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Voers Blad
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Formandsstafetten

Vi har Voers Skole, Voers
Spejdere, Voers Idrætsforening, Voers
Solsikke, Voers Forsamlingshus, Voers
Kirke og Voers Fællesråd i Voers
sogn. Nu har vi også Voers Blad. Tillykke med det alle sammen!
Men hvad er det for et blad? Hvem
betaler? - De forskellige bidragydere
betaler 100 kr. pr. side til Fællesrådet,
som så betaler for udbringning af
bladet og sørger for redaktion og
opsætning. Menighedsrådets bidrag er
at betale for trykning af bladet. Det
gør vi, fordi vi hellere vil være med i
Voers Blad end have Voers Eget! Og
fordi vi på den måde alle sammen kan
få et flottere blad.
Er det så et kamufleret kirkeblad? Nej. - Det er også et kirkeblad. Man
kan sige at de bageste sider er
Kirkebladet. Men det er Fællesrådets
blad, som vi bidrager til som alle
andre.
Vi vil gerne her sige tak til
Fællesrådet for indsatsen med en
særlig tak til Henrik Ellegaard, der gør
et flot stykke arbejde med at sætte
bladet op, og til Egon Sørensen som
har påtaget sig redaktørens til tider
utaknemmelige job.
Samtidig også en stor tak til Egon
som afgående formand for Fællesrådet.
Tak for endnu engang at have vist dit
store engagement i Voers sogn som
ankermand
i
genoplivningen
af
Fællesrådet. Godt gået! Og en god
inspiration for alle, der ønsker et aktivt
landsbymiljø.
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For så gælder det naturligvis om at
bidrage til det. Bladet og Fællesrådet
er gode muligheder, men der er mange
andre.
Voers Fest, Voerfesten er en anden
god lejlighed til at tage del i fællesskabet. Hvordan organisationen bag
festen end bliver, så husk at sige til,
hvis du kan byde ind med stort eller
småt, i stedet for at vente på at blive
taget som frivillig. Det var vi mange
der glemte sidste år, og derfor gik vi
glip af festen. I år skulle der gerne
blive en fest. - Som endnu en
markering af, at vi kan noget sammen
på kryds og tværs.
Karl Svansø Iversen
Formand for Menighedsrådet
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På Lederens plads her i bladet
bliver der fremover plads til en Stafet
mellem Voers forskellige formænd og
Institutionsledere. Det kan blive en
Klumme, en vision, en mulighed for at
fortælle om nye ideer. Det er
Formandens
frirum
ikke
en
Formandsberetning! Som formand skal
du sige til, når du har noget på hjertet.
Ellers går det efter tur, og så bliver
det ca. hvert andet år du får stafetten.

Nye rammer til
børn og unge i
Voerladegård

Redaktionen

Derudover fjernes den grå pavillon
bag skolen og der bygges en ny fløj
med klasselokaler og nyt musiklokale.
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I løbet af 2010 etableres der nye
lokaler til vores klubbørn i huset på
Holmedal 55, og der bygges en ny
børnehave der hvor børnehavens
pavillon ligger nu.

Byggeriet forventes at gå i gang i
april/maj og de forskellige etaper
afsluttes løbende i løbet 2010 - og det
sidste skulle senest være færdigt i det
tidlige forår 2011. Det kommer an på
om etaperne sættes i gang sideløbende
eller i forlængelse af hinanden. Dette
afklares i løbet af de næste par uger.

Foto: Bente Loftager Sund
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Børnehave, SFO og klub

Før byggeriet kan gå i gang, skal
den grå pavillon bag skolen fjernes derfor er håndværkerne allerede nu
gået i gang med ombygningen af
Holmedal 55, så vores fritidsklub kan
flytte derover. Vores børn har været
med ovre og se huset og de glæder sig
rigtigt meget til at få deres "eget" hus,
og komme væk fra skolen når de har
fri - og nok ikke mindst - at slippe for
de små?

Foto: Bente Loftager Sund

Udover vores fritidsklub er det
meningen at huset på Holmedal skal
rumme et klubtilbud om aftenen til de
store børn og unge i Voerladegård,
som skal drives af Skanderborg
Kommunes Ungdoms-skole.

Foto: Bente Loftager Sund
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Hvornår dette tilbud starter og hvor
meget det vil være åbent, er endnu
ikke afklaret, men vi ved at
ungdomsskolen påtænker at høre de
unge om hvilke ønsker de måtte ha´
.
I børnehaven har vi de sidste par år
arbejdet
meget
med
at
skabe
fællesskabsfølelse i børnehaven - både
for børnene og de voksne, vi er
kommet rigtigt langt og børnene leger
nu meget mere på tværs af stuerne end
tidligere. I den proces har vi savnet at
have et fællesrum i børnehaven som
kunne være et naturligt samlings- og
mødested for alle i børnehaven - også
det ønske bliver opfyldt med det nye
byggeri. Og så glæder vi os jo bare
rigtigt meget til at forlade en gammel
nedslidt og utæt pavillon og - komme
over
i
nogle
nye,
lækre,
sammenhængende lokaler.
Da matriklen, hvor skolen og
børnehaven ligger, jo ikke er for stor
og vi ikke har parkeringspladser nok,
har vi lejet et stykke jord på marken
der ligger ud til Klostermøllevej/
Holmedal. Dette areal skal bruges til
etablering af p-pladser, samt ekstra
lege-areal. P.t. er stykket sået til med
græs, og så må vi hen over de
kommende år etablere de forskellige
ting, som vi kunne tænke os på
arealet.

Voerladegård
skole udbygges. I
fællesskab kan vi
mere!
En længe ventet opgradering af
Voerladegård Skole og Børnehave bliver snart en realitet.
Første etape er bygning af ekstra
klasselokaler og en ny børne-have i
stedet for de nuværende midlertidige
pavillioner, der for længst har
overskredet sidste holdbarhedsdato.
Opgaven kommer i udbud ca. 1.
februar og der er forventet byggestart i
april/maj.

Foto: Bente Loftager Sund

I første omgang har vi besluttet, at
vi vil nedsætte et udvalg, som skal
arbejde med at søge div. fonde. Jo
flere midler det ind-bringer, jo flere
muligheder vil der være for, at vi kan
få den aktivitets-sal, som vi ønsker os.
Vi opfordrer alle, der har lyst
og evner indenfor dette felt til at
hjælpe med at søge ekstra midler.
Har du en hjælpende hånd eller en
idè så henvend dig til bygge-udvalget
v. Thomas Grønning eller Dorthe
Munch Sand.

Foto: Bente Loftager Sund

I kommunens byggeplaner, ligger
en om/tilbygning af vores gymnastiksal
om to år. Til det projekt er der også
stor brug for hele byens engagement.
Dette er en enestående mulighed for at
vi sam-men kan skabe et attraktivt
samlingssted og gode vilkår for byens
små og store borgere.

Dorthe Munch Sand
munchsand@pc.dk
75782978
Thomas Grønning
thg@dlgmail.dk
75782010
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Voerladegård Skole

Butiksplaner i
Voerladegård
Voerladegård sogns Fællesråd,
Solsikken og Forsamlingshuset
Allerede for en del år siden, da vor
købmand var ved at lukke, arbejdede
Fællesrådet sammen med Solsikken på
at få drevet butikken videre som et
beskæftigelsesprojekt for Solsikkens
beboere.
Planerne var meget langt, men
pludselig blev huset solgt til anden
side. Nu er huset indrettet til
lejligheder.
Efter lukningen af købmandsbutikken, har vort bageri været det
eneste sted, hvor man har kunne
foretage indkøb af dagligvarer.
Da bageriet var drevet af mand og
kone, har det hele tiden stået klart, at
når de holdt, så ville der ikke komme
en ny bager til byen. Derfor var
Fællesrådet og Solsikken igen ved at
gøre klar til et butiksprojekt, når en
sådan lukning ville blive aktuel.
Vi blev desværre taget på sengen,
idet bageriet blev lukket med en
måneds varsel pr. første juli 2009. Vi
gik straks i gang med at undersøge,
om vi kunne overtage bageri og butik;
men da butikken er i forbindelse med
beboelsen, og
bageren ikke ville
sælge huset, måtte vi derfor til at se os
om efter andre muligheder for
placering af en butik.
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Forsamlingshuset

Foto: Henrik Ellegaard

Vi har drøftet og undersøgt flere
forskellige muligheder og placeringer.
Lige nu er det bedste bud på en
placering i Forsamlingshusets lille sal.
Når man er parat til at udleje den til
projektet, er det udtryk for en meget
stor opbakning fra byen, der savner et
lokalt indkøbssted.
Da
forsamlingshuset
ifølge
Kommuneplanen er beskrevet som et
lokale til offentlige formål, er det
blevet nødvendigt at få ændret denne
status, så der også kan oprettes en
butik. Vi har mundtligt tilsagn om, at
en sådan ændring ville kunne opnås.
Forsamlings-huset og Fællesrådet har
derfor i fællesskab indsendt en sådan
ansøgning. Forsamlingshuset er dog
bundet af vedtægterne, der skal
ændres, så mulighed for udlejning af
lokalet til permanent formål kan lade
sig gøre.
Dette er op til Forsamlings-husets
generalforsamling, og vil være på
dagsordenen når denne afholdes inden
udgangen af marts 2010.

Når en sådan ændring er vedtaget,
og hvis Forsamlingshusets generalforsamling
godkende
en endelig
afståelse af lokalet, skal der dannes en
butiksarbejdsgruppe
i
lokalområdet
med
ansvar
for
ende-lig
projektbeskrivelse, ansøgning om byggetilladelse og alle andre nødvendige
ansøgninger
i
forbindelse
med
oprettelse og drift af en butik.
Dernæst skal der rejses kapital,
både til indretning af butik, og
tilpasning af forsamlingshuset, så den
store sal bliver mere fleksibel, her
tænkes der bl.a. på Skanderborg
Kommunes
Landsbypulje.
Ændringerne i huset tænkes, som ved
husets opførelse, udført ved frivillig
arbejdskraft, således at de indkomne
midler primært anvendes til materialer.
Vi er i positive forhandlinger om
fælles vareindkøb med købmanden i
Hylke, hvorved vi kan være med til at
sikre forsat butiksdækning et andet
sted i kommunen end hos os selv.
I forbindelse med pasning af
butikken, har der været afholdt et
møde med ledelsen af Skanderborg
kommunes Kompetencecenter. Herfra
har man givet tilsagn om, at ville
kunne anvende en sådan butik til
arbejdsafprøvning.
Ud over at få skaffet os selv en
butik, anser vi det også som en

styrkelse af vort samfund, hvis det
ville kunne lykkes os at inkludere
beboerene fra Solsikken og brugere fra
Kompetencecentret i byens liv.

til:

Spørgsmål til projektet kan stilles

Michael Thygesen
Formand i forsamlingshuset
Ole Vestergård
Leder af Solsikken
Egon Kjær Sørensen
Formand for fællesrådet
For Fællesrådet.
Egon Kjær Sørensen, Formand.
Voerladegård Sogns Fællesråd
består af:
• Voerladegård skole
• Voerladegård Idrætsforening
• KFUM- spejderne i Voerladegård
• Voerladegård sogns Menighedsråd
• Voerladegård Forsamlingshus
• Solsikken.
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Forsamlingshuset

Kære alle sammen

Lige nu er Kurt eneste medlem af
fodboldudvalget. Vi søger to personer,
som vil sidde i udvalget. Fodboldudvalgets primære opgave er, at
varetage følgende opgaver:

Vi glæder os, til at tage fat på den
nye
sæson
i
fodbold,
til
forårsopvisningen hvor vi skal se hvad
vores dygtige gymnaster, springere,
dansere og andre har lavet/lært i løbet
af
den
forgangne
sæson,
til
medhjælperfesten i Skanderborg, til
sportsdagen, til Voerfesten (som vi
håber, bliver til noget i år) og alle de
andre ting som sker i foreningen.

• sørger for trænere til alle hold
• timefordeling - sørge for annoncering
af træningstider for alle hold
• hjælpe trænere med at finde
relevante kurser
• instruktørmøder (2-3)
• finde dommere til børnekampe
• afvikling af fodboldafslutning og
indkøb hertil
• indkøb af rekvisitter, spilletøj mm
• bindeled mellem instruktører og
bestyrelsen
• deltager i generalforsamlingen
• informerer bestyrelsen om
mødedatoer og afleverer referater fra
møderne
• hvis nogen træder ud af udvalget,
finder udvalget selv nyesørger for
trænere til alle hold

Bestyrelsen i VIF ønsker jer alle
et rigtig godt nytår og håber alle
er kommet godt ind det.

Det første der starter op er fodbold.
Pt. ved vi ikke hvilke hold, men
herunder kan du se en mulig holdliste.
Det afhænger jo alt sammen af, om
der er spillere og trænere til holdene.
Der vil blive sendt sedler med børnene
hjem på skolen, så snart et program
foreligger. Går du rundt med et ønske
om at blive træner/hjælpetræner? Så
kontakt Kurt eller Jette.
•
•
•
•
•
•
•
•

Bhv. - 0 kl. drenge/piger
1-2 kl. drenge
1-2 kl. piger
3-4 kl. drenge
3-4 kl. piger
5-6 kl. piger
Senior herre
Hyggebold herre/dame
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VIF

Du behøver ikke kunne spille
fodbold eller vide en masse om det,
for at sidde i udvalget.
Er du eks. dygtig til administrativt
arbejde? Så kan det være noget for
dig. VIF forventer, at du kan afholde
trænermøder,
lave
sedler,
være
medarrangør af fodboldafslutningen og
at du kan håndtere problemer/løse dem
og at du kontakter bestyrelsen, hvis
der er noget du er usikker på. VIF
forventer en positiv, motiverende
person/personer, som gerne vil yde et
stykke arbejde i foreningen, på lige
fod med andre og at du er god til at
snakke med og lytte til folk.

VIF forventer ikke at udvalgsmedlemmer stiller på banen til
træningsaftener, ej heller at det er dig,
som skal rydde op i boldrummet efter
træning, men VIF forventer, at du kan
sige det til trænerne, hvis eller når de
glemmer det? Tror du at det kunne
være noget for dig? Så kontakt Kurt
på 75782978 eller Jette på 75782616.
Generalforsamlingen afholdes den
20. marts og på valg i år er: Formand
Jette
Rathcke,
kasserer
Helle
Tholstrup,
næstformand
Lars
Lavridsen. Udover valget af evt. nye
medlemmer, vil der være beretning fra
formanden,
fra
udvalgene
og
regnskabet fremlægges. Har du punkter
til dagsordenen, så send dem til :
iain-jette@get2net.dk.

VIF´s sportsdag
er altid en succes.
Vi dyrker al mulig
slags
sport
på
tværs af alder og
køn og det plejer
at være en skøn
dag, hvor både det
sportslige og det sociale er i højsæde.
Du kan godt begynde at glæde dig det gør vi.
Med sportslig hilsen
Bestyrelsen, Voerladegård IF

Vigtige datoer i VIF:
• Feb/Marts
• 20/3
• 24/3
• April/Maj
• 1/5
Skanderborg
• Juni
• 6-8/8
• 5/9
• September
• Oktober

Fodboldopstart
Forårsopvisningen i forsamlingshuset
Generalforsamling kl.19.00 i Menighedshuset
Sportsdag
Medhjælperfesten med garderobetjans/oprydning på DSF i
Voerfest?
Oprydning på Danmarks Smukkeste Festival
Tour de VIF
Indendørssæsonen starter
Fodboldafslutning

Hold øje med www.vifsport.dk for mere info.
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VIF

Spejdernyt
Spejderne går i 2010 mod en stor
oplevelse på korpslejren i Skive med
15000 deltagere og mulighed for at
møde spejdere fra hele verden. Vores
mindre enheder, bævere og ulve, ser
frem til sommerlejren i Grønnegården.
Men inden da byder vi på masser af
aktiviteter uge efter uge.

Det ville helt sikkert være
nemmere bare at tage entre ved
indgangen, i stedet for at farte sognet
tyndt, men knap så charmerende, synes
vi, så mon ikke soldaterne dukker op
igen næste år?
Opgaven kræver
fuld fokus - og en
hjælpende ryg.

Fastelavnssoldater er gammel
tradition.

Når disse linjer læses er årets
fastelavnsfest i forsamlingshuset forhåbentligt veloverstået. Omkring 25-30
voksne og ca. dobbelt så mange børn
er normalt involveret i formiddagenes
"soldatermarch" og udsmykningen af
salen, så vi er klar til det store rykind.
Traditionen med soldaterne har vi
arvet fra den gamle borgerforening i
Dørup tilbage i 1975, men traditionen
med
fastelavnssoldater
går
langt
tilbage i historien. Engang var det de
voksne karle på gårdene, der red rundt
fra gård til gård. De leverede en sang,
og til gengæld fik de mad og
drikkevarer med til den fest, som de
indbød til. Hver karl skulle også
invitere en pige som dansepartner: Se,
det var tider!

Fastelavnssoldater giver den gas på
Holmedal.
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Avis- og papindsamling ved
spejderhuset på Holmedal 55
I samarbejde med Reno Syd
indsamler vi lokalområdets papir og
pap. Både fordi vi som spejdere gerne
vil gøre en ekstra indsats for miljøet,
men også fordi vi tjener penge ved
det. Det giver ca. 15.000 kr. i kassen
på årsbasis og er således besværet
værd.
Vi har efterhånden nogle gode
arbejdsrutiner
ved
de
5
årlige
indsamlinger, så for de fremmødte er
det en overkommelig opgave. Men vi
kunne godt bruge nogle ekstra hænder
ved fredagens tømning af papbeholdere
og lørdagens indsamling af aviser
inden for byskiltene. Kom på listen af
frivillige hjælpere, uanset om du har
tilknytning til spejderne eller ej.
Enhver hjælp er velkommen.
Send en e-mail til Daniel Tchikai
Fam.Tchikai@os.dk eller en sms til
Daniels mobil: 28692602.

Dette beder vi alle om at
hjælpe med:
• Fold alt dit pap sammen, før du
smider det i garagen - ellers skal andre
gøre det for dig.
• Kun papir i papirkasserne.
Plastposer, flamingo osv. bedes lagt i
skraldespanden.

Fredag
eftermiddag
før
indsamlingen og lørdag før kl. 11 er du
meget velkommen til at komme og
smide dit pap og papir direkte i de
store containere. Det sparer en
arbejdsgang og er dermed også en god
hjælp.

Sejlads på Mossø til foråret:

På Mossø tilbyder vi igen sejlads
med forventelig start i løbet af april
måned.
Aktiviteten
foregår
i
sommerhalvåret og henvender sig til
børn og unge, der går i 5. klasse og
op. Vi har undervisning i kajak, samt
optimist- og flipperjoller af vore
dygtige instruktører.
De fleste
søspejdere er "almindelige" spejdere
ved siden af, men vi har også nogle,
der kun er søspejdere. Der er stadig få
ledige pladser.
Tag kontakt til søspejderleder Rene
på 30131593, hvis du har spørgsmål
om sejladsen.

Målet med søspejderne er at
de:
• gennem fysisk udfoldelse får nogle
færdigheder og kompetencer mht. at
færdes på vandet, som vil følge dem
resten af livet.
• opbygger en respekt for og
samhørighed med Mossøs enestående

naturlandskab.
• skaber nye venskaber på tværs af
køn og alder
Hjemmesiden:
www.spejdernet.dk/vg fortæller hele
tiden nyt om vores aktiviteter.

Til kalenderen, sæt kryds:

Onsdag d. 21. april kl. 18-20 på
spejderpladsen: Valgfrie aktiviteter for
hele familien på spejderpladsen. Kom
ned og se hvad vi har fundet på denne
Skt. Georgs dag, alt kan ske.
Lørdag d. 8. maj: Vandretur 10, 20
eller 30 kilometer i vores skønne
natur, klik ind på vores hjemmeside
for at se nærmere detaljer op til dagen.
Samme weekend er spejderne og
seniorerne til "DM i Spejd".
Sommerlejre: Vi glæder os allerede
til julis lejre: bæverne og ulvene tager
til Grønnegården ved Bryrup i
perioden d. 2. - 4. juli og resten af
gruppen skal på den store SEE 20:10
lejr ved Skive, måske bedre kendt
under navnet "korpslejr". Det bliver en
fantastisk oplevelse for deltagerne i
perioden d. 24. juli - 1. august.
Har du ideer eller kommentarer til
vores
aktiviteter,
så
kontakt
gruppeleder Steen Kjeldsen på tlf.
75752028.

Der er knap 30 bævere i gruppen.
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Nu kan "byen"
komme til
Solsikken.
I alle de år Solsikken har
eksisteret, har vi altid oplevet et godt
samspil mellem beboerne og byens
borgere. Eksempelvis er beboerne
blevet
inviteret
til
byens
arrangementer,
på samme vis som
alle andre borgere, og de har altid følt
sig
meget
velkomne
i
disse
sammenhæng.
Der bliver vist stor forståelse og
hjælpsomhed i forhold til, at de i
nogle sammenhæng
klarer/gebærder
sig på en lidt anden måde end vi
andre og i en del sammenhænge har
behov for en hjælpende hånd.
På Solsikken er vi meget glad for
at have fået mulighed for at gøre lidt
gengæld. I forbindelse med ombygning
har
vi
fået
udearealet
udvidet
betydelig, hvilket har givet mulighed
for at indrette området til et stor naturog aktivitetsområde. Et projekt, der vil
tage flere år at få realiseret. Vi har
planen, men mangler bare pengene.
Vi
vil
prøve
om
der
via
fondsansøgninger ville kunne skaffes
midler så vi kan komme lidt videre.
Selv om det er et stort projekt, så
syntes vi allerede at være nået et godt
stykke. Der er i dag : interne
gangstier,
kælkebakke/udsigtsbakke,
bålhytte, sandkasse, gynger, trampolin,
og gode områder til diverse boldspil.
- 12 - Solsikken

Alle disse fine faciliteter har vi
selv svært ved at udnytte optimalt, i
sær i dagtimerne, hvor de fleste
beboere er beskæftiget uden for stedet.
Vi har derfor, som en opstart, inviteret
byens dagplejemødre og børnehaven
til at benytte arealet sammen med
børnene og andre forældre med små
børn er også velkommen til at komme.

Foto: Solsikken

Vores invitation
er blevet godt
modtaget. Jeg hører ofte, beboere der
med stor begejstring fortæller, at vi
har haft besøg af børnene. Et initiativ
der måske også kan medvirke til, at
børnene får indblik i den menneskelige
forskellighed.
Når vi har startet med kun at sige
velkommen til de mindre børn og
deres
pædagoger/dagplejmødre/forældre, er det for at sikre at der er en
balance
mellem
åbenheden
og
beboernes private hjem, men vores håb
er, at når anlægget bliver helt færdigt,
bliver det et sted alle byens borgere
kan komme og benytte.

Naturen omkring
Lyngdal.
I december deltog jeg i forskellige
aktiviteter i forbindelse med Klimatopmødet i København. Mange er
skuffede over mødets resultat, vel mest
fordi der var stillet alt for store og
urealistiske forventninger.
Men under den store folkelige
demonstration med 100.000 deltagere
mødte jeg to personer, der har fået alt,
hvad de ønskede sig. Det er var små
piger. De stod i en cykeltrailer med et
skilt, de selv havde lavet. Teksten,
som de også råbte igen og igen lød:
"Vi vil ha` mere sne!"
Tre dage senere kom den første sne
til Lyngdal, og den har ligget her
siden. Heldigvis ikke i så stor
mængder, at den har været til ret
meget besvær. På nogle punkter er
det en fordel, som f.eks., at der er
fast grund at køre på, når jeg henter
ensilage ind til studene og fårene.
Sneen afslører også de firbenede
gæster der kommer til gården fra den
vilde natur.
Jeg kan se, at ræven kommer forbi,
hver eneste nat. Han går en fast runde
ved møddingen. Når han altid kommer
der, er det fordi jeg har en aftale med
ham.
Han holder sig fra mit hønsehus,
og til gengæld lægger jeg de høns der
dør, og de jeg afliver ud på møddingen.

Ved daggry og skumring, har vi
her i vinter et træk af grågæs. Antallet
er blevet meget mindre efter, at søen
er frosset til, og snelaget på markerne
er blevet tykkere. Når de kommer i
deres V-formation ivrigt knævrende
som en flok kåde småpiger, kan jeg
ikke lade være med at se op og nyde
synet. Der hvor jeg boede som barn,
kendte jeg kun gåsetrækket historien
om Niels Holgersen, for da var der
ikke gæs i Østjylland. Men i disse år
får de større og større udbredelse og er
blevet en ynglende standfugl.
I sidste blad skrev jeg lidt om
vinterfodring I den forbindelse var der
en ting jeg glemte.
Om vinteren dør en del fugle ikke
af mangel på mad, men af mangel på
vand, fordi alt er frosset. Derfor er det
lige så vigtigt, at der flere gange i
døgnet stilles vand ud til fuglene. For
at det ikke skal fryse for hurtigt, er
håndvarmt vand det bedste.
En vinter som denne er især hård
for rovfuglene, der ikke kan se
byttedyrene, der i tryghed og ro kan
bevæge sig rundt ned i lunen under
sneen. Jeg kan huske, at da jeg
forårspløjede efter den sidste lange
vinter, vi havde i 1995 , lå der på
marken resterne af tre døde musvåger.
Naturen er så viseligt indrettet, at
efter en hård vinter, med stort dødsfald
til følge, byder næste år på lige så
meget føde, hvilket betyder at flere
unger kommer på vingerne.
Egon Kjær Sørensen
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Danseestraden i
skoven nord for
Voerladegård.
v/Lis Pedersen

Annelise Terp, Dagmar og Jens
Jørgen Jensens datter, har i sine
erindringer skrevet om danseestraden
mellem Kollen og Skovly. Beretningen
er fra hendes fars erindringer. Her er
den:
Der var ålespisning inde under de
store, lyse bøgetræer hvert år på
grundlovsdag. Ålene var fra Mossø.
Jævne folk mødtes der tæt ved
udsigtspunktet Møgelkol.
Da verdenskrigen brød ud i 1914,
begyndte
også
en
ny
tid
i
Voerladegård, skriver Jens Jørgen:
"Vores lille puslingeby åbnede en
danseestrade under de store bøge, hvor
vi så fredeligt havde kunnet sidde og
spise ål grundlovsdagen. Nu skulle vi
derimod samles om forsvaret og alt
det danske. Der blev i Østbirk startet
en forsvarsbroderforening, der blev
holdt store taler for kongen og alt det
danske, og for at alt det danske kunne
komme til at folde sig ud med al sin
kraft, havde foreningen lejet den åbne
estrade til en uforglemmelig fest
Valdemarsdag
15.
juni
1915.
Kromanden i Sandvad kro kom
kørende med et stort anker brændevin
og flere kasser øl.
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Efterhånden
som
brændevinen
virkede, kom ånden over de gæve
kæmper.
Fælles skal vor stræben være
én vor tro og én vor ære
i den gamle ånd vi samles
vil et frit og mægtigt nord.
Valhals guder kom tilbage,
drot for stammen fylk os sammen
spænd dit bælte stærke Tor.
Kom tilbage med de høje
mål for mandens sind og øje
med bedriftens sejrsord.
Musikken blæste i basunen, så de
døde kæmper under jorden vågnede af
deres slummer. Kongen udbragte et
leve for kongen og vort gamle
fædreland.
Pludselig
skete
der
noget
opsigtsvækkende. Alle, der ikke havde
været soldat og derfor ikke kunne
optages
i
forsvarsbroderforeningen,
blev nægtet adgang til dansen, ligeså
deres børn. Deriblandt var der en far,
der havde tre døtre, der gerne ville ind
og danse. Faderen udbrød i vrede, at
han skulle vise dem, at hans piger
skulle have lov til at danse på
estraden.
Det blev optakten til et af de
største slag i Danmark på den tid.
Bukser blev revet itu, så skjorterne
hængte,
stråhatte
blev
smadret,
kvindehyl og hvin blandede sig i
kampen, som bølgede frem og tilbage,
eftersom kæmperne faldt, og nye
friske tropper kom til. De unge sloges
med de gamle.

Det var mange år efter samtale om
dette mægtige slag i Voerladegård.
Jens Jørgen Jensen var født i 1896.
Den beretning er mere spændende, end
hvad jeg kan fortælle.
Jeg
kan
huske,
at
uddeler
Birkholm, som jo var afholdsvært ved
forsamlingshuset, fik et gammelt
komfur stillet op, så han kunne servere
kaffe til de fester og baller, der blev
afholdt dernede.
Efterhånden gik estraden i forfald.
Baller og fester blev holdt i
forsamlingshuset. Pigerne skulle dog
stadigvæk have balkjoler, fine rober i
taft eller silkelignende stof, meget
tækkelige skulle de være. Men så
pludselig skulle ryggen være bar - uha
det var vovet. En af pigerne havde
fået lidt for dyb nedskæring, så hun
måtte have sikkerhedsnåle til hjælp for
at skjule "de unævnelige".
Tiderne har ændret sig siden da
både på godt og ondt.
Jeg blev født 20.9.1922. alt det
med bare rygge er fra min barndom.

Navnekonkurrencen:
Mette Jørgensens forslag ”Voers
Blad” blev udpeget som det bedste og
mest rammende forslag. Fællesrådet
takker for den store opbakning til
konkurrencen og kvitterer med 4
biograf billetter.

Herre-mad-aften ?
Under
forberedelserne
til
en
fællesspisning kom en flok mænd til at
snakke om, at det kunne være sjovt at
lave en rigtig HERREAFTEN i
Forsamlingshuset til efteråret med god
mad og andet godt til halsen.
Er det noget du kunne tænke dig at
være med i?
Så send en mail til:
Anders Therkelsen,
Holmedal 59
anders.therkelsen@mail.dk

Foto: Bente Loftager Sund
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Nyt fra
menighedsrådet
Vi kan nu se begyndelsen til enden
på alle de mange praktiske opgaver i
forbindelse med Menighedshuset og
med Peters start som sogne- og
ungdomspræst i en helt ny stilling med
nye spilleregler.
Det har været et hektisk første år
for det nye menighedsråd med
MEGET mere end normal arbejdsindsats og med meget komprimerede
og lange møder. Jeg vil gerne sige
mine kolleger i rådet tak for den store
indsats og for at vi trods presset har
holdt fast i også at diskutere
principper og formål. Det tegner godt
for de kommende år, hvor vi i højere
grad kan koncentrere os om aktiviteter.

Der blev dog plads ved bordene til
alle de voksne, og alle fik æble-skiver,
skønt fadene hurtigt blev tømt. Det var
et godt tegn for husets fremtid.
I
husets
største
rum
holdt
menighedsrådsformanden
og
andre
taler, mens der blev læst historier for
børnene i kælderen. Menighedshuset
blev således indviet med manér.

Indvielse af menighedshuset.

1. søndag i advent i 2009 blev
Voerladegård Sogns nye menighedshus
indviet. Forud var der gået mere end
et år med planlægning og ombygning.
Endelig kunne vi se resultatet og for
første gang bruge huset til dets nye
formål at være samlingspunkt for
aktiviteter knyttet til Voerladegård
kirke og sogn.
Indvielsen
indledtes
med
gudstjeneste.
Derefter
var
der
æbleskiver og gløgg med mere i
Menighedshuset. Der var mødt mange
frem til indvielsen, og alle rum var
fyldte.
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Det er menighedsrådets håb, at
huset også fremover vil summe af liv
og blive brugt af både børn, unge og
voksne. Det er næsten kun fantasien,
der sætter grænser for, hvad huset kan
bruges til.

Husets brug.

Det er vigtigt for os i menighedsrådet, at huset bliver brugt så meget
som muligt til glæde for sognets
beboere.
Selvfølgelig
først
og
fremmest til kirkelige formå, men al
aktivitet, der er med til at styrke
fællesskabet i sognet på den ene eller
anden måde, er velkommen.
Vi har heller ikke noget imod, at
huset bliver brugt til private formål,
men det skal ikke være et festlokale,
og det skal ikke være en konkurrent til
forsamlingshuset. Den balance har vi
forsøgt at finde i reglerne her, og nu
prøver vi på denne måde det første år.

Regler for brug af
Menighedshuset, Voerladegård

1 Husets daglige funktion er som
kontor, velfærdsfaciliteter og møderum
for kirkens ansatte og menighedsrådet.
Herudover er lokalerne fortrinsvis
reserveret folkekirkelige arrangementer.
2 Når det kan ske uden gene for
kirkelige aktiviteter, kan lokaler lånes
gratis
til
arrangementer
for
lokalsamfundet.
Dette gælder ikke
private
eller
kommercielle
arrangementer.
3 Lokaler kan lejes til private
formål, herunder begravelseskaffe, dåb,
konfirmation mv. Bemærk dog at
private arrangementer skal afsluttes
senest kl. 18.
4 Tvivlsspørgsmål
vedrørende
husets brug afgøres af menighedsrådet.
5 Booking
foregår
ved
henvendelse til graveren. Ikke-kirkelige

arrangementer kan højest bookes 3
mdr. forud. For aftale om faste møder
/ arrangementer ansøges særskilt til
menighedsrådet.
6 Efter al brug skal huset
afleveres pænt og ryddeligt. Al service
skal være sat i opvaskemaskine og den
skal være startet, med mindre andet er
aftalt. Affaldsposer skal være tømt.
Alle gulve skal fejes. Lånte nøgler
lægges i postkassen, når døren er låst.
7 Lokaler til udlån / udleje er
følgende:
a. Nederste etage
(uden kontorer og depot) Leje: 500,b. Øverste etage
(uden det lille møderum) Leje: 800,c. Hele huset.
(uden kontorer, depot og lille
møderum)
Leje:
1.100,8 Menighedsrådet
løbende husets brug og
reglerne, når det findes
mæssigt.

evaluerer
reviderer
hensigts-

Menighedsrådet, 19. november
2009 - Dagplejen

Vi har nu indgået en aftale med
Kommunen
om,
at
områdets
dagplejemødre fremover kan bruge
huset og haven til fællesdage hver
anden mandag. Vi ser frem til
samarbejdet, og vi glæder os over, at
husets rammer dermed kan være med
til at styrke sammenholdet mellem
dagplejemødrene og hjælpe børnene til
at lære hinanden at kende før børnehavestart.
Karl Svansø Iversen, Formand
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"For os er Sogneindsamlingen en
anledning til at blive mindet om, hvor
lidt der faktisk skal til for at gøre
fattige mennesker i stand til at klare
sig selv", siger indsamlingsleder Egon
Kjær Sørensen i Voerladegård.

Voerladegård
mangler indsamlere
søndag d. 7. marts
Har du et par timer i overskud
søndag 7. marts, kan du melde dig til
at samle ind ved Folkekirkens
Nødhjælps
Sogneindsamling.
Voerladegård har plads til flere
frivillige.
I 2009 steg antallet af sultende
mennesker i verden til flere end en
milliard. Det vil Voerladegård sogn
forsøge at ændre på ved Folkekirkens
Nødhjælps Sogneindsamling søndag d.
7. marts.

Et hold indsamlingsledere har netop
besøgt Cambodja for at se, hvordan
pengene
fra
den
årlige
Sogneindsamling bliver brugt. En af
deltagerne var Henriette Beltman fra
Als.
I en fattig landsby mødte Henriette
Beltman kvinden Seur Sokhom, og
hendes historie gjorde et stort indtryk.
Seur Sokhom havde lånt knap 400
kroner i en andelskasse, der er del af
et
af
Folkekirkens
Nødhjælps
projekter. For pengene har hun udvidet
sin køkkenhave, så hun nu kan tjene
fem dollars om dagen på afgrøderne.
Det er en femdobling af familiens
indtægt og betyder, at både børn og
voksne nu får bedre kost, og at
børnene er kommet i skole.

Foto: Folkekirkens Nødhjælp

Med et lån på knap 400 kroner har cambodjanske Seur Sokhom femdoblet sin
families indkomst. Børnene er kommet i skole, og hele familien får nu bedre kost.
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"De 400 kroner er betalt tilbage, og
nu har en anden familie mulighed for
at låne dem. Efter at have set, hvor
lidt der skal til, vil jeg opfordre alle til
at melde sig som indsamler søndag d.
7. marts. Der er brug for hver eneste
krone, vi kan samle ind," siger
Henriette Beltman.
I Voerladegård sogn er der stadig
plads til folk, som vil bruge et par
timer på gaden med indsamlingsbøssen
for at støtte Folkekirkens Nødhjælp.
På indsamlingsdagen mødes de
frivillige indsamlere Menighedshuset i
Voerladegård klokken 10.30 (efter
gudstjenesten kl. 9.30), hvor vi - efter
en kop kaffe, et rundstykke og en
introduktion
får
udleveret
en
indsamlingsbøsse og en rute. Det tager
cirka et par timer at gå ruten.
Du kan melde dig som indsamler
ved at kontakte indsamlingsleder Egon
Kjær Sørensen i Voerladegård på
telefon: 75782572. Og det nytter! En
indsamlingsrute giver i gennemsnit 980
kroner i bøssen!

To nyheder ved årets
Sogneindsamling søndag d. 7.
marts:

Som
den
første
danske
organisation
nogensinde
har
Folkekirkens Nødhjælp udviklet en
genanvendelig indsamlingsbøsse.
- De mennesker, der gerne vil give
en skærv, men ingen kontanter har,
kan via Virtus' - en mobiltelefonindsamlingsbøsse - give et bidrag
direkte på indsamlerens mobiltelefon.

Påske livets genoprejsning
Det er forår, og livet tager til,
spirer, vokser og gror ude i naturen.
Men også for os mennesker er der nyt
håb. Påsken rejser det fortabte
menneske op igen.
Ved
rockgudstjenesten
Human
Nature
i
januar
var
temaet
"syndefaldet", den urgamle myte om
Adam og Eva, der spiste af træet til
kundskab om godt og ondt. Myten
forsøger at give en forklaring på,
hvordan fristelsen og det onde er
kommet ind i verden. Men den
fortæller også noget karakteristisk om
os mennesker, nemlig at vi bliver
lokket og tiltrukket af det, som vi ikke
må; det, som vi godt ved, er forkert.
Og, når vi så har gjort det forkerte, så
har vi en tilbøjelighed til ikke at ville
indrømme det, men prøver at skyde
skylden på noget andet.
Synd betyder helhedens opløsning.
Det er at bryde loven og gå imod
livets positive kræfter. Der er flere
betydninger af begrebet synd, men det
mest udbredte er det, som vi også
bruger i daglig tale, når vi fx siger:
"det er synd for ham, at han ikke
nåede sit mål".
- 19 - Sognepræst - Peter Tast

Meningen med dartpilen er, at den
skal ramme sit mål. Meningen med
imellem.

Hvordan det? Vi lever jo ikke just
i paradis. Der er stadig meget ondt i
verden.

Det er der, ja, og vi lever fortsat i
spændingen mellem godt og ondt, men
døbte har vi fået et tilsagn om
syndernes forladelse.

Det er der, ja, og vi lever fortsat i
spændingen mellem godt og ondt, men
som døbte har vi fået et tilsagn om
syndernes forladelse.

Vi mennesker er skabt som hele
mennesker, der ved fødslen er ligeså
rene som Adam og Eva var i paradiset
før syndefaldet.

Det betyder ikke, at vi ikke er
skyldige i nogen synd. Nej, det
betyder, at Gud ikke vil dømme os for
den synd, vi har pådraget os.

Men så snart vi kommer ind i
verden, er paradiset brudt og vi må
leve med den ursynd eller arvesynd,
som hører med til det at være
menneske, for det er en del af vores
menneskelige natur at skelne mellem
godt og ondt og indimellem også at
blive lokket eller føle os tiltrukket af
det, vi ikke må.

Således er - ikke paradiset, men
vejen til paradiset, Guds Rige eller det
evige liv, om man vil - kommet til os
i troen.

Derfor har vi brug for loven, som
kan hjælpe os, når vi er i tvivl om,
hvad vi må og ikke må.

På den måde rejser den opstandne
Kristus det fortabte menneske op igen.
Synden bliver tilgivet. Livet bliver
genoprejst. Døden er gået forbi. Der er
nyt håb. Det er påske.
Sognepræst Peter Tast

Adam - Kristus
Men "Ligesom et enkelt menneskes
fald blev til fordømmelse for alle
mennesker, sådan er en enkelts
retfærdige gerning også blevet til
retfærdighed
og
liv
for
alle
mennesker",
skriver
Paulus
i
Rom.5,18. Det er Adam og Kristus,
han hentyder til. Adam bragte
menneskeheden
i
"fald"
ved
syndefaldet, mens Kristus, dvs. den
opstandne, har oprejst forbindelsen til
det fortabte paradis.
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Græsk ikon. Kristus hjælper Adam ud
af dødsriget.

Nyt Menighedshus og hvad så?
Første søndag i advent tog vi det
nye Menighedshus i Voerladegård i
brug. Huset ligger lige ved siden af
Voerladegård kirke, så det ligger
perfekt for kirkelige arrangementer.
Menighedsrådet og håndværkerne har
gjort et stort arbejde for at få huset
gjort i stand. Nu står det nyrenoveret
med dejlige lyse lokaler til hvis der er
nogen, der efterspørger det. Så,
nybagte mødre - sig til, så kan vi
muligvis finde ud af noget.
Men hvad skal det så bruges til?
Mulighederne er mange. Huset skal
naturligvis først og fremmest bruges til
kirkelige arrangementer. De kan være
arrangeret af menighedsrådet eller
sognepræsten eller af en gruppe
folkekirkemedlemmer i Voerladegaard
sogn. Så har du en idé til et godt
kirkeligt arrangement, så er der nu
lokaler, der kan bruges til formålet.
Lokalerne reserveres igennem graveren.
Indtil videre er vi gået i gang med
juniorkonfirmanderne og der er i
foråret inviteret til flere arrangementer
i forbindelse med en gudstjeneste eller
andagt
i
kirken.
Menighedsrådsmøderne bliver også
holdt
i
Menighedshuset.
Men
herudover håber jeg der kan blive
plads til et foredrag og / eller en
studiekreds eller fx en læsekreds.

For tiden er der mange små børn i
Voerladegaard. Huset kunne fint
bruges som legestue og mødested for
mødre med små børn (ligesom
dagplejen vil benytte huset hver anden
mandag). Og hvem ved, om man kan
få menighedsrådet til at engagere en
babysalmesangslærer engang imellem,
hvis der er nogen, der efterspørger det.
Så, nybagte mødre – sig til, så kan vi
muligvis finde ud af noget.

På den måde håber jeg, vi sammen
kan finde frem til nogle gode og
meningsfulde arrangementer, som kan
være til glæde for os alle.
Sognepræst Peter Tast
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Kirkens aktiviteter:
Sangaften

Tirsdag den 2. marts kl. 19.00 21.00 i Voerladegaard Menighedshus
"Man bliver glad af at synge",
plejer jeg at sige til konfirmanderne.
Det gælder dog ikke kun den
aldersgruppe, men alle. Derfor vil vi
synge
sange
fra
den
nye
højskolesangbog og glæde os over
forårets komme ved en sangaften
sammen med Voerladegaard kirkes
nye organist Birgitte Mortensen og
sognepræst Peter Tast.

Sogneindsamling til Folkekirkens
Nødhjælp

Søndag den 7. marts efter gudstjenesten kl. 9.30.
Se særlig omtale

Juniorkonfirmand afslutning

Søndag den 21. marts kl. 11.00 i
Voerladegård Kirke
Dette
års
juniorkonfirmander
deltager aktivt med et indslag ved
gudstjenesten. Bagefter er der en
forfriskning i Menighedshuset med tak
for denne gang.

Familiegudstjeneste og æggejagt
Palmesøndag
11.00

den

28.

marts

kl.

Tag familien med til gudstjeneste
kl. 11 til en festlig palmesøndagsgudstjenste.
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Efter gudstjenesten må børn deltage
i den traditionsrige påskeæggejagt i
kirkehaven. Kirkekaffe i haven eller i
Menighedshuset.

Varme hveder

Torsdag den 29. april kl. 18.30

Vi mødes ved Menighedshuset og
går en tur i skoven. Når vi kommer
tilbage, serveres der varme hveder,
kaffe, te og kakao. Vi synger
fællessange,
og
Voerladegårdkoret
giver et par numre. Aftenen slutter
med aftensang i Voerladegård kirke kl.
ca. 21.00.

Trinitatiskagen Familiegudstjeneste

Sidste år spiste vi en lækker
trinitatiskage, leveret af Hugo og Ketty
fra Voerladegård Bageri. Vi er
spændte på, hvem der vil levere kagen
i år. Men efter den børnevenlige
familiegudstjeneste den 6. juni kl.
11.00,
er
der
kaffe
mv.
og
trinitatiskage i Menighedshuset.
Kagen er komponeret af noget rødt
for julen (jordbær?), noget gult for
påsken (creme?) og noget hvidt for
pinsen (flødeskum?). Tilsammen udgør
de tre lag en enhed eller helhed,
kagen.
På samme måde er det med den
treenige Gud, som også har tre lag
eller tre fremtrædelsesformer som
faderen, sønnen og Helligånden. Kom
og få smag på kagen - og på livet.

Kirkelige adresser

Sognepræst:
Peter Tast
Rønnebærvænget 11
8660 Skanderborg
tlf. 61 22 39 99
pht@km.dk

Anbefaling:
Oscar og den lyserøde dame

Teaterforestilling
i
Skanderborg
Kulturhus den 11. marts 2010,
billetpris kr. 100,-.

En fantastisk forestilling om en 10årig dreng, som er syg og trods
behandlinger og operation ikke kan
overleve. På én gang munter og
sørgelig, og den giver et overraskende
nutidigt bud på sjælesorg og samtale
om Gud.

Henvendelse om fødsler,
navneændring, attester mv. til:
Kirkekontoret:
Kirkebakken 4
8660 Skanderborg
tlf. 86 52 02 12
Graver:
Lars Thorsen
tlf. 40 43 61 94
Menighedsrådsformand:
Karl Svansø Iversen
tlf. 75 78 28 05
inger.karl@fibermail.dk

Forestillingen er skrevet af Eric
Emmanuel Schmitt, fransk filosof og
dramatiker.
"Oscar og den lyserøde dame" kan
lånes på biblioteket som bog og er
meget velegnet til højtlæsning!

Sogneoplysninger:
www.sogn.dk/voerladegaard
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Gudstjenesteliste Voerladegaard forår 2010:
7. marts
21. marts
28. marts

3. Søndag i fasten
9.30 Sogneindsamling
Mariæ Bebudelse m.JK 11.00 Juniorkonfirmandafslutning
Palmesøndag
11.00 Familiegudstjeneste

4. april
25. april
29. april

Påskedag
3. Søndag e. Påske
Bededagsaften

2. maj
13. maj
23. maj

4. Sø e Påske
9.30 Højmesse
Kristi Himmelfartsdag 10.00 Konfirmation
Pinsedag
9.30 Højmesse

6. juni

1. Søndag e trinitatis

11.00 Familiegudstjeneste Trinitatiskagen

20. juni

3. Søndag e trinitatis

9.30 Højmesse

11.00 Højmesse
Aftensang ca. 21.00

