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Naturen omkring
Lyngdal
Af Egon Kjær Sørensen

Redaktionssekretæren er en meget
bestemt herre, så derfor må jeg endnu
engang skrive min side en måned før,
du læser den, hvilket betyder, at
sommeren er kommet, når du sidder og
læser dette, der er skrevet på Valborg
aften, d. 30. april. I gamle dage blev
denne aften i alle østjyske landsbyer
fejret med et bål og en fest for at fejre,
at såningen var tilendebragt. I vort
søsterland Sverige venter man en dag
og fejrer det ved at rejse og danse om
en majstang. Begge dele er urgamle
traditioner til at sikre frugtbarhed og en
god høst. Den slags fester er i dag ikke
nødvendige, for markerne er forsynet
med de nødvendige næringsstoffer.
Svigter regnen, så sættes vandingen i
gang, og trues høsten af skadedyr og
ukrudt, har vi de nødvendige kemikalier.
Vi mennesker behøver ikke højere
magters hjælp, vi kan klare det hele
selv – tror vi! Men prisen betales i form
af manglende mangfoldighed i den vilde natur. Danmark er blevet til ørkner
med korn, raps og majs, hvor det i tidligere tider var tavlet ud i gult og grønt.
Mindre marker med korn, roer og græs.
Græssende kreaturer. Høslæt i engene. Derfor er de dyr og fugle, der tilhørte dette landskab, under pres. Ikke at
det ser så sort ud, som Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening galper op om, for nok
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er der fugle og dyr, der bliver presset
af vor nye måde at drive landbrug på;
men de åbner op for nye arter, og vore
nationale arter udviser også en stor tilpasningsevne. Solsorten, der engang
var en sky skovfugl, der trak mod syd
om vinteren, er nu en tillidsfuld byfugl,
der bliver her hele vinteren. Fiskehejrerne lever i vore byers parker og søer.
Et af de par, der har set på Lyngdal,
fortalte jeg, at rævene sommetider tog
katte. De fortalte om en veninde, der i
Fælledparken gik tur med tre små (såkaldte) hunde, hvoraf den ene ikke var
i snor. Pludselig så hun, at en byræv
kom og snuppede den løse hund. Den
slap dog fri, og veninden slap med forskrækkelsen. Men hvad nu, hvis vi om
føje år har byulve???

Her på Lyngdal følges trækfuglenes
ankomst med stor spænding. Nu er de
her snart alle sammen. Havesangeren
og løvsangeren lader forsigtigt deres
triller lyde, og for to dage siden lod
rødstjerten sig for første gang se på
mine enemærker. Det gælder om at
nyde synet af dem nu, for når du læser
dette, er de gemt i træer og buskes
bladhang, og så ved jeg kun, om de er
her, fordi jeg kender deres sang og
kald, eller ligger så længe i hængekøjen, at de uden angst nærmer sig. Og
det er jo ikke lige der, jeg bruger de
fleste af mine timer. Slet ikke en dag
som i dag, hvor der har været regn og
blæst.
God sommer

S

Sprøjtefri Have
Af Nis Heissel

Vo e rl a d e g å rd Va n d væ rk d e l ta g e r
s e l vfø l g e l i g o g s å i ka m p a g n e n :
Vi h å b e r, d u ta g e r g o d t i m o d ka m p a g n ei n d h o l d e t i k u v e rt e n , s o m d u m o d t a g e r i
p o s t k a s s e n . M e n v i h å b e r e n d n u m e re ,
a t d u ta g e r p o s i ti vt i m o d b u d s ka b e t - i kke m i n d s t fo r vo re s b ø rn o g b ø rn e b ø rn s
s kyl d .

D u ka n g ø re e n fo rs ke l !
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På Voerladegård Skole er læringen synlig

Af Journalist Lone Amdi Boisen, Fagsekretariatet Børn og Unge i Skanderborg Kommune.

Siden sommerferien har Voerladegård Skole arbejdet med ”Synlig Læring”. Det motiverer eleverne og lærer
dem at lære. Når eleverne på Voerladegård Skole om eftermiddagen pakker tasken og går hjem efter endt
skoledag, kan de ikke bare fortælle familien, hvad de lavede i skolen. De kan
også fortælle, hvad de lærte.
Og når de i dansk, matematik og
idræt arbejder med eventyr, brøkregning og boldspil, ved de ikke bare,
hvad emnerne handler om. De ved også, hvad læringsmålene er, hvilke strategier de kan bruge for at nå dem,
hvordan de klarer sig, og hvad næste
skridt er.
Det er en af visionerne for skoleudviklingsprojektet ”Synlig Læring”,
som Voerladegård Skole har arbejdet
med siden sommerferien. De er ikke i
mål endnu, men de er godt på vej, og
det giver god mening i forhold til den
måde, lærerne allerede arbejder på,
fortæller skoleleder Merete Kristensen:
”Vi har altid været gode til at sætte
mål for undervisningen, men vi har
glemt at inddrage børnene. Der er et
stort potentiale i at få børnene mere
med”, siger hun.

re motiverede, ansvarlige og selvstændige, fordi de kan se, at de rykker
og kender målet og vejen dertil.
Og sådan oplever lærer Christian
Pagter også, at det virker. Som matematiklærer for ældsteteamet med
elever på 5. og 6. klassetrin brugte
han i en periode den nye fordybelsestid, der er indført med folkeskolereformen, til at lade eleverne arbejde
individuelt med læringsmål i matematik. Hver elev havde en liste med læringsmål hængende på væggen, som
de stregede ud, efterhånden som de
blev færdige med dem. Og der gik
næsten sport i det, fortæller han:
”Når kammeraterne streger på livet
løs, bliver det tydeligt, hvis man ikke
laver nok, og så er man nødt til at
komme i gang”, siger han.

Eleverne gør mere for at lære.

Til dagligt arbejder Christian Pagter
og ældsteteamet også med individuelle læringsmål i matematik, som han
opstiller i samarbejde med eleverne
ved hjælp af det digitale værktøj Målpilen. Det betyder, at elever i samme
team kan sidde med vidt forskellige
emner og opgaver, som er tilpasset
deres niveau og læringsbehov. Og det
Der går sport i skolearbejde.
er en god måde at arbejde på, fortælVed at gøre læringen synlig for ele- ler Frederikke Thirup Halkjær og Kathverne er forhåbningen ikke bare, at de leen Pedersen fra ældsteteamet, der
lærer mere. Men også at de bliver me- for tiden har valgt at give den en skalle
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med algebra:
”Når vi selv sætter målene, er vi mere seriøse og gør mere for at lære det,
fordi det er noget, vi virkelig gerne vil”,
siger de.

Du kan læse mere om skoleudviklingsprojektet ”Synlig Læring” på
Skanderborg Kommunes hjemmeside.
www.skanderborg.dk/Borger/Boernog-unge/Synlig-LAering.aspx

Når eleverne er
med til at sætte
læringsmålene,
gør de også mere
for at lære, mener
Frederikke Thirup
Halkjær og Kathleen Pedersen fra
ælsteteamet, der
her er i gang ved
den bærbare.

Bevidstheden om,
hvordan man lærer, er en vigtig del
af projektet om
Synlig Læring.
Og det har eleverne i yngsteteamet
mange bud på.
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Af Josefine 5.klasse og Nana 6. klasse

Den 27 marts løb børn fra 11 4 skoler i landet Team Rynkeby løbet.
Det var et løb hvor man skulle gå ud og finde en masse sponsorere som
ville sponsorerer en når man løb. Man kunne f.eks. Få en sponsor der ville
gi 1 0 kr. pr. runde man løb, runderne var 800 m. for de store og 400 m. for
de små. Så alle de penge alle børn fik samlet sammen bliver sendt ind til
Børne cancer fonden.
Til forårsfesten blev der også samlet nogle penge ind både børn og forældre støttede ”støtte bøtterne” hvor vi fik samlet 346 kr. sammen.
Hele Voerladegård skole fik samlet 1 4.41 0 kr. og vi håber virkelig at det
kan hjælpe nogen børn.

Josefine
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Nana

Forårsfest og hverdag i skolen

Roserne.

V: Har vi en stormester på vej fra Voerladegård? eller er det bare en vidtløftig
mester fra "Langtbortistan"?
H: Måske en meget koncentreret russisk
stormester, eller kniber det bare med at
holde hovedet koldt?

Astronauterne Tobias og Silas

Rasmus.
Instrukser skal følges!

Jonas og Mathias gør klar til Naturfagsmaraton

Lilleteam spiller skak.
Det ser ud, som om vi har
en selvsikker stormesterpige til højre

David og William spiller skak i yngste storeteam.
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Nyt fra Voerladegård
Idrætsforening
Af Karin Forsmann, formand for VIF

VIF´s hold i Multisalen
efterår/vinter 201 5-201 6

M an d ag :
kl. 1 630-1 730 Forældre/barn, 2-3 år, stor del
kl. 1 630-1 71 5 Floorball drenge, 6.-8. kl lille del
kl. 1 730-1 855 Kids Volley, 3. kl og op, stor del
kl. 1 900-201 0 Kom I form
kl. 201 5-211 5 Badminton voksne
kl. 21 20-2220 Badminton voksne
Ti r s d a g :
kl. 1 71 5-1 81 5 Badminton børn, 1 .-6. kl.
kl. 1 820-1 920 Badminton børn, 7. kl. og op
kl. 1 930-2045 Volleyball 1 5 år og op, stor del
kl. 1 930-2045 Crossfit, voksne, lille del
kl. 2050-2200 Reserveret Ungdomsklubben
On sd ag :
kl. 1 630-1 730 Gymnastik og Leg, 0.-2. kl
kl. 1 735-1 835 Nyt børnehold/Familiebadminton?
kl. 1 840-1 955 Reserveret Solsikken -VIF samtidig?
kl. 2000-21 00 Zumba, stor del
kl. 2000-21 00 Badminton voksne, lille del
kl. 21 05-221 5 Badminton voksne
To rs d a g :
kl. 1 630-1 730 Tons og Tummel, 4-5 år
kl. 1 735-1 91 0 Spring, 3. kl og op
kl. 1 91 5-2200 Floorball herrer
F re d a g :
kl. 1 600-1 700 Fodbold, u4-u8 mix
kl. 1 700-1 830 Fodbold, u9-u1 2drenge
kl. 1 830-1 930 Fodbold, u1 5 piger
kl. 1 930-21 00 Fodbold, u1 6/herrer
L ø rd a g :
kl. 0800-0900 Badminton voksne, evt. lille del
kl. 0905-1 055 Tennis
kl. 11 00-1 200 Nyt/nye hold?
Sø n d ag :
kl. 0900-1 025 Floorball kvinder
kl. 1 030-1 200 Nyt/nye hold/Familie-leg/bold?
Endeligt program samt nærmere om holdene
kommer i Voerbladet til september og på VIFs
hjemme/facebook-side efter sommerferien!
D e t b l i ve r e n d n u e n fo rryg e n d e i n d e n d ø rs - s æ s o n
i VI F - ve l m ø d t!
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A rb e j d s d a g i k l u b h u s e t

Vi nåede meget, og såvel klubhus
som legeplads er klar til sæsonen.
Tak for hjælpen
Lad os hjælpe hinanden med at
holde det pænt og ryddeligt.
Ole i nærkamp
med gril

l

Dorthe pudser
vinduer.

...

Iain og Kent i
gyngestativet..
....nu med
babygynge

Ve l kom m e n ti l Voe rfe ste n 2 0 1 5

D e n 1 2 . o g 1 3 . j u n i 2 0 1 5 fyre r VI F o g S p e j d e rn e i g e n o p fo r
fe s te n i o g o m kri n g F o rs a m l i n g s h u s e t!
S e d e t fu l d e p ro g ra m i d e n o m d e l te Vo e rF e s t fo l d e r,
M E N d e t b l i ve r S Å g o d t m e d :
- F a m i l i e g ri l l
- B a re n å b e n m e d a l t t i l t ø rs t e n
- B ø rn e d i s c o
- G ra ti s m o rg e n ka ffe
- B a n ko
- S l i k b i x , n u m e d p o p c o rn o g s l u c h - i c e
- H oppepu d er
- A n s i g t s / t e a t e r- m a l i n g
- Bam sebod
- Ru n d b o l d
- B a ti ktryk ( l a v d i n h e l t e g e n s e j e Vo e rF e s t- t- s h i rt)
- 5 - Ka m p d y s t
- D e t s t o re s v e n s k e r- l o t t e ri
- Afte n fe s t p å d e n rø d e l ø b e r. . . . . . .

Vi kan altid bruge flere hænder til Voerfestens alsidige små og lidt større opgaver, hold
øje med facebookgruppen " Voe rl a d e g å rd og om e g n " eller meld dig direkte til
Steen Kjeldsen fra Spejderne tlf. 61 502028 eller Karin Forsmann fra VIF tlf. 23251 71 6.
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Nyt fra spejderne
Af Steen Kjeldsen, gruppeleder

”Friluftsbasen ved Skoven"

Der var royalt besøg, da ”Friluftsbasen ved Skoven” (bedre kendt som
Spejderpladsen) blev indviet den 1 8. april.

"Dronningen" havde medbragt sin ”røde løber” og guldsaks, der blev brugt til
at klippe silkesnoren over med.
Der blev klappet
og klappet... som det
sig hør og bør ved
en sådan begivenhed...

Men så var der
også tid til grøn
"sheltertafffel"
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De frivillige kræfter blev takket. To ne. Bookingen kan først foretages en
arbejdslørdage i foråret havde meget måned før arrangementet. Undtaget
fin opbakning af arbejdsomme kvinder denne regel er spejdere fra gruppen.
Hvis der tilfældigvis kommer flere
og mænd med hænderne skruet rigtigt
på. Tak til jer, vi kunne ikke være hjæl- mindre grupper, må man deles om
pen foruden. Tak til udvalget, der igen- pladsen.
nem 1 ½ år har arbejdet med projektet:
Gruppelederen, Annette Svendsen, Søspejderne sejler på Mossø
Vi har både, kajakker, veste og JylBirthe Jacobsen, Terkild Holst og Henlands
største sø! Læg oven i dette et
ning Jensen.
Smut forbi, tag kaffen med og nyd nyt sammensat team af sejladsledere,
byens forbedrede faciliteter. To shelte- der skal bruge foråret til at lære hinanre, vandpost, raftegård, muldtoilet, so- den og udstyret at kende: Tina Ljung,
Joan Linneberg, Lars Thorsen, Michalide bord/bænke-sæt og grillrist.
Projektet har kostet i omegnen af el Thygesen og Kenneth Bonnichsen.
Nu mangler vi bare børnene/de un200.000 kr., som er blevet sponseret
ge
mennesker.
at fonde og puljer samt firmaer.
Der er i n form a ti on sm ø d e d . 2 2 . j u n i
Regler ved brug af pladsen
for børn fra kommende 6. kl. og op
samt evt. deres forældre. M ø d e ti d kl .
• Affal d ska l du selv fjerne - der er
1 8 . 3 0 ved spejderpladsen, herefter
ikke opsat skraldespande.
fælles gang til Mossø. Mødet slutter kl.
• B ræn d e fra brændeskjulet er fortrinsvis til spejderne, men må dog 20.00. Kontakt Joan (3082 611 2) eller
bruges i begrænset omfang. Er du Kenneth (4033 8487) for mere info.
Målet med sejladsen er gode naturfra lokalområdet, beder vi dig om
oplevelser,
sjov med jævnaldrende og
at medbringe brænde til eget foren
trinvis
indføring
i kajaksejlads og
brug.
sejlads med sejl.
• S h el tern e bedes fejet, når man
har brugt dem.
Sommerlejre i maj
• Kon takt: Har du spørgsmål, kan
Når disse linjer læses, har de små
du kontakte Birthe Jacobsen
juniorer været på kanotur, og bæpå mobil 20543029.
vere/ulve har været på ”Grønnegår• Reservati on af sheltere (kan kun
den” ved Bryrup med temaet ”Jorden
ske ved grupper på min. 1 0 perrundt i 80 dage”.
soner) Kontakt Birthe Jacobsen.

Hvordan reserveres shelterne?

Kun større grupper på min. 1 0 personer kan forhåndsreservere shelter-

Rejse til Kandersteg

1 0 dage i starten af juli er 57 personer fra gruppen på rejse til Schweiz.
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Vi skal besøge spejdercentret Kandersteg, der tilbyder alverdens aktiviteter til spejdere fra hele verden.
På busrejsen sydpå i en lejet bus
med egne chauffører overnatter vi i
Sydtyskland i Stutensee nær Karlsruhe. Her håber vi på at hilse på tyske
spejdere, inden vi kryber i posen i en
gymnastiksal.
Da de unges alder svinger fra 1 2-1 9
år, er det selvfølgelig forskelligt, hvad
de skal prøve, når vi når frem. Juniorer
og spejdere skal bl.a. på flagermustur,
de skal rappelle 8 meter og udforske
den schweiziske natur.
Seniorerne når på deres hike en
højde på 2735 meter over havet. De
skal køre på bobslæder og lave internationale spejderier og møde nye venner.
Roverne kan se frem til en hike med
gletchervandring og klatring i trætoppe
via rebbaner. De skal også gå, glide,
rutche og rapelle gennem en canyon.
Alle skal fx deltage i International
Sports Afternoon, Wet`n`Wild, BBQ og i
internationale lejrbål. Og vi skal en dag
på dagstur med vores egen bus.
Vi glæder os til en spændende rejse.
En rejse som der er blevet arbejdet
intensivt på, siden de unge i gruppen
for to år siden satte ord på deres
spejderdrømme: Udlandsrejse og
mødet med spejdere fra andre lande.

Medlemsopgørelse

plan hos KFUM-Spejderne, gør os til
den 1 5. største i Danmark med vores
1 30 medlemmer. Det er ingen hemmelighed, at udlandsrejsen i år har været
med til at motivere og fastholde nogle
af de større spejdere. Derfor satte vores visionsaften i foråret også fokus på
”Kandersteg – og hvad så?” Underforstået, hvad er der bagefter at ”opnå”
som ung spejder? Sammen med de
unge kom vi frem til en række ideer.
En af ideerne er bl.a. at gøre brug af
”Sletten” ved Himmelbjerget og dermed FDF`s mange muligheder der.
Måske kan vi endda til gruppeweekenden leje ”Det nye Sletten”, som alternativ til ”Ømborgen” inden for et par
år?

Batteri- og papirindsamling

Spejderne hjælper Renosyd med at
samle papir/pap og batterier 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 containere til
aviser/papir og en garage til pap.
Læg batterier i trækassen ved
spejderhuset.

Ny hjemmeside

Det kan være lidt ensformigt at høre
Tjek voerladegaard.gruppesite.dk.
på, men siden 2006 har vi lagt på medVi
er
også på Facebook.
lemsmæssigt fra år til år. Den seneste
tælling af de ca. 450 grupper på lands-
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Uændrede mødetider fra august

Mødetiderne ligger fast! Enhedslederne er ikke på plads pt. for alle enheder.
Ift. den rullende indskoling kan der være tvivlsspørgsmål, for hvornår starter
man fx til bæver? Vi er meget fleksible, så kontakt enhedsleder eller gruppelederen og vi finder den bedste løsning.
Enhed:
Målgruppe:
Mødedag/tidspunkt: Enhedsleder:
Familiespejdere 3 – 6 årige
Bævere
0. – 1 . kl.
Ulve
2. – 3. kl.
Juniorer/spejdere 4. – 6. kl.
Seniorer
7. – 9. kl.
Rovere
efter 9. kl.
Søspejdere
5. – 1 0. kl.

x

i kalenderen:

4. lørdage
Birthe Jacobsen
tirsdag 1 7.00 - 1 8.1 5
mandag 1 7.00 - 1 8.30 Lars Linneberg
onsdag 1 8.00 - 20.00 Majbritt Sørensen
se hjemmeside
Tina Josephsen
se hjemmeside
se hjemmeside
Steen Kjeldsen, gruppeleder, tlf. 61 502028/75752028

Rejse til spejdercentret Kandersteg i Schweiz d. 3.-1 2. juli
Gruppeweekend på Ømborgen d. 1 8.-20. september

Musikaften i Forsamlingshuset

X

Sæt allerede nu i kalenderen!
Lørdag d. 3. oktober

Tamra Rosanes kommer med guitarist og spiller op til en festlig aften.
Nærmere information og tilmelding kommer senere.
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Nyt fra Fællesrådet
Af Mette Skaaning Jørgensen, formand

L e d i g e b y g g e g ru n d e

børn, hvis fx skolen og alle øvrige fritidsaktiviteter skal fastholdes.
Fællesrådet søger interesserede fra
byen, fx personer med informationskompetence, til at komme med ideer
og indsats for sagen.

Bestyrelsen har drøftet, hvordan byen kan medvirke til, at de ledige bygge- D e l e b i l e r - e r d e t e n g o d i d è ?
Hvis du mener ja, så send en mail til
grunde sælges og bebygges. Det vil
voerladegaard@gmail.com
gavne hele byen med nye beboere og

H ve rd a g s - g l i m t fra d a g p l e j e n

Tak til Solsikken for hyggelig påske-klippe-klistre-dag. Store og små var forenet i fuld
koncentration. Vanen tro afsluttede vi formiddagen med fællessang.

Voerladegård dagpleje.

Kom m e n d e m ø d e r i m e n i g h e d srå d e t
Emne: Gudstjenester
• Tirsdag den 1 6. juni kl. 1 9.00 i Menighedshuset.
• Tirsdag den 1 8. august kl. 1 9.00 i Menighedshuset. Emne: Alm. møde
Alle er velkommen til at overvære rådets møder.
Der tages forbehold for ændringer.
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begge arrangementer gælder,
Besøg dit nabo-sogn at For
der tilbydes følgeskab og transport
Af Birthe Jacobsen, formand for menighedsrådet

Menighedsrådet opfordrer hermed til
at gøre brug af de aktiviteter, vore nabosogne tilbyder.
Vi bestræber os på at have et bredt
tilbud af gudstjenester og aktiviteter i
vores sogn, men ressourcerne er måske ikke altid til at opfylde alle behov.
Derfor vil vi opfordre jer til at se jer lidt
omkring. Rundt omkring bliver der lavet
masser af gudstjenester og aktiviteter
af høj kvalitet.
Vi har bedt et par af vore nabo-sogne om at komme med et bud på en
gudstjeneste eller en aktivitet, som de
mener, det er værd at krydse sognegrænsen for at deltage i.
Det er der kommet følgende bud på:

Østbirk menighedsråd inviterer til
Nattergalegudstjeneste torsdag den
4. juni kl. 20.00.

Der begyndes med en kort gudstjeneste i Østbirk kirke. Derefter er der
kaffe i præstegården, inden turen går til
Vestbirk Vandkraftværk, hvor der forhåbentlig bliver mulighed for at høre nattergalen. Læs mere på hjemmesiden:
www.oestbirk-yding.dk

Tåning-Ousted-Hylke menighedsråd
inviterer til Gudstjeneste på Ejer Bavnehøj søndag den 23. august kl. 11 .00.

Benedikte Baggesgaard prædiker og
HOT-koret medvirker.
Læs mere på hjemmesiden: www.top.nu

med afgang fra Voerladegård Kirkes pplads en halv time før arrangementernes start.

Kirkestafetten
Kirkestafetten vil i de kommende 3
år vandre mellen alle provstiets 27
kirker en onsdag aften, hvor man får
lejlighed til at høre noget om kirkens
historie.
Man kan deltage i et eller flere arrangementer i alle provstiets kirker.
Menighedsrådene er vært med en
lille forfriskning i våbenhuset.
Kirkestafetten kommer til Voerlade-

gård Kirke den 1 7. juni kl. 1 9.00,

hvor Eigil Holm vil vise rundt og fortælle om kirken og dens historie.
I denne sommer vil stafetten
yderligere vandre mellem 9 udvalgte
kirker således:
Adslev den 3. juni.
Alling den 1 0. juni.
Skivholme den 24. juni.
Vitved den 1 . juli.
Skanderup den 22. juli.
Dover den 29. juli.
Stjær den 5. august og
Hørning den 1 2. august.
Alle arrangementer afholdes på en
onsdag fra kl. 1 9.00 til ca. kl. 20.00.
Alle er velkomne.
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Kirkelige arrangementer:
Af sognepræst Peter Tast

Kirkestafetten i Voerladegård Kirke.
Onsdag d. 1 7. juni kl. 1 9.00 - 20.00.
Se særskilt omtale på side 1 5

Anders-Christian Jacobsen er
gæsteprædikant i kirken.
Søndag den 21 . juni kl. 11 .00.

Spejderne sørger for 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 spejderarbejdet!
Kl. 1 8.00 er der flagermusetur på
Kirkeloftet v/Lars Linneberg.
Kl. 1 9.00 synger Voerladegaardkoret, fællessang og båltale ved menighedsrådsformand Birthe Jacobsen.
Desuden er kirken åben frem til kl.
1 9.00. Der er stille musik, stearinlys,
lysglobe, ”mannakorn” mm.

Efter gudstjenesten er der kirkekaffe.

Sct. Hans i Kirkehaven med Voerladegaardkoret og åben kirke.
Tirsdag den 23. juni fra kl. 1 7.30 .

Sommerfest med Hospitalsklovnen Petunia.
Søndag den 1 6. august kl. 11 .00.

Vi begynder i kirken med en gudstjeneste kl. 11 .00. Herefter spiser vi
Kl. 1 7.30 er der mulighed for at spise frokost i Menighedshuset og får efter
medbragt mad og nyde hinandens sel- frokosten besøg af Pia Cisko, alias hospitalsklovnen Petunia.
skab.

Program:
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Hun vil fortælle om tankerne bag
hospitalsklovnens arbejde, hvilke redskaber de bruger, og hvordan de virker.
Pia fortæller også små historier fra
hverdagen på de børneafdelinger, voksenafdelinger og plejehjem, hun kommer på.
Vi skal naturligvis også synge sommersange og drikke kaffe i fælles festligt lag.
For frokosten betales kr. 50,-. Tilmelding til Peter Tast, tlf. 61 22 39 99,
mail: pht@km.dk
Sommerfesten arrangeres af Mette
Heissel og sognepræst Peter Tast.

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 6. 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 MenighedsI et samarbejde med Solsikken hol- huset med de nye konfirmander og
der vi denne søndag gudstjeneste i det deres forældre.
fri. Alle er velkomne.
Sangaften med Fie og Poul Raaby.
Medbring selv stol eller tæppe at
d. 30. sept. kl. 1 9.30 i
sidde på. Gudstjenesten vil foregå i et Onsdag
Menighedshuset.
lettilgængeligt sprog og med velkendte
sange, så alle kan være med.
Sæt X i kalenderen allerede nu!

Friluftsgudstjeneste og pandekager over bål.
Søndag den 30. august kl. 1 4.00
på Solsikken, Holmedal 35
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Fred!

Af sognepræst Peter Tast

Vil vi fred i kirken? Ja, naturligvis vil
vi det! Til hver en tid, havde jeg nær
sagt, men det er vel næppe helt rigtigt,
for der kan jo opstå situationer, hvor vi
må forsvare os mod overgreb udefra.
Men ellers vil vi fred. Efter den første
påske hilste Jesus sine disciple med:
”Fred være med jer”,
Og en af de ældste kristne hilsner,
som vi kender fra apostlen Paulus,
bruger vi stadig ofte i kirken. Den lyder:
” Nåde være med jer, og fred fra
Gud, vor Far, og Herren Jesus Kristus”.
Så ingen tvivl om, at Kristendommen
er en fredelig religion.
Men hvad så med missionsbefalingen, hvor Jesus siger:
”Mig er givet al magt på jorden. Gå
derfor hen og gør alle folkeslagene til
mine disciple, idet i døber dem i
Faderens og Sønnens og Helligåndens
navn, og idet I lærer dem at holde alt
det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg
er med jer alle dage indtil verdens en
de”?

Var det det, man forsøgte at efterleve i korstogene og andre steder, hvor
man forsøgte at tvinge folk til den kristne tro med ikke just fredelige midler?
Muligvis, men det bygger i så fald på
en stor misforståelse, for man kan jo
ikke tvinge folk til tro – hverken på kristendommen eller på noget andet. Vi er
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frie til at tro, hvad vi vil, men vi påvirker
naturligvis hinanden med det, vi siger,
og med vores holdninger til tingene.
Når Jesus taler om magt, så er det
ikke den jordiske, verdslige, politiske,
økonomiske og militære magt, han
tænker på, men derimod den himmelske magt, der handler om tro, håb og
kærlighed. Han siger:
”Giv kejseren, hvad kejserens er, og
Gud, hvad Guds er”,

Han skelner således mellem det
verdslige og det åndelige rige.
Han ønsker os fred - og vi hilser
hinanden med fred - og det gælder i
begge riger - både det åndelige og det
verdslige - at vi skal leve i fred med
hinanden og have fred i sindet. Sådan
som det fx siges efter nadveren:
”Gå med Guds fred og tjen Herren
med glæde!”

Men mener vi så også virkelig, at vi
vil fred i kirken? For nylig var der en
professor i etik, Thomas Søbirk Petersen, der i en af landets store aviser
spurgte: Hvorfor er kirken så rig, når
der er så mange fattige? Et noget provokerende, men også et godt spørgsmål. For han har jo ret i, at det
forekommer mærkeligt, at der bruges
mange penge på bygninger, lamper,
præstekjoler og messeklæder, når vi
har et centralt bud om næstekærlighed, som fx i lignelsen om den barmhjertige Samaritaner, hvor det sågar
var en udlænding, der hjalp. Han overser dog, at rigtig mange er glade for
deres kirke og den æstetik og kvalitet,

der er forbundet med deres trosinstitution - og at der foreligger demokratiske
beslutninger bag de økonomiske dispositioner.
Men bortset fra det, så er der en pointe, der også har med fred at gøre, og
den handler om at tage sig af de nødstedte og mindrebemidlede, det sociale
eller diakonale arbejde, som det også
hedder.
Kan vi som kirke - også her i Voerladegaard - gøre noget for dem, der
har brug for det, så kan vi være med til
at skabe fred i verden.
Når vi samler ind til Folkekirkens
Nødhjælp, gør vi noget for nogen ude i
den store verden. Men vi kan måske
også gøre mere end det? Holder vi øje
med vore naboer, arbejdskolleger, skolekammerater og dem, der er nye i byen, og forsøger at hjælpe hinanden på
bedste måde, så er vi også med til at
skabe fred her i vores eget lille lokalsamfund.
Det gør vi måske af os selv i forvejen, men det er ikke en selvfølge. Det er
helt centralt i den kristne tro, og det
springer ud af næstekærlighedsbuddet
- sådan som Jesus siger som noget af
det sidste: I skal elske hinanden! Fred
være med jer!

Kirkelige adresser:

Voerladegaard Kirke:
Kirkedalen 7, Voerladegaard
Menighedshuset:
Kirkedalen 9, Voerladegaard
Sognepræst:
Peter Tast
Rønnebærvænget 11
8660 Skanderborg
tlf. 61 22 39 99
pht@km.dk
Graver:
Lars Thorsen
tlf. 40 43 61 94
voerladegaard.kirke@gmail.com
Menighedsrådet:
7990@sogn.dk
Menighedsrådsformand:
Birthe Jacobsen
tlf. 20 54 30 29
abjacobsen@mail.dk
Henvendelse om fødsler,
navneændring, attester mv. til:
Kirkekontoret:
Kirkebakken 4
8660 Skanderborg
tlf. 86 52 02 1 2
Gudstjenester, aktiviteter og sogneoplysninger:
www.sogn.dk/voerladegaard
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Gudstjenester og aktiviteter i Voerladegaard Kirke sommer 201 5
G u d stj e n e ste r:
07. juni
21 . juni

kl. 09.30 1 . sø e trinitatis
kl. 11 .00 3. sø e trinitatis

05. juli
02. august
1 6. august
30. august
06. sept.
20. sept.

kl. 1 9.00
kl. 11 .00
kl. 11 .00
kl. 1 4.00
kl. 11 .00
kl. 11 .00

Kirkekaffe
Gæsteprædikant:
Anders Christian Jacobsen
Kirkekaffe
Aftengudstjeneste
v/ Kristian R. Skovmose
Sommerfest
Gudstjeneste på Solsikken
Konfirmandopstart
Høstgudstjeneste på Ømborgen
i samarbejde med spejderne

5. sø e trinitatis
9. sø e trinitatis
11 . sø e trinitatis
1 3. sø e trinitatis
1 4. sø e trinitatis
1 6. sø e trinitatis

Øvri g e ki rke l i g e a kti vi te te r:
Onsdag d. 1 7. juni
kl. 1 9.00 - 20.00
Tirsdag d. 23. juni fra kl. 1 7.30
Søndag d. 1 6. aug. kl. 11 .00 - 1 5.00
Søndag d. 30. august kl. 1 4.00
Onsdag d. 30. september kl. 1 9.30
Torsdag d. 08. oktober kl. 1 9.30

Kirkestafetten med Eigil Holm
Sankt Hans aften i Kirkehaven
Sommerfest med
Hospitalsklovnen "Petunia"
Gudstjenesten afholdes på Solsikken,
Holmedal 35. Kaffe og pandekager
Sangaften med Fie og Poul Raaby
"Stille Aften" i kirken

Konfirmation 201 6: Kristi Himmelfartsdag d. 5. maj
Konfirmation 201 7: Søndag d. 1 4. maj
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Trykt hos: lasertryk.dk

