinitatis

1 7. august kl. 1 1 .00 1 2. søndag e. trinitatis - Sommerfest

31 . august kl. 1 4.00 1 3. søndag e. trinitatis - Fri luftsgudstj . på Solsikken

07. sept. kl . 1 1 .00 1 5. søndag e. trinitatis - Konfirmandopstart

21 . sept. kl . 1 4.00 1 7. søndag e. trinitatis - Høstgudstjeneste

Øvrige kirkel ige aktiviteter:

Søndag d. 1 5. juni kl . 1 1 .00: Kirkekaffe og trinitatiskage

Mandag d. 23. juni kl . 1 8.00: Sankt Hans i Kirkehaven

Søndag d. 1 7. august kl. 1 1 .00: Sommerfest

Søndag d. 31 . august kl. 1 4.00: Fri luftsgudstjeneste på Solsikken

Søndag d. 07. september kl. 1 1 .00: Velkomst ti l de nye konfirmander

Søndag d. 21 . september kl. 1 4.00: Høstgudstjeneste

Konfirmation 201 5: Bededag d. 1 . maj

Konfirmation 201 6: Kristi Himmelfartsdag d. 5. maj




