
• Koncert i kirken 6. april - side 21
• Gør en forskel for naturen - side 1 6
• Ny forfatter til "Historiske glimt" - side 1 0
• Har du lyst til at hjælpe - side 21
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- Hvordan hænger det sammen med
vores dagligdag i Voerladegård?

Som jeg sidder her og skriver disse
l injer, kører radioen i baggrunden. En
dårl ig vane, sådan en bruger jo strøm,
vi l nogen sige! Jo, men hvad er det, der
foregår? Hvorfor slukker jeg ikke bare
og sparer udgiften?

Feriedestination i oprør! Ja det er na-
turl igvis Egypten, jeg hører om - af flere
årsager. Primært fordi det ved et ti lfæl-
de er faldet i mit lod at tage vare på mit
firmas interesser i landet, paradoksalt
nok lige som folk går på gaden i store
demonstrationer. Hvad skal de der?,
tænkte jeg l ige først, måske nok en
afsløring af min indti l nu noget snævre
interesse for, hvordan deres dagligdag
hænger sammen, men hurtigt kom
noget barnelærdom op i baghovedet.
Egypten har jo, trods deres venlige
indsti l l ing ti l vesten, ikke l igefrem den
samme demokratiske tradition, som vi
kender herhjemme fra.

Et statsoverhoved med 30 år på
bagen og ikke en ”Dronning Margrethe-
type” som vel mest er der grundet tradi-
tion! Tag ikke fej l , jeg nyder min del roy-
al isme, men all igevel kan man jo godt af
og ti l spørge sig selvN Men ti lbage ti l
Egypten. Her har han så siddet i 30 år,
og det er jo ham, der tager de egentl ige
beslutninger, vi snakker om her.

FERIEDESTINATION
I OPRØR!
Af formand for forsamligshuset

Michael Thygesen

Tænk sig, hvis vi stadig havde ”Re-
geringen Anker Jørgensen” som jo tids-
mæssigt er, hvor Hosni Mubarak
udpeges som afløser for Anwar Sadat.
Nok en utopisk tanke for de fleste, uan-
set politisk ti lhørsforhold, at have sam-
me lederskikkelse i så lang en periode
(Dronningen undtaget naturl igvis, hun
er jo mere sådan en samlende skikkel-
se, end egentl ig ”leder”).

Hvorfor nu alle disse ord om Egypten
eller Ægypten, som nogle vil foretrække
at stave det.

Jeg er jo ikke ligefrem kendt i famil i-
en for at nyde varmen, og havde da hel-
ler ikke planlagt ferierejse ti l
”hajbugten”. Men jeg kan jo som for-
mand i en af byens foreninger ikke lade
være med at kigge lidt indad og også
lidt ud på de andre foreninger, råd og
klubber i området. Og kigger jeg rigtig
godt efter, så ser jeg personer, der gør
et sol idt stykke arbejde i deres respekti-
ve klubber og foreninger og inspireren-
de nye ti ltag, men jeg ser også mange
gengangere fra år ti l år ti l år.

Er vi ved at glemme, hvad de lige nu
kæmper for i Tunis, Kairo, Suez og iføl-
ge radioen snart også i Jordan? Vil vi
lade stå ti l , fordi vi har ”de rigtige” på
pladserne i de forskell ige bestyrelser, vi l
vi nøjes, fordi det er nemmest og mest
bekvemt?

De kæmper for medindflydelse og
demokrati , - hvad med os? Vil vi det
mere, el ler er vi mættede?

Personligt kan jeg nok leve med den
ene eller anden styreform i Egypten,
min dagligdag bliver næppe ændret
stort på det grundlag, men skal jeg så
bare være ligeglad? Eller skal jeg trods
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alt i det mindste have en holdning?
Og en lang historie senere kommer jeg

ti l det, jeg egentl ig vi l le.
Vi er i sæsonen for generalforsamlinger,

så kom nu ud af stuen og deltag. Måske
er der ikke så meget at kæmpe for i Voer-
ladegård, det ændrer måske ikke daglig-
dagen radikalt for dig, hvem der sidder i
denne og hin bestyrelse. I værste fald fin-
der de vel en andenN så måske er vi ti l-
fredse, men vis det med det skulderklap,
det er at møde op, både ti l arrangementer
og ti l de kommende møder. Meld jer ti l fri-
vi l l ig hjælp når der kaldes, på den måde
kommer vi langt sammen.

Og held og lykke ti l , Egypten, - vi vi l jo
gerne komme igen.

Foto fra skolen



R

- 4 - Voerladegård Skole

Rullende skolestart
i den aldersintegre-
rede indskol ing på
Voerladegård Skole

Af: Skoleleder Merete Kristensen

På Voerladegård Skole har vi igen-
nem en årrække taget initiativer hen
imod en anderledes skolestruktur end
den traditionel le, hvor én lærer har én
klasse i ét fag. Derudover har stor varia-
tion i antal børn og skæv kønsfordeling
på årgangene været et incitament ti l at
tænke anderledes - for på den måde at
ti lgodese mere optimale rammer for triv-
sel samt social og fagl ig læring.

Med starten af skoleåret 201 0-2011
tog vi skridtet fuldt ud i Li l leteam (0.-2.
klasse) og de 40 elever, som udgør de
3 årgange. Eleverne er organiseret på
tværs af årgange, og hver elev ti lhører
en ”klangruppe”, som enten er Løve-,
Ørne- el ler Bjørneklanen. En klan-grup-
pe udgør pt. ca. 1 3-1 4 børn – en tryg
basisgruppe, hvor en af de voksne i Li l-

leteam er kontaktperson for samme
elev og dennes forældre i de ca. 3 år,
eleven er i Li l leteam. Det er også i klan-
gruppen, at de ældste børn er mentorer
for de yngste.

Når der arbejdes fagspecifikt i fagene
dansk og matematik, er børnene opdelt
i ”arkanagrupper” – hvor barnets niveau
afgør, om de er i Spar-, Hjerter- el ler
Klørgruppen. Der ønskes med organi-
seringen bl.a. at skabe et læringsrum,
hvor det fagl ige niveau matcher ele-
vens, og hvor al le elever kan føle suc-
ces med de krav, der sti l les.

Den nye organisering er bundet sam-
men af en fast, genkendelig struktur i
dagl igdagen.

På baggrund af strukturen i indsko-
l ingen og det faktum at børnehaven er i
huset, mener vi, at en rul lende sko-
lestart vi l kval ificere skolestarten for det
enkelte barn og barnets forældre. Dette
er drøftet igennem det sidste års tid
blandt personalet i skole og børnehave
– og efterfølgende i børnehavens foræl-
dreråd og i skolebestyrelsen. Det er så-
ledes besluttet at igangsætte den
rul lende skolestart fra august 2011 – og
vi ”tyvstarter” her i foråret med enkelte
børn, som er helt klar ti l at begynde i
skole.

Hvad betyder ”en rul lende skolestart”
egentl ig? Der er forskell ige modeller,
men hos os vil det betyde, at vi har før-
ste skoledag for en gruppe børn 4 gan-
ge om året: Efter sommerferien, den 1 .
november, den 1 . januar og den 1 . apri l .
Det enkelte barn skal som udgangs-
punkt starte umiddelbart efter sin 6. års
fødselsdag, dog med mulighed for at

Samarbejde
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starte enten tidl igere eller senere, hvis
personale og forældre vurderer, det vi l
være ti l barnets bedste.

Vi ser følgende fordele ved en rul len-
de indskoling:

- Barnet begynder i skole, når det er
parat.
- Barnet g l ider ind i en børnegruppe,
hvor posi tive normer og værd ier al le-
rede er grundfæstet.
- Barnet g l ider ind i ru tiner, arbejds-
rytme og en posi tiv læringsku l tur,
som er grundfæstet, og vi udnytter
det store potentiale, der l igger i at læ-
re af andre.
- Barnet skal ikke – ved en skoleud-
sættelse – vente et hel t år for at kom-

me i skole.
- Det enkel te barn og barnets foræl-
dre kan bedre ”favnes”, når færre be-
gynder på samme tid .
- Et tættere samarbejde om barnet
imel lem personalet i børnehaven og
personalet i skole/SFO.

Børnehaven vil med denne beslut-
ning have en permanent Spiregruppe
bestående af kommende skolebørn,
som samles to gange om ugen. Planen
er, at børnehavebørnene er en del af
Spiregruppen i cirka et halvt år.

Vi glæder os ti l at komme i gang.
Vi glæder os ti l at have 4 årl ige fest-
dage med flag-al le og ”velkommen i
skole”- sang.

Slanger, beholdere og ----- et eksperiment ? Måske eksplosionsfare !
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Af elevrådsformand Anne Eeg Petersen

Vi i elevrådet havde arrangeret en
læsedag d. 25 januar. Dagen gik ud på
at vi skul le læse en hel skoledag. Men
for at det skul le bl ive ti l en anderledes
skoledag, havde vi besluttet at al le ele-
verne måtte komme i skole iført nattøj.
De måtte også gerne medbringe tæp-
per og puder osv. ti l at hygge med, i de
forskell ige hjørner. For at l i l leteam (ele-
verne fra 0.-2. klasse) også kunne få en
sjov og hyggelig læsedag havde elevrå-
det lavet fire læsehjørner, som be-
stod af emnerne: fantasi, gys, smølfer
og eventyr. Hjørnerne var pyntet op
med forskell ige rekvisitter. Eleverne i l i l-
leteam kunne herefter vælge sig ind på
de forskell ige læsehjørner. Her skif-
tedes eleverne fra storeteam ti l at læse
højt. Det var en sjov og hyggelig dag,
og jeg håber sådan en dag vil bl ive gen-
nemført hvert år.

Læsedag på
Voerladegård Skole

Foto fra

"Læsedagen"
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Det har været en rigtig god og vellyk-
ket opstart af klubben.

En stor tak ti l al le de unge menne-
sker, som indti l nu er blevet en del af
vores nye ungdomsklub i Voerladegård
- vi ser frem ti l endnu flere medlemmer.

Vi er nået langt med indkøb og in-
dretning af de nye lokaler, og begynder
at få flere og flere aktiviteter at ti lbyde
de unge.

Ny ungdomsklub i
Voerladegård

Af klubleder Leon Møldrup Kjer

Udover Wii, playstation og diverse
andre spil , har vi bl.a. også mulighed for
at låne musiklokalet på skolen. Vi
håber, at der er nogle som er interesse-
ret i at spil le musik, og evt. være med ti l
at starte et band op.

Der vil også løbende komme både
interne og eksterne arrangementer,
f.eks:

• Kajaktur på Mossø - evt. med mul ighed

for overnatn ing

• Bowl ingtur

• Shoppetur for de shoppeglade

• Go-cart.

• Fester og

• Fi lmaftener

Vi håber på andre gode ideer fra de
unge eller deres forældre - så må vi se
hvad der kan lade sig gøre.

Indti l nu er følgende arrangementer fastlagt:

11 . marts 2011 , 1 9.30 – 22.30 Alkoholfri fest for al le unge fra 7. klasse og op ti l 1 8 år
29. marts 2011 , 1 9.30 – 22.00 Åbent hus arrangement for forældre og unge fra 7. klasse

- 7 - Ungdomsklub
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NYT FRA FODBOLDUDVALGET

Forårssæsonen for håndbold og fod-
bold banker på, og det varer ikke
længe, før sportspladsen fyldes med
lyden af glade børns og voksnes
stemmer.
Fodboldudvalget arbejder bl.a på at
få trænere ti l al le hold, at få dem
sendt på kurus, at få fordelt tiderne
på banen, at finde dommere ti l kam-
pene, og at holde l idt orden i klubhu-
set.
Vi kommer ti l at mangle et par spon-
sorer ti l indkøb af nyt spil lertøj ti l
nogle af holdene, så hvis du ejer et
firma eller kender et firma, som ger-
ne vil være sponsor, så tøv ikke med
at ringe ti l Jette 22963644.

Har du lyst ti l at bl ive træner, så kon-
takt også Jette.

Måske 11 -mandshold for herre!
Der har været meget snak om et 11 -
mands-hold for herrer. VIF vil sam-
men med Tønning/Træden og Sdr.
Vissing afholde et møde i nærmeste
fremtid, om det vi l være muligt at la-
ve et samarbejde omkring dette.
Hvis det lykkes, håber vi, at holdet
starter efter sommerferien.

VOERLADEGÅRD IF
Af Jette Rathcke og Inger Iversen

Krokket?
Er du interesseret i at spil le kroket,
så trodser de allerede vind og vejr.
Kontakt Erik 75782058.

Indbrud igen!
Der har desværre været indbrud i
klubhuset igenN Vi vi l gerne med
meget store bogstaver pointere:

DER ER INGEN DRIKKEVARER,
SLIK, IS ELLER PENGE I KLUBHU-
SET -- OG DET KOMMER DER
HELLER IKKE!

Så ti l dig/jer, som synes, det er
sjovt/spændende at ødelægge vores
fælles klubhus for at gøre sig ti l tyv:
Lad være – der er intet at komme ef-
ter.

NYT FRA GYMNASTIK-
UDVALGET

Op med armeneF!
Som noget helt nyt i år har springhol-
det i Voerladegård mulighed for at
træne 5-6 gange hen over vinteren
på idrætsefterskolen i Bjerre. Her er
der super gode springfacil iteter som
springgrav, airtracks og stor-trampoli-
ner m.m.

www.vifsport.dk
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Børnene nyder
at springe, og
samtidig lærer
de at opmuntre
hinanden og se
hinandens
fremskridt.

Holdet trænes
af Jørgen

Brandt, som også sti l ler med unge
springere som hjælpetrænere.
Springholdet kan opleves ti l forårs-
opvisningen den 1 9. marts 2011 .

Vi har brug for nye kræfter i gym-
nastikudvalget!
Gymnastikudvalget er bindeled mel-
lem bestyrelsen og instruktørerne
og står bl.a. for at arrangere gymna-
stikopvisningen.
Derudover er de ansvarl ige for at for-
dele tiderne mellem de forskell ige
hold og finde instruktører ti l de hold,
som måtte mangle.
Det er en mulighed for at få indfly-
delse på de ting, som foregår i gym-
nastikafdel ingen.
F.eks. hvor mange og hvilke arran-
gementer af social karakter skal der
være, hvilke redskaber skal indkø-
bes, og hvordan skal gymnastikop-
visningen være?

- 9 - VIF

Husk gymnastikopvisning den 1 9 marts 2011

Sidst men ikke mindst kan man un-
der dække af gymnastikudvalgs-ka-
sketten besøge de forskell ige hold
og opleve hvordan energien fylder
gymnastiksalen, når instruktørerne
på hver deres måde sætter gang i al-
le de energiske børn og voksne, som
findes her i Voerladegård.

Hvis det er noget for dig, eller du
gerne vil høre mere om, hvad det
indebærer, så kontakt:

Gymnastikudvalget:
* Inger Svansø Iversen: 75 78 28 05
* Joan Linneberg: 86 11 61 12
* Linda Bording: 29 87 49 27
* Dorthe Munch Sand: 75 78 29 78
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Historiske gl imt . . . .

Af "Histor" p.t. anonym

Med tak modtog jeg opfordringen,
om at bidrage med små historiske glimt
ti l årets udgaver af Voers Blad, men in-
drømmet; hurtigt blev jeg klar over, at
opgaven var behæftet med et mareridt,
som jeg ydmygt måtte bøje mig for:
redaktionen levnede alt for l idt spalte-
plads ti l alt det, der vi l le kunne fortæl-
lesN.. . Mange vil jo nok også syntes,
at det er da også rigel igt ti l alt det, der
var engangN.. Vi lever i nutiden, så er
der ikke tid ti l , at beskæftige sig med
fortiden, den siger og betyder intet i
hverdagen. Ganske ubemærket er
denne fortid dog all igevel med i dagl ig-
dagen.

Gamle traditioner lever, og med et
smil på læben holdes de i hævd. For
sådan skal det være, og når man taler
om, at sådan var det også engang, så-
dan så der ud, og her skete det og det,
saa er interessen tændt – trods al nutid
og fortravlet hverdag.

Og inden al spalteplads er opbrugt,
så her en li l le opremsning af det der
omgiver os, og vil kunne fortælle histo-
rien gennem årtusinder om Voerlade-
gaard sogn:

Fandtes der et offersted ved 3-høje i
Dørup?. Kun 2 høje står stadig paa lo-
kal iteten. Når vi nu har fået en Galgeb-
jergvej, har der så også eksisteret et
Galgebjerg? Ja, og selvom der ikke er
meget at se (på privat mark), saa er lo-
kal iteten afsat med navn paa kortmate-

rialet helt op i nyere tid. Hvor lå Lade-
gården? Har der eksisteret en bebyg-
gelse før Voerladegaard som landsby
med kirke opstod. Til det kan der sva-
res, at det er mere end meget sandsyn-
l igt. Lokaliteten er kendt, men økono-
mien har ikke været ti l andet end prøve-
gravninger! Meget mere vil kunne næv-
nes, derfor lader vi historien være vor
guide i de kommende numre, og lad os
her begynde med Blegsøen og dens
omgivelser.

Mange vil syntes, at Blegsø er et
mærkeligt navn, hvad det også ser ud ti l
l ige umiddelbart, men bagved er der en
lang og interessant historie. Søen har
engang haft en anseelig udstrækning,
hvad der kan ses paa Videnskabernes
Selskabs kort fra omkring slutningen af
1 700-tal let; fund af stenalderbopladser
viser, hvor søbredden har været belig-
gende med en endda endnu større sø.

Nutidens krav ti l landbruget har bety-
det afdræning, så vi i dag står med
noget, at når der bl iver sagt sø, lyder
det som en vittighed.

Men arealet er intakt, og paa land-
skabsformen kan vi få en li l le i l lusion
om udstrækningen, da vore forfædre
færdedes her. Lige i dette l i l le område i
dag findes faktisk hele Danmarks forhi-
storie repræsenteret. I 1 970’erne fik vi
Blegsøvej, i begyndelsen af 2000-tal let
byggemodnedes og bebyggedes det
der blev ti l Blegsø Banke.

Når man færdes her i dag, er det en
l idt underl ig tanke, at da Harald Blåtand
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men man lagde det ud i solen - det skul-
le bleges! ! ! ! .

Her kommer vor Blegsø ind og ”afgi-
ver forklaring”. Nu skulle klædet først
gennemskylles og bankes igen og igen,
saa det opnåede tæthed i vævningen,
og det fandt meget praktisk sted med
vandrigel ighed. Et kar hjemme paa går-
den kunne ikke gøre det, så man gik ti l
søen. Vi kender historien om H.C. An-
dersens mor, der jo netop stod i det
iskolde vand i Odense Å, og vaskede
og bankede tøjet for at tjene ti l det dag-
l ige brød. Det skete også her, og så
blev tøjet bredt ud over det omkringl ig-
gende areal. Alt dette skul le ske i det
tidl ige forår, , hvor solen havde mest
magt ti l denne speciel le opgave. Når
det så havde ligget ti lstrækkeligt længe,
for det tog tid, kom det hjem, hvor det

nu lå nærmest kridende hvidt. Se, det
var en kort historie om Blegsøen, og
den nutid der nu findes i området, hvor
tidl igere metervis af klæde var med ti l at
give et l i l le område af vort sogn navn.

mejslede sig navn i stenen i Jel l ing, og
dér fortalte, at han gjorde danerne krist-
ne, har det været uden at danerne vid-
ste det! . Hvem var danerne?

Var det store ord for den li l le hird han
omgikkes med i kongsgården?. Vi ved
det ikke, men i fortidens Voer landsby
sagde man på samme tid farvel ti l sine
pårørende og gravlagde dem paa skrå-
ningen ned mod søen på samme måde,
som deres forfædre havde gravlagt
deres afdøde gennem utalte århundre-
der, - netop i området, hvor vi i dag fin-
der stier og veje, haver og nye huse.

Men navnet: Blegsø? Det repræsen-
terer et l i l le afsnit af vor kulturhistorie,
der i sin oprindelse først er for- svundet,
da vore oldeforældre blev ”industrial ise-
rede”. Bag navnet står nemlig beretnin-
gen om Hørdyrkning,
der har været kendt si-
den vikingetiden. Den-
ne li l le smukke plante
var uundværlig som le-
verandør af råmateria-
let ti l det
hjemmevævede klæ-
de. En lang arbejds-
proces skal, af
pladshensyn, ikke be-
skrives her, men det
færdige resultat, når
det efter flere måne-
ders ruskning, hegl-,
skæt- og rødling ende-
l ig kunne blive ti l en
tråd der kunne væves med. Når resulta-
tet var blevet klæde var der kuløren ti l-
bage. Det var grumset med nuancer
hen som nougat. Det var der råd for; ik-
ke som i dag, hvor det ordnes kemisk,

- 11 - Historiske glimt... .

I dette landskabet havde den store Blegsø engang sine bredder.
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sen de fleste af ugens hverdagsafte-

ner. Vi håber, at al le vi l være med ti l at
passe godt på hytten, at man selv fjer-
ner eventuelt affald - og kontakter os,
hvis der er uregelmæssigheder.

Den 27. apri l fejrer spejderne også
”Skt. Georgs Dag”. Aftenen byder på
mange valgfrie aktiviteter for store og
små og tid ti l snak i den nyudsprungne
skov.

Sejlads på Mossø for dig, der er
ung.

På Mossø ti lbyder vi igen sejlads
med forventel ig start i løbet af apri l må-
ned. Aktiviteten foregår i sommerhalvå-
ret mandag aften og henvender sig ti l
børn og unge, der går i 5. klasse og op.
Vi har undervisning i kajak, samt opti-
mist- og fl ipperjol ler af vore dygtige in-
struktører. De fleste søspejdere er
”almindelige” spejdere ved siden af,
men vi har også nogle, der kun er
søspejdere. Der er stadig ledige plad-
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Spejderne har al-
drig været flere,
men. . . .

Af gruppeleder Steen Kjeldsen

Hos spejderne er vi stolte af at kunne
mønstre 1 09 betalende medlemmer, vi
har aldrig været flere. Selvom kvantitet
ikke nødvendigvis er det samme som
kvalitet, så er det et fingerpeg om, at
noget gøres rigtigt.

Dog står vi netop nu over for en stor,
stor udfordring, da op mod halvdelen af
vores rekrutteringsgrundlag risikerer at
forsvinde pga. Sdr. Vissing skoles luk-
ning. Efter sommerferien fortsætter de
fleste børn fra Sdr. Vissing deres skole-
gang i Brædstrup, hvor der ”venter” ikke
mindre end tre spejderkorps. Derfor vi l
vi i foråret gøre os mere synlige i Sdr.
Vissing, så nogle af møderne afholdes
på den anden side af Gudenåen.

Hjælp med at gøre Voerladegård
ren!

Vi vi l for femte år i træk være med ti l
Danmarks Naturfredningsforenings ind-
samling af skrald. Har du lyst ti l at hjæl-
pe bæverne så kom til spejderhuset
tirsdag d. 29. marts kl. 1 7 ti l en times
oprydning af papir, dåser osv.

Invitation til indvielse af bålhytten.
Onsdag d. 27. apri l kl . 1 8 – 20 invite-

rer vi al le ti l officiel åbning af den flotte
bålhytte, der snart står klar ti l brug for
områdets beboere, dagplejen, vugge-
stue, SFO, klub og skole. Men selvføl-
gel ig ikke mindst for spejderne, der i
sommerhalvåret benytter spejderplad

Klar til pæleklatring - du kan prøve den 27. april
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Hverdags-gl imt fra dagplejerne
Af Dagplejerne.

Her i Voerladegård er dagplejen velkommen mange steder. Det nyder vi rigtig
godt af, og vi er meget taknemlige for det. Det giver os gode muligheder for vari-
erede og indholdsrige dage med de små inden for kort afstand.

ser. Benyt denne enestående mulighed
for at afprøve sejl-l ivets glæder på vo-
res smukke sø ti l en overkommelig pris.

Tag kontakt ti l søspejderleder Rene
på 301 31 593, hvis du har spørgsmål
om sejladsen.

Sommerlejrene er nu på plads.
Bæverne og ulvene tager ti l Gammel-

struphytten ved Vestbirk d.1 . -3. jul i , og
de større juniorer og spejdere kan se
frem ti l sjove oplevelser på det Houens
Odde Spejdercenter ved Kolding ons-
dag – søndag i uge 26.

Sketch på Ømborgen

Klik forbi vores hjemmeside:

www.spejdernet.dk/vg

Husk

Lørdag d. 9. april: Visionsdag for alle voksne omkring gruppen.

Onsdag d. 27. april: Skt. Georgs Dag med officiel åbning af bålhytte og masser af aktivitet for

hele gruppen på spejderpladsen.



Dage med strålende sol, snedække-
de marker, og træer, hvor rimen gnistre-
de, som var det diamanter.

Dage hvor kulden bed og fik vandet
ti l at fryse i staldene, så alle dyr måtte
vandes med spande. Det gav lange ar-
me og trætte skuldre, så var det godt at
komme ind ti l brændeovnsvarmen og ti l
varm kaffe.

En underl ig vinter har det været ti l
nu, masser af sne og kulde før nytår og
så pludselig er det en vinter, som vi
kender dem. Lidt frost, l idt tø, l idt sol og
mange overskyede dage. Godt at solen
er på vej ti lbage, så dagene længes, el-

NNaturen omkringLyngdal .

Af Egon Kjær Sørensen

Det er næsten Kyndelmisse; men det
er ikke hvidt derude. Kun ovre ved kul-
turskrænten ligger der endnu nogle små
klatter fygesne fra vinterens start i
november.

Lige nu ser det l idt trist ud med vis-
sengrønne marker og nøgne træer;
men hvor har vi haft fantastisk smukke
dage denne vinter.

- 1 4 - Naturen omkring Lyngdal
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reden bygger de et tæt tag og helst af
tjørnegrene for at holde ægrøvere som
dem selv ude.

De bygger også altid oppe i træernes
højeste og tynde grene, så kravlende
fjender holdes ude. Det er store byg-
ningsværker, og selv når de bliver for-
ladt, kan der gå flere år, før de går i
opløsning og falder ned.

Der er skovduerne helt anderledes
sjuskede bygmestre. De lægger l idt pin-
de på kryds og tværs, og så håber de
på, at reden holder ti l vejrets omskiftel-
ser. Deres reder kan aldrig bruges fra år
ti l år, efterårets og vinterens storme flår
dem altid i stumper og stykker.

I stalden har vi også taget forskud på
foråret. Vi plejer altid at lade vore får
læmme i marts/apri l ; men i år har vi
ladet 6 får få lam i januar. Så nu er der
en flok legesyge lam i løsdriftsstalden.
Så snart mødrene spiser, og der bl iver
plads, tumler de af sted. De løber frem
og ti lbage og hopper op med alle fire
ben på en gang. Det er som en flok små
børn, der sl ippes løs i en sportshal.

Det er l ivsbekræftende og glædeska-
bende at se på - og så er det også, som
om foråret al lerede er her.

lers kunne man let redde sig en vinter-
depression.

Med solen og lyset, der vender ti l-
bage, begynder de første fugle at for-
tælle, at foråret er på vej.

Her hos os er vi så heldige, at vi har
skovduer, der holder ti l i de høje træer,
der omkranser gården. Allerede om-
kring d. 20. januar begyndte de at kurre
og gøre klar ti l redebygning. Sammen
med kragerne er det nogle af de første
fugle, der begynder at lægge æg om
foråret, og sommetider bl iver de så
overrasket over, at vinteren vender ti l-
bage med fuld styrke og slår det første
kuld ihjel .

Men skaderne har også forårskul ler,
de er begyndt at undersøge, om reden
fra sidste år kan sættes i stand, el ler de
er nødt ti l at bygge en helt ny fæstning.

For en skaderede er en fæstning.
Måske fordi de selv er nogle banditter,
der plyndrer andre fugles reder for æg
og unger, gør de deres reder ti l uind-
tagelige fæstninger.

En sådan rede er næsten en meter
høj. I bunden laves et tæt fletværk af
grene, der fores med jord og mudder,
så der dannes en skål ti l æggene. Over



GGør en forskel fornaturenF

Af Henrik Nordstrøm

Giv Sukkertoppen en hånd - søndag

d. 1 0. april 2011 kl. 1 0-1 3!

Sukkertoppen er et særligt værdifuldt
naturområde, der med sin unikke natur
bestående af bøgetræer, kristtorn, he-
delyng og blåbærbuske er et internatio-
nalt beskyttet område.

Desværre truer ti lgroning med birk
det smukke område.

Program:

• Mødested: Kl. 1 0 ved P-pladsen nedenfor Sukkertoppen, Vilholtvej.

• Aktivitetsdagen starter med velkomst.
• Vi får introduktion til arbejdet samt udleveret redskaber. (Du er vel-

kommen til selv at medbringe saks/ørnenæb).

• Der vil være spændende indslag for børnene i løbet af formiddagen.

• Gratis frokost til alle kl. 1 3.

Horsens kommune, HedeDanmark
og Danmarks Naturfredningsforening
har i fællesskab igangsat en plejeplan
for området. Professionelle skovfolk har
netop nu fjernet de store birketræer. Til-
bage står der birk, som er blevet ti l bu-
ske, men de truer også den sårbare
natur!

Vi vi l gerne invitere dig og din famil ie
ti l en aktiv dag i naturen, hvor vi med
ørnenæb og saks sammen giver Suk-
kertoppen en hånd.

Alle kan deltage – ti lmelding er ikke
nødvendig.

Kontaktperson: Danmarks Naturfred-
ningsforening i Horsens: Henrik Nord-
strøm, Tlf. 76698200 eller mailadresse:
teamholmedal@mail .dk

- 1 6 - Naturfredningsforeningen
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VVidste du . . . . . . . .
. . . . . . . at vi har en elektronisk kalender i
Voerladegaard?

Det har vi - og formålet med kalen-
deren er, at du og alle andre kan opdate-
re og se tidspunkter for aktiviteter, som

Program
• Opstart af Gri l lsæson 2011 - der skal laves bål og gri l les
• Tag din gri l l med - del evt. med naboen eller andre
• Kød og ti lbehør er der sørget for.
• Der sælges øl på pladsen ti l rimelige priser. (Sikkert fadølsanlæg)
• Der er rytmisk musik i baggrunden
• Tag telt og sovepose med, hvis du vil overnatte på pladsen.
• Pris for dette arrangement er 250 kr

Tilmelding og yderl igere infor. v/ Anders Therkelsen,
tlf 2032 2046 eller mail therkelsen@gmail .com

VoerHerreLaug
af 201 0

Af Anders Therkelsen

VoerHerreLaug blev dannet som for-
ening i 201 0 med det formål at samle

- 1 7 - VoerHerreLaug

er relevant for nogle el ler al le borgere i
Voerladegård, Dørup og Hem.

Det er helt enkelt at ti lføje en given
aktivitet, som blot skal indeholde en kort
beskrivelse af aktiviteten samt navn og
tlf. på en kontaktperson.

Klik ind på kalenderen på:
http: //voerladegaardnet.dk/cal

mænd fra Voerladegård og nærområdet
ti l uformeldt socialt samvær - mande-
hørm og hygge - nogle gange om året.
De første møder var en succes og fore-
ningen vil gerne dele den med endnu
flere. Udbred kendskabet ti l foreningen
og træk nabo og alle herrerne på vejen
med!

Næste arrangement lørd. d. 28. maj 2011 kl. 1500 på spejderpladsen ved boldbanerne.
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FForsamlingshuset.Af formand Michael Thygesen

Siden sidst.
Vi har instal leret og ibrugtaget nyt

komfur i køkkenet. Som en del af en fo-
restående renovering, har vi al lerede nu
indkøbt et komfur, der selvom det er
købt brugt, er en klar forbedring i for-
hold ti l det gamle.

Udover komfuret, planlægger vi en
egentl ig renovering af køkkenet i løbet
af forår/sommer. Vores køkkengulv
trænger gevaldigt, og nye skabe mv er
også i kikkerten. Målet er at få opdate-
ret de punkter, hvor vi oplever at folk
syntes vi ”hænger l idt”, og naturl igvis in-
den for den økonomi der er ti l rådighed,
at få frisket l idt op i køkkenet.

Så skulle der være lyst ti l at deltage,
så meld jer ti l bestyrelsen, vi noterer
navne og kontakter jer når vi er tættere
på.

Juletræ:
85 mennesker var ti l den traditionel le

julemiddag, hvor både julemand og
godteposer fandt vejen frem ti l huset. Vi
var l idt færre end normalt, da vi typisk
har været over 11 0 personer, så kan vi
gøre mere for at annoncere både dette

og andet, vi l vi meget gerne høre fra jer.
(juletræ var annonceret på skolen og i
byen).

Fællesspisning:
Vi vi l gerne bibeholde den positive

fremgang der har været på fælles-
spisningen, men det kræver at nogle
melder sig ti l at stå for det, og det er ik-
ke svært, der er masser af hjælp at
trække på, så kom frit frem.

Hjemmeside:
Forsamlingshuset har sin egen hjem-

meside www.voerladegaardforsamlingshus.dk

Her prøver vi at holde jer opdateret bå-
de via nyhedsside og kalender, og som
det nyeste en blog, hvor vi fra tid ti l an-
den vil skrive l idt om, hvad der sker. På
http: //blog.voerladegaardforsamlingshus.dk
har vi mulighed for at kommentere og
have en sober debat.

Andelshavere:
Huset er jo et andelsselskab, der i

sagens natur skal have andelshavere
for at fungere, vi vi l i løbet af foråret
komme forbi de fleste i området med ti l-
buddet om at tegne andelsbevis, tag
godt imod os, og overvej gerne på for-
hånd om i ønsker at være med. Se
hjemmesiden for en beskrivelse af hu-
set, og det at være andelshaver.

Planlagte aktiviteter:

• Bankospil første onsdag i marts og april
• Generalforsamling 21 marts 2011
• Uddeling af girokort til andelshavere umiddelbart efter generalforsamlingen
• Tegning af nye andelsbeviser – løbende.
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Fællesrådet
Voerladegård

Af formand Henrik Ellegaard

Foråret er på vej og vi skal ti l at plan-
lægge årets aktiviteter og gøremål i fæl-
lesrådet i Voerladegård, derfor vi l vi
gerne have input og idéer fra jer borge-
re. Hvad skal vi arbejde med i 2011 ?

Af projekter der al lerede kører og ar-
bejdes på kender i jo al lerede de fleste,
butiksplanerne i forsamlingshuset, mul-
tihal len og en evt tennisbane. Men det
kan jo være at der er endnu flere gode
idéer som der burde arbejdes på. Så fat
pennen eller send en mail ti l underteg-
nede og vi tager det op på næste fæl-
lesrådsmøde i marts.

Sidst i marts starter vi planlægningen
af dette års Voer Fest, mere info om det
senere. Jeg håber at festudvalget fra
201 0, er klar ti l at tage fat igen.

Med venlig hi lsen,
Henrik Ellegaard
(henrik.el legaard@gmail .com)
Kirstinelund 1 2
Voerladegård

Fællesrådets virke
Fællesrådet er en forening, hvis navn

er Voerladegård sogns Fællesråd. Fæl-
lesrådet er hjemmehørende i Voerlade-
gård sogn i Skanderborg kommune.
Fællesrådet er stiftet på en generalfor-
samling den 1 2. september 1 994. Fæl-
lesrådets formål er at virke som
koordinator for al le bestræbelser ti l
fremme af sociale, kulturel le og byplan-
mæssige aktiviteter i sognet.

Fællesrådets medlemmer
Som medlemmer kan generalforsam-

l ingen optage alle foreninger, institutio-
ner, menighedsråd eller sammen-
slutninger af l ignende art, som efter
Fællesrådets skøn har hjemsted i sog-
net. Foreningerne, som deltager i fæl-
lesrådet er: Voerladegård
Idrætsforening, Voerladegård Forsam-
l ingshus, Skolebestyrelsen, Menigheds-
rådet og KFUM Spejderne.
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Nyt fra
menighedsrådet

Af formand Karl Svansø Iversen

Halvvejs i valgperioden er det tid ti l
både at evaluere og at se fremad.

Vi synes, det har været et par hekti-
ske år, men vi har nået rigtig meget:

• Ny præst,
• Nyt Menighedshus og
• Masser af aktivitet.

Faktisk er vi blevet enige om, at det
vigtigste for os det næste par år er at

holde fast i al le de gode traditioner, der
er videreført, genopstået el ler nystar-
tede, siden vi ”ski ltes” fra Sdr. Vissing
sogn. Vi har således lavet overordnede
planer for både gudstjenester, aktiviteter
og møder for hele året.

Vi vi l også gå fra 1 0 møder i 201 0 ti l
7 møder i 2011 . All igevel regner vi med,
at møderne fortsat giver tid ti l både
planlægning, diskussion og debat.

Vi har et rigtig positivt menighedsråd
med en god stemning på møderne, og
selv om vi tager tingene alvorl igt, bl iver
der også tid ti l pjank og pjat, så man
som regel er i bedre humør, når man
kommer hjem, end da man gik. Og det
er jo ikke så galt!

Dagplejen hygger i menighedshuset



KKirkel ige arrange-menter:

Sultens onde cirkel kan brydes
Sogneindsamling ti l Folkekirkens

Nødhjælp.
Søndag d. 1 3. marts 2011 sender Vo-

erladegaard sogn og Folkekirkens Nød-
hjælp indsamlere på gaden for at
fortsætte kampen mod sulten i verden
ved den årl ige sogneindsamling. Det
sker efter gudstjenesten kl. 9.30.

FN har opgjort, at antal let af ekstremt
fattige er faldet fra 1 ,8 mil l iarder ti l 1 ,4
mil l iarder mennesker siden 1 990. Og
FNs Fødevare- og Landbrugsorganisa-
tion FAO skønner, at antal let af sultende
er faldet med 98 mil l ioner mennesker i
år.

Folkekirkens Nødhjælp synes, det er
verdens bedste nyheder.

Den store indsats, der al lerede er
gjort for verden fattigste, har bragt
udvikl ingen på det rette spor.

Men der dør fortsat et barn hvert sjet-
te sekund på grund af underernæring,
og i år sulter 925 mil l ioner mennesker,
så der er stadig meget at gøre.

Kunne du tænke dig at være med ti l
at gøre en forskel, så meld dig som ind-
samler ti l indsamlingsleder Egon Kjær
Sørensen, Lyngdalgaard@mail .dk, tlf.
75 78 25 72.

Det tager omkring et par timer at gå
en tur.

Minikonfirmandafslutning
Søndag den 27. marts kl. 1 1 .00 i Vo-

erladegaard Kirke.
Dette års minikonfirmander deltager

aktivt med et indslag ved gudstjenesten.
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Bagefter er der en forfriskning i Menig-
hedshuset med tak for denne gang.

Koncert
6. apri l kl . 1 9.30 er der en rigtig flot

koncert i Kirken.
Den kendte Danske Salme Duo be-

stående af Christian Vuust, saxofon og
klarinet - og
Hans Esbjerg,
klaver, fra År-
hus, spil ler et
varieret reper-
toire af jazzede
variationer over
kendte danske
salmemelodier.
Duoen har ud-
givet to meget roste CD’er. Se deres
hjemmeside: dendanskesalmeduo.dk

For første gang prøver vi med en ren
musikalsk oplevelse. Fri entre.

Skærtorsdagsmåltid:
21 . apri l kl . 1 7.30
En helt særlig mulighed for at opleve

Kirken på en ny måde.
Gudstjeneste med et rigtigt nadver-

måltid.
Måltidet er gratis, men der bl iver mu-

l ighed for at yde et bidrag ti l et velgø-
rende formål. Lækker mad bliver besti lt
udefra, derfor er ti lmelding nødvendig.

Ti lmelding af hensyn ti l madlavnin-
gen ti l sognepræst Peter Tast,
pht@km.dk, sms eller tlf. 61 22 39 99 –
senest 1 0. apri l .

Den danske salmeduo
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Af sognepræst Peter Tast

Klæder skaber folk, lyder et gammelt
ordsprog, og det er der noget om. Så
snart vi ser en politi-mand eller kvinde,
et postbud eller en togkonduktør, så ved
vi, hvad det er for en, vi står overfor.
Selvom det ikke er helt så tydeligt, så
har vi det også lidt på fornemmelsen,
når vi står overfor en i jakkesæt eller en
i hjemmestrikket. Tøjet fortæller noget
om, hvem vi er. Det, vi vælger at tage
på i dag, er med ti l at give os en identi-
tet og fortælle omverdenen noget om os
selv.

FFaasstteellaavvnn
Til fastelavn leger vi med klæderne.

Vi – el ler i hvert fald børnene – klæder
sig ud og prøver en ny identitet.
Hvordan er det at være prinsesse eller
Tarzan, is el ler mobiltelefon, el ler hvad
vi nu kan finde på at klæde os ud som?

I kirken hører vi ti l fastelavn om Jesu
dåb. Om, hvordan himlene åbnede sig
over Jesus, og han så Guds ånd dale
ned over sig som en due og komme
over ham; og der lød en røst fra himle-
ne: ”Det er min elskede søn, i ham har
jeg fundet velbehag”. Herefter begyndte
Jesu virke med 40 dages faste, hvoref-
ter han blev fristet af djævelen. Det er
denne fastetid, vi fejrer fra fastelavn ti l
påske. Det er her kampen mellem det
gode og det onde står.

I gamle dage mente man, at sorte
katte stod i ledtog med det onde. Derfor
puttede man dem i tønder og slog kat-
ten af tønden, og jog således det ondeBenedikte Baggesgaard

Klædt på ti l l ivetVarme hveder
Torsdag den 1 9. maj kl. 1 8.30 - ca.

20.30.
Vi mødes ved Menighedshuset og

går en tur i skoven. Undervejs fejrer
vi bededagene ved en kort fri luftsan-
dagt. Når vi kommer ti lbage ca. kl.
20, serveres der varme hveder, kaf-
fe, te og kakao, hvorti l Voerlade-
gaardkoret synger nogle sange. Man
er velkommen ti l at deltage i hele el-
ler dele af arrangementet.

Vandregudstjeneste og Trinitatiskage
1 9. juni kl . 9.30 fra Voerladegaard kir-

ke.
En frisk vandretur med gudstjeneste i

det fri . Vi slutter af med en lækker trini-
tatiskage i Kirkehaven eller Menigheds-
huset. Kom og hør, hvad trinitatis har
med lagkage at gøre.

Sankt Hans aften
Sankt Hans aften torsdag d. 23. juni

kl .1 8.30 i Kirkehaven, Kirkedalen 9.
Bål, pølser, øl og vand ved spejder-

ne. Båltale ved Sognepræst Peter Tast.

Voerladegårdkoret
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Kirkelige adresser:

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

Henvendelse om fødsler,
navneændring, attester mv. ti l :
Kirkekontoret:
Kirkebakken 4
8660 Skanderborg
tlf. 86 52 02 1 2

Graver:
Lars Thorsen
tlf. 40 43 61 94

Menighedsrådsformand:
Karl Svansø¸ Iversen
tlf. 75 78 28 05
inger.karl@fibermail .dk

Sogneoplysninger:
www.sogn.dk/voerladegaard

ud af byen. Stakkels kat.
I dag tror vi ikke længere på, det on-

de befinder sig i en sort kat, medmindre
man da er overtroisk. I dag tror vi faktisk
ikke rigtigt på det onde. Men skal vi tale
om det onde, så er det noget, der fore-
går i menneskets indre, som fx det, der
får folk ti l at gøre noget ondt ved hinan-
den, krig el ler vold. Men det kan også
være det, tager troen fra os og som af-
holder os fra at se det smukke, me-
ningsfulde og indholdsrige i l ivet.

Derfor kan man heller ikke bekæmpe
det onde med ondt, for det er en indre
kamp. Hvis man skal kæmpe imod det
onde, kan det kun ske med det gode,
med kærlighed.

Klædt i kærlighed
Men det var også netop det, Jesus

gjorde med sit l iv og i sit virke. Og den
opgave blev han klædt på ti l i dåben.

Vi er også blevet klædt på, da vi blev
døbt. Ikke med en klædning, men med
kærlighed. Ligesom det lød over Jesus,
da han blev døbt, må vi også forstå os
selv som Guds elskede børn, i hvem
han har velbehag. Denne kærlighed gør
l ivet værd at leve og hjælper os med at
bære det, som modarbejder l ivet.

Så skal vi faste i år, så kunne vi må-
ske gøre det ved at lægge mærke ti l ,
om der er noget, der forvirrer os og fjer-
ner fokus fra essensen af l ivet, og så
prøve at give afkald på det for en tid.

- 23 - Sognepræst - Peter Tast

Klædt på ti l l ivet Det kan ske på gammeldags manér
ved at afholde sig fra at spise, ved ikke
at spise kød eller fx ikke at drikke alko-
hol. Men det kunne fx også være at af-
melde reklamerne eller undlade at se tv
i en periode.

For så kunne det være, at vi kunne
genfinde den glæde og de værdier i l i-
vet, som vi fik, da vi blev døbt og kaldt
for Guds elskede børn. Kærlighedens
klædning klæder os på ti l l ivet.

Jesu dåb



- 24 - Gudstjenesteliste

Gudstjenestel iste Voerladegaard forår 201 1

1 3. marts kl. 0930 1 . søndag i fasten og indsamling Folkekirkens Nødhjælp

27. marts kl. 1 1 00 3. søndag i fasten og afslutning for minikonfirmander

1 0. apri l kl . 1 1 00 Mariæ bebudelse

1 7. apri l kl . 1 1 00 Palmesøndag og konfirmation

21 . apri l kl . 1 730 Skærtorsdag og Skærtorsdagsmåltid

24. apri l kl . 1 1 00 Påskedag

08. maj kl. 1 1 00 2. søndag efter Påske

1 9. maj kl. 1 900 Bededagsaften og Varme hveder

29. maj kl. 0930 5. søndag efter Påske

1 2. juni kl . 1 1 00 Pinsedag

1 9. juni kl . 0930 Trinitatis søndag som Vandregudstjeneste og trinitatiskage

03. jul i kl . 1 1 00 2. søndag efter trinitatis




