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Brug skoven!

Af Fællesrådet v/ Henrik Ellegaard

Mens vi ser til, at dagene bliver længere og lysere, vil jeg gerne komme
med en opfordring: BRUG SKOVEN.
Det er virkelig et privilegium at have
så lækker natur så tæt på.

men måske skal der lige lidt inspiration
til for at få flere i skoven.
Med børnene kan man: Lege gemmeleg, bestige bjerge, klatre i træer,
lege Tarzan og svinge sig i et reb mellem træerne, finde dyrespor og måske
være heldig og finde nissens skæg.
Til de lidt ældre kan man lave en
GPS-skattejagt, tage en tur på mountainbike, løbe en tur, gå en romantisk
tur hånd i hånd eller tage en picnickurv
med og nyde en kop kaffe i skovens
dybe ro.

Det er super energiopfyldende at
komme i skoven, og den ligger jo lige
dernede og venter på at blive brugt.
Der er så uendeligt mange muligheder og aktiviteter, man kan få tiden til at
Så grib din ven, din kæreste, din
gå med.
mor og far og kom ud i skoven. Kort
sagt, kom ud og få gang i sanserne og
For nyligt var familien og jeg derne- nyd duften og kram et træ.
de, og vi fandt nissens skæg! Har I
Vi ses dernede...
nogen sinde fundet nissens skæg i
skoven?
Hilsen Skovtrolden og Nissen uden
Det er til stor underholdning for un- skæg...
gerne. I kender godt de fleste af dem,

"Nissens skæg" er klemt fast
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Inddragelse af
frivillige - kapitel 2

Af Merete Kristensen, Voerladegård skole
og Ole Vestergård, Solsikken

I sidste nummer af Voers Blad havde
vi et indlæg om inddragelse af frivillige
på Solsikken og i Landsbyordningen,
børnehave, skole, SFO og klub.
Torsdag den 1 2. januar mødte cirka
25 personer op til kaffe, lagkage, indlæg fra kommunens frivilligkonsulent
Jette Engelbrecht samt os ledere af de
to institutioner. Af de 25 var de 20 potentielle frivillige, hvoraf de fleste var
klar til opgaver her og nu, og andre lige
skulle tænke lidt. Både Solsikken og
Landsbyordningen har fået personer på
deres respektive lister og er i skrivende
stund ved at indkalde de forskellige folk
til en videre snak om, hvordan den enkelte kan se sig selv varetage nogle
meningsfyldte og betydningsfulde opgaver til gavn for beboere på Solsikken

og børn i børnehaven, skolen og SFOen.
Vi er utrolig glade og taknemmelige
for den store opbakning, initiativet har
fået fra lokalsamfundet. Tusind tak. Vi
håber og tror på, at gruppen af frivillige
- på både Solsikken og i Landsbyordningen - kan blive en ”selvkørende”
gruppe, hvor vi som institutioner ikke
skal inddrages så meget i koordineringen.
Vi glæder os til at komme i gang og
se, hvad det bringer af oplevelser og
muligheder, og vi har allerede bestemt
at indkalde til en fælles sommerfrokost
for alle involverede for at udveksle erfaringer og høre om, hvordan man
hver især er kommet i gang.
Evt. nye interesserede er altid velkomne til at henvende sig hos enten
Ole Vestergård på Solsikken – tlf.
87982062 eller hos Merete Kristensen
på skolen - tlf. 87942740.
Med venlig hilsen og tak.

Opstart af frivilliggruppen
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Er der et liv efter
Voerladegård Skole?

Hvert år i efteråret vil skolelederen
fra Niels Ebbesen Skolen besøge 6.
årgangs forældre på Voerladegård
Skole, og ligeledes følger hvert år en
Af Skoleleder Merete Kristensen
rundvisning for elever og forældre på
skolen i slutningen af januar måned.
Ja, det er der helt bestemt. Vi opleNedenstående indlæg er sendt fra
ver, at når sommeren nærmer sig, er skoleleder Kim Fuglsang.
eleverne på 6. årgang i den grad klar til
at komme væk fra reden og videre ud i Kort om Niels Ebbesen Skoden store verden – eller i hvert fald
mod Skanderborg. Ud og møde nye len.
Niels Ebbesen Skolen er bygget i
lærere og voksne og knytte nye bånd til
1
973
og er det naturlige valg for områjævnaldrende. Ud og se og mærke nye
impulser og andre måder at gøre tinge- dets beboere. Der er i årene 201 0/2011
gennemgribende
ne på. Ud på en større skole med en gennemført en
masse dejlige faglokaler og en kantine! renovering af klasse- og faglokaler,
Så selvom der som regel ikke er et øje toiletforhold, fællesarealer med videre i
tørt hos børn, unge og voksne på sid- hele udskolingsafsnittet. Skolen har
ste skoledag før sommerferien, er det 845 elever, heraf 1 7 % tosprogede, 62
for mig selv og personalet med en god lærere, 23 pædagoger, 1 0 teknisk adfornemmelse i maven, vi sender de un- ministrative medarbejdere samt 5 personer i ledelsen. Den lille skole i den
ge mennesker videre.
Efter kommunesammenlægningen store. Opdelt i afdelinger: 0.-3. klasse,
havde Voerladegård Skole et par år, 4.-6. klasse og 7.-9 klasse og med en
hvor vi udvidede med først 5. - og ef- beliggenhed i et skoledistrikt med sikre
terfølgende 6. årgang for derefter at skoleveje og god adgang til fritidsbesende eleverne til Morten Børup Sko- skæftigelser.
len. Der går en del af ”vores” elever i
Fra skoleåret 201 0/2011 modtager
disse år i 7., 8. og 9. klasse.
I forbindelse med at Kommunalbe- skolen elever til 7. årgang fra følgende
styrelsen besluttede at samle 1 0.-klas- fødeskoler: Ejer Bavnehøj Skolen,
secentret og ungdomsuddannelserne i Veng Fællesskole og Voerladegård
Campus Højvangen, valgte man at lave Skole.
Niels Ebbesen Skolen til overbygningsMottoet for skolen er:
skole for elever fra Voerladegård, Ejer
- et godt sted at være,
Bavnehøjskolen og Veng Skole. Såleet godt sted at lære.
des sender vi i år vores første årgang
af sted til NES.
Skolen tilbyder: Faglighed og trivsel.
I den forbindelse blev der på et sko- Professionelt,
personale, der
lebestyrelsesmøde i slutningen af 2011 arbejder i teamengageret
tilknyttet
en
afdeling af
ytret ønske om at få lidt information i skolen.
Fortsætter næste side ...
Voers Blad om Niels Ebbesen Skolen.
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I skoleåret 201 2/201 3 er der fokus
på følgende udviklingsområder:
• Den gode skolestart
• Skole/hjembesøg
• Cooperative Learning
• Udskolingen
• Fagudvalgsarbejdet
• Læringscentret
• Campus Skanderborg
Endvidere er skolen kendetegnet
ved stor grad af rummelighed med lang
tids erfaring med specialklasser og undervisning af tosprogede elever. Vægtning af de praktisk / musiske fag.

Prioritering af anderledes skoleoplevelser, ekskursioner, lejrskoler, sprogrejser, teamdage med mere.
Forpligtende forældresamarbejde
med et højt informationsniveau, fyraftensmøder og klasseråd. Skolen
afspejler lokalområdets sociale og
etniske mangfoldighed og har samtidig
de værdier og den kultur, der er typisk
for en dansk folkeskole.
Vi glæder os meget til at tage imod
eleverne fra Voerladegård.
På vegne af Niels Ebbesen Skolen
Kim Fuglsang, skoleleder.

Voerladegård Skole - 6. klasse
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Skolebestyrelsen
oplever …

Af Skolebestyrelsen
En forkortet version af skolebestyrelsens
input til Kvalitetsrapporten for folkeskoler i
Skanderborg Kommune.

Skolebestyrelsen oplever et meget
engageret personale, hvor pædagoger
og lærere i tæt samarbejde bruger megen energi på at skabe gode læringsmiljøer på tværs af årgangene. De er
ikke bange for at tænke skole og læring
på en ny måde. De har mange faglige
overvejelser og inddrager gerne nye
undersøgelser og teorier omkring, hvad
der giver børn gode forudsætninger for
at lære, trives og bevare lysten til at
lære. Som forældre er det nemt at blive
hørt, der er et åbent og konstruktivt
samarbejde mellem forældre, personale og ledelse. Der er en god evaluering
af elevernes faglige færdigheder. Elevplaner, årstræer og portefølje er en integreret del af dette. Vi har sendt vores
store elever af sted til overbygningen,
og vi oplever, at vores elever fint har
kunnet matche eleverne fra en større
folkeskole fagligt.
Hvor mange
sider kan jeg
nå at læse...

er glade for at læse.
Det at der skiftevis er læsebånd, løbebånd og morgensangsbånd i løbet af
skoleåret styrker forskellige sider hos
eleverne.
Vi oplever en skole, der også er god
til at vægte de kulturelle og kreative tiltag.

En god historie - fra store til små...

Den aldersintegrerede undervisning
er kommet rigtig godt fra start. Vi oplever, at personalet har skabt en god
struktur for børnene i hverdagen.
Disse overskuelige rammer gør, at vi
forældrevalgte ser, at den aldersintegrerede undervisning fungerer og giver
gode muligheder for at tilgodese det
enkelte barns læring.
Den aldersintegrerede tilgang med
forskellige holdopdelinger giver også
børnene mulighed for flere sociale relationer på tværs af alder og interesser
og ser ud til at give en god følelse af
fællesskab med mange forskellige. Altså større rummelighed og dermed bedre inklusion af den enkelte.

Skolen har meVi har taget de nye klasselokaler og
get fokus på
den
nye børnehave i brug, og vi er
læsning, og vi oplever, at eleverne glade for dem. De nye lokaler er gjort
får læst meget og indbydende og levende; det er rum,
hvor børn kan udfolde sig og føle sig
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godt tilpas.
Et stort nyt tiltag er inddragelse af
frivillighed. Dronningen nævnte det i sin
nytårstale og borgmesteren nævnte det
til nytårskuren for bestyrelsesmedlemmer. Vi føler, at vi i Voerladegård er rigtig godt med. Vi oplever en meget
engageret lokalbefolkning; Voerladegård er en landsby med et højt frivilligt
aktivitetsniveau drevet af mange forskellige engagerede ildsjæle.
Skolen er meget synlig i lokalsamfundet og indgår i samarbejde med Bostedet Solsikken, dagplejen, vuggestue, kirke, spejder og idrætsforening.
Vi har et aktivt arbejdende lokalt haludvalg, hvor hele byen støtter op om
bygning af en ny hal.

M

Landsbyordningen har sammen
med Solsikken opfordret personer, der
har lyst til at gøre et frivilligt og forhåbentlig berigende stykke arbejde i en
af de to institutioner, til at melde sig.
Som skolebestyrelse synes vi, det er
et spændende initiativ, som vi giver
fuld opbakning.
Vi har en meget engageret forældregruppe, der støtter op omkring
deres børns skolegang og vores lokale
skole, og vi kan se, at det kan lade sig
gøre at skabe god kvalitet og nytænkning på en lille skole. Vi håber derfor,
at Skanderborg kommune får øje på
og værner om den kvalitet, vi og vore
børn nyder godt af i det daglige.

Multisalen
Af Dorthe Munch Sand

En beretning fra indsamlingen af tilsagn

I august måned 2011 var vi 1 0 personer fra arbejdsgruppen for oprettelse
af en Multisal i Voerladegård, som begav sig ud på gade og vej. Vi havde det
mål at uddele sedler med tilsagn om
støtte til multisalen og at komme i personlig kontakt med samtlige husstande
i området.
Vores tidsplan var, at vi skulle have
indsamlet de udfyldte tilsagn ultimo
september. Til det må vi bare sige, at
virkeligheden er altings prøve. Det ven-
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VOERLADEGÅRD MULTISAL

der jeg tilbage til senere.
Som sagt begav vi os frejdigt ud i
august måned på vore ruter. Det var
med en vis spænding, vi tog af sted,
for efter mange måneders møder og
planlægning på skolen skulle vi nu
møde folk ansigt til ansigt og deraf læse og høre, hvordan stemningen var
for projektet.
Jeg begyndte min rute i Kirkedalen.
Dørklokken blev stemt og døren åbnet.
Jeg præsenterede mig, som det sig
hør og bør. Jeg var ventet, så samtalen gik glat. Inden døren gik i igen, var
jeg en positiv udmelding rigere og

havde såmænd det der med søm og
skruer til byggeriet på plads – næsten.
Der var nemlig kontakt via en arbejdsplads til en fabrik, som producerer søm
og skruer.
Således opstemt gik jeg videre. Den
næste i rækken var svær at råbe op, da
jeg skulle konkurrere med lyden fra en
græsslåmaskine. I denne regnfulde august måned var det med at få slået
plænen, mens tørvejret var der, og det
havde jeg som haveejer stor forståelse
for. Kontakt blev der skabt, og jeg blev
budt indenfor.
Sådan gik det slag i slag med dørringning, præsentation og forklaringer.
Det var ikke alle steder, jeg var heldig
at finde folk hjemme, så vej og nr. blev
noteret, så jeg kunne vende tilbage en
anden dag. Den personlige kontakt var
vigtig, havde vi besluttet os for.
Da jeg kom hjem efter den første
dag på gaden, berettede jeg begejstret
til min familie om mine oplevelser. Især
synes jeg, at det var en god sidegevinst at møde så mange flinke og engagerede mennesker, som bor i vores
by og omegn. Fantastisk!
Efterhånden som processen med at
få kontakt skred frem, skred også tidsplanen, da der blev ved med at være
folk, som ikke var til at træffe. Princippet med personlig kontakt blev gradbø-

•
•
•

jet, og postkasserne blev løsningen på
vore kvaler. Tiden slog ganske enkelt
ikke til. Det var dog flertallet, som vi
kom i kontakt med.
Næste fase begyndte: Nu skulle de
udfyldte tilsagn, som varslet, indhentes
igen. Her blev tidsfaktoren for alvor udfordret. Mange var, da jeg dukkede op,
slet ikke kommet til den beslutning i familien, som hed, hvad og hvor meget
familien kunne byde ind med til multisalen. En situation, som vi, hånden på
hjertet, af og til står i derhjemme. Jeg
skyndte mig at berolige dem med at sige, ”tag den med ro, jeg kommer igen
en anden dag”.
Nogle var så betænksomme at lægge vejen forbi min egen postkasse og
aflevere deres tilsagn. En god og tiltrængt håndsrækning til arbejdet.
Efterhånden kom flere og flere tilsagn i hus. Der blev ved med at dukke
”sten” op på vejen, som besværliggjorde arbejdet, men vi fik dem vendt, og
med stædig ihærdighed fik vi gjort arbejdet færdigt.
Virkeligheden er i sandhed altings
prøve, men det er arbejdet værd. Nu er
det meget tæt på, at vi kan gøre status
på, hvor stort et tilsagn vi har fået. Følg
med i udviklingen på vores hjemmeside.

Fakta

Vi er nu en officiel forening og har fået et CVR nr: 33997582
Vores konto nr. 1 551 -0011 020453
Husk navn og adresse ved indbetalinger.
Følg med på hjemmesiden http://www.multisal.dk/
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Spejderne - ny rekord
Af gruppeleder Steen Kjeldsen

Spejderne i Voerladegård talte ved
årsskiftet hele 111 medlemmer, hvilket
er rekord i gruppens snart 50-årige historie. 22 lederes samt bestyrelsens
solide arbejde uge efter uge er grundstenen i denne succes. Samtidig oplever vi stor støtte fra forældre og
områdets øvrige beboere. Tak for det.
Har du ideer eller kommentarer til vores arbejde, er du velkommen til at
kontakte os.
Til sommer ser vi frem til Spejdernes
Lejr ved Holstebro i uge 30, hvor
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spejdere med alskens farvede uniformer deltager – selv ”De Sorte
Spejdere” kommer, så der bliver sikkert gang i den til de store lejrbål, hvor
to gange Anders er på scenen.
Ulvene og bæverne tager på hver
deres lejr i pinsen.

Program for Familie Spejd:

Nyoptag af medlemmer!! Mød uforpligtigende op! Har du/I et barn i alderen 3-6 år, og vil I gerne have fælles
oplevelser i naturen, så er Familie

Spejdergruppen 2011

Spejd noget for jer. Kom den sidste
søndag i måneden eller kontakt forinden Birthe Jacobsen på tlf. 75782930
eller på mail: abjacobsen@mail.dk
Søndag den 25. marts kl. 1 4.001 6.00 på Spejderpladsen:
Brændenældesuppe og kultegninger.
Søndag den 29. april kl. 1 4.00-1 6.00
på Spejderpladsen:
Leg i forårsskoven og såning.
Søndag 3. juni kl. 1 4.00-1 6.00 ved
Emborg bro:
Kano-sejlads og fiskeri fra broen.
Lørdag den 30. juni til søndag den 1 .
juli på Spejderpladsen:
Overnatning i telt. Leg, aftensmad
over bål, lejrbålshygge mv.

Bæverne:

Bæverne (0. – 1 . kl.) har længe været i gang med vinteraktiviteterne. Der
arbejdes
bl.a.
med
klassiske
spejderemner som førstehjælp, knob
og bål, og der er altid knald på. Alle
glæder sig dog til at komme ned på
spejderpladsen efter påske, så bæverne kan få frisk græs under poterne
igen. Ledere hos bæverne er Sine
Askov Møller, Sine Krogh-Jensen, Line
Blæsbjerg, Louise Ellegaard og Kristian
Dorf Pedersen

Søspejderne:

Søspejderne sejler på Mossø fra
slutningen af april, når vandtemperaturen er høj nok.

Batteri- og avisindsamling:

Spejderne hjælper Renosyd med at
samle papir/pap og batterier ind.
Det 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 træcontainere
til aviser/papir og en garage til pap.
Ved at aflevere papir/pap og batterier (i en plastpose) til spejderne er du/I
med til at støtte de lokale børn og unge
i spejderarbejdet helt fra Hem til Addit!

Kryds i kalenderen:

Onsdag d. 28. marts kl. 1 7.00 –
22.00: Visionsaften for alle voksne omkring gruppen
Lørdag d. 1 4. april: Skt. Georgs-arrangement - på spejderpladsen med
nyt indhold!
Pinsen: Både bævere og ulve tager
på lejr.
Uge 30: Spejdernes lejr ved Holstebro med 35.000 deltagere.

Enhedsmøder:
På www.spejdernet.dk/vg kan du finde mere om de
enkelte enheder, masser af fotos fra fastelavnsfesten,
mødetidspunkter, program m.v.
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Vil du være med til at holde liv i
byens forsamlingshus?
Af Rikke Bay

Vi har et fantastisk hus lige midt i
vores by, og det skal vi værne om; huset har lagt rammer til mange gode fester og begivenheder i tidens løb. Der
kan nævnes spejdernes fastelavnsfest
og VIF's forårsfest som nogle af de faste begivenheder, der hvert år foregår i
huset.
Kom, når der sker noget, kom og
brug huset, meld dig ind, eller bare giv
en hånd med noget praktisk. Der er
brug for alle slags folk, små og store,
ideer til arrangementer og hjælpende
hænder til praktisk vedligeholdelse. Der
er mange opgaver, der skal løses, og
for tiden lidt for få til at løse dem. Vi har
forskellige ønsker i bestyrelsen for,
hvad vi hver især brænder for, der skal
kunne foregå i huset, og der sidder sikkert andre rundt i Voerladegård, der
også har ideer og ønsker om ting, der
kunne ske. Så hold dig ikke tilbage. Du
kan have en ide til en enkelt ting, eller
til en række forskellige arrangementer:
Det kan være foredrag, musik for de
mindste, børnebanko, børnediskotek,
kaffemik, kagekonkurrence, bogbyttedag, hvad som helst kan huset rumme. Det kan også være, at du kunne
tænke dig at komme og hjælpe med at
sætte borde op til banko en gang om
måneden eller være med til at starte en
læseklub. Det kan være en fælles
interesse for blomsterbinding eller togbaner, der får dig og naboen i gang.
Vi har plads til dine ideer, og vi har
brug for flere, der vil støtte huset. Det
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er muligt at låne huset til egne ideer,
hvis overskuddet går til huset og ikke
til egen vinding. Samme princip som
under fællesspisningerne. Ellers kan
man melde sig ind og leje huset til favorable priser, og så bestemmer man
helt selv, hvor overskuddet ender.
Vi har huset, så kom og brug det!
Vi vil gerne have ideer, men vi har i
bestyrelsen alene ikke kræfterne til at
lave alle de arrangementer, vi og I
kunne ønske, derfor dette lille opråb til
byen.
Vi har igennem det sidste år haft et
mindre frafald i bestyrelsen; en er flyttet fra byen, og en havde for meget
andet om ørerne og måtte prioritere
sin tid til også at nå familien. For alle
”Tordenskjolds soldater”, uanset hvilken forening man vælger at være aktiv
i, gælder det, at man når et mætningspunkt, hvor det bliver nødvendigt at
prioritere, hvor man lægger sine kræfter. Vi har alle brug for at hjælpe hinanden og brug for friske kræfter og
nye ideer. Vi er ved at udarbejde en ”to
do”-liste, en ”småreparations-liste”,
som kommer til at hænge i forsamlingshuset. Her kan alle komme forbi
og skrive sig på, hvis de ved, der er en
lille opgave, de kan overkomme indenfor den næstkommende måned. Det
kan f. eks. være at male en dørkarm
eller tætne et vindue; der er rigtig
mange småting, der hver især ikke
kræver så lang tid, men som alt i alt

kan blive til mange timers arbejde for til huset. De får en kæmpe præmie og
et klap på skulderen (og desværre inen enkelt person.
Jo flere vi er, jo mindre er opgaven gen løn).
Herretoilettet er blevet fornyet. Der
for den enkelte. (Eller jo mere når vi).
er kommet bord-/bænkesæt op udenSæt kryds i kalenderen og kom forbi: for, så man kan nyde dem til foråret/sommeren. Og en masse andre
Onsdag d. 7. marts
småting, der hele tiden dukker op.
Banko kl. 1 9.00
Generalforsamling ...
Torsdag d. 21 . marts
...Holder vi onsdag d. 21 . marts;
Generalforsamling kl. 1 9.00
man er velkommen til at kigge forbi,
Torsdag d. 28. marts
specielt hvis man gerne vil stille op til
Banko kl.1 9.00
bestyrelsen.
Torsdag d. 29. marts
Lige nu består den af:
Fællesspisning kl. 1 8.00
Michael Thygesen,formand (på valg)
Lene Petersen, bankomester
Torsdag d. 26. april
Tove Kragh, kasserer
Fælles+spisning kl. 1 8.00
Rikke Bay, sekretær (på valg)
Fællesspisningerne afvikles selvfølJan Sørensen, handyman
gelig kun, hvis der er nogen hold, der
Henrik Ellegård, indtrådt suppleant
har meldt sig til at lave dem, men vi har
(på valg)
foreslået nogle datoer, så det er med
Jens Jensen, nuværende suppleant.
forbehold.
Det skal også nævnes, at der hele
Vi har på grund af ovennævnte udtiden sker små og store forbedringer af trædelser brug for flere, der tør tage en
huset. I sommer brugte en gæv flok en tørn - også som suppleanter til bestydel af deres ferie på at lave nyt køkken relsen.

•
•
•
•
•

Nyt køkken...
Nyt køkken

Nye bænkeborde...
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Nyt herre toilet

E

En stor fornøjelse
Af Dagplejerne i Voerladegård

Tak til alle jer forældre der bakkede
op omkring vores juleafslutning d. 1 9.
dec. Det er en stor fornøjelse at se
børnenes begejstring for at optræde
eller bare for, at mor eller far kommer
på besøg. Tak for jeres opmuntrende
bifald til vores "jule-koncert". Forud
havde vi farvet julehjerter og pyntet
juletræ og inden middags-søvnen dejlig
julefrokost med alt, hvad der hører til,
undtaget snaps.
Heldigvis er der flere goder ved
denne årstid end julen, nemlig sneen.
Og den har vi også nydt godt af.
Julefrokost i dagplejen
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Spirende skulptører samarbejder

H

Historiske glimt ...

storiske perioder noget, en senere tid
har fundet paa, for paa den maade at
udskille tingene lidt lettere i den almindelige forstaaelse. Det vidste de gamle
Af "Histor"
intet om, da de passede deres smaa
gaarde her i det, der blev til VoerladeSkanderborg kommune har set ind i gaard med nybyggeri 2500 aar senere.
fremtiden, hvor de nu har realiseret
Om tiden dengang ved vi, at periobyggemodningen af projektet for videreudviklingen af bebyggelsen Blegsø den var gennemgaaende kølig og med
Banke med et afsnit II. Og som loven mere nedbør, end vi kender i dag!
kræver i forbindelse med den slags til- Aarsmiddeltemperaturen laa flere
tag, saa skal det udpegede omraade grader lavere, hvilket betød, at høst og
undersøges for eventuelle spor af forti- velfærd meget hurtigt kunne lide skibdens aktiviteter, inden det frigives til brud.
byggeri! Det kunne jo være…?, men
Men hvad var det saa, arkæologerne
uanset hvad, saa betyder det for bygafdækkede
og kunne fortælle os nysherren en udgift paa omkring 1 50,00 kr.
pr m2 + moms. En ikke helt lille udgift, gerrige, der fulgte deres arbejde? Arnaar vi ser, at det kom til at dreje sig kæologerne Louise Søndergaard og
om 3,5 ha. – der dog efter et revideret Anja Vegeberg Jensen fra Skanderborg
budget i mindre omfang androg lige Museum fortæller indgaaende i rapporten om forundersøgelsen, at der afgraknap 200.000,00 kr.
vedes 2 meter brede søgegrøfter med
Men for os andre betød alle aktivite- en afstand paa omkring 20 meter retterne hen over sommeren 2011 et historisk glimt, der kan lægge sig som en
fortsættelse af hele det stykke historie,
der kom for dagen i 2002, da det første
spadestik blev taget til det, vi i dag
kender som adressen Blegsø Banke.
Sagt med det samme: Der blev ikke
fundet guldhorn, sværd, økser eller
vægtige dragtsmykker. Tiden, der kom
for dagen, var tiden, der i fagsproget
omtales som før-romerske jernalder,
der optræder som en del af jernalderen, der placerer sig som en tidszone med et spænd af omkring 500 aar
paa hver side af Kristi fødsel – aar 0.
Nu er alle disse tidsinddelinger af hi-

ning nord-syd her over terrænet. Senere kommer den kulturhistoriske rapport,
der fortæller om udgravningens endelige resultater, hvortil arkæolog Kaare
Gyldenløve var indtraadt i teamet.
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Omraadet afslørede 78 anlæg omfattende en brønd, grøft, 20 gruber / eller grubekomplekser, hvis anvendelse
har været alt fra et kogested til et regulært affaldshul. Der var 1 6 stolpehuller,
hvoraf nogle af sporene røbede ”treskibede” huse forstaaet paa den maade,
at kraftige stolper parvis har baaret
tagkonstruktionen her gennem huset.
Der er ogsaa gjort fund af en nedgravning, der kunne tolkes som en brønd.

skal ligge i vand og faktisk begynde at
raadne, og netop denne proces, der er
vandkrævende, forklares maaske ogsaa udfra Blegsøens nære beliggenhed.
Flere lokaliteter tolkes som nedgravninger efter undergrundens ler til
anvendelse ved fremstilling af kar og
potter, eller ikke helt smaa mængder til
brug ved lerklining af husene.

Måske en 2.500 år gammel jordfæstegrav eller hørrødlingsgrube

Et andet sted tæt udenfor et af husene
fandtes spor, der til en begyndelse blev
tolket som en jordfæstegrav, der ved
en systematisk udgravning viste sig at
være en nedgravning til uvis funktion.
Den kunne dog tolkes som stedet for
en hørrødlingsgrube: Til den del af processen ved hørbehandlingen, hvor den
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Alt i alt røber stedet, som arkæologerne peger paa, at her staar vi med
den vestligste bebyggelse af jernalderens Voerladegaard. Men for os andre udfra rapportens redegørelse om
løsfundenes omfang, saa er det fattigt
maalt med, hvad der er blevet set andre steder. Faktisk er det kun spor i

undergrunden, hvor det røbes, at her
har staaet nedgravede stolper – nu formuldede – til brug for dette eller hint; vi
ved intet, kan kun formode. En ting kan
undre: At der overhovedet ikke er fremkommet et ildsted i husene. Flere
steder omtales trækulsfragmenter,
uden dette sættes i forbindelse med
noget relevant som en ødelæggende
brand eller andet, hvor ilden har markeret sig paa rester af inventar eller
bygninger. Har man i udgravningen
været ”i bund”, og ikke, at det kun er
”toppens spor” der ses af bygningssporet? Af øvrige ting fra udgravningen er
der fremkommet flere kværnstensfragmenter – der er her tale om rester af
skubbekværne; den roterende kværnsten fandtes ikke i Danmark paa dette
tidspunkt. Et utal af keramikskaar, der
har været afgørende for fastsættelsen
af tidshorisonten for bebyggelsen. Ingen hele eller tilnærmelsesvis delvist
bevarede kar, kun en lille øreløs hankekop dukkede op af en grube, resten
kun spredte skaar!

Der søges...

Det overskyggende spørgsmaal
syntes at være, om bebyggelsen besluttede at holde flyttedag, da alle spor
syntes at pege paa kun en periodes
anvendelse af omraadet. Ingen tidligere (dog de kendte stenalderforekomster
ved Blegsøen undtaget), eller senere
anlægsaktiviteter er fremkommet, dog
igen lige bortset fra et par moderne
nedgravninger til drængrøfter. Er vi
kommet saa langt op i tid, at det hele
koncentrerer sig et nyt sted; maaske
centralt i det, vi i dag kender som vor
by og sogn?
Tilbage staar vi med konstateringen
af, at her levede og boede de, der
grundlagde stedet og gjorde det til vor
lille by, men umiddelbart maaske lidt
fattigt; ingen stor høvdingegaard eller
andet markant til at fortælle historien.
Eller ogsaa er det bare ikke dukket op
endnu; husk paa, at der var 20 meter
mellem udgravningens søgegrøfter.

og findes...
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Naturen omkring
Lyngdal.
Af Egon Kjær Sørensen

Her ved slutningen af januar, hvor
dette bliver skrevet, er vinteren endelig
ankommet til Danmark. Frosten har givet jorden en hård og bæredygtig overflade, hvilket især vore vildsvin nyder
gavn af. Selv slipper jeg også for at
muge og strø så tit, for når det er mudret, slæbes der meget med ind i hytterne, hvor de jo helst skal sove tørt og
lunt om natten. Fuglene må også gøre,
hvad de kan, for at holde varmen, og
hvis man i mørkningen går hen og lytter til sine fuglekasser, vil I som jeg
kunne høre småfuglene snakke sig til
rette, mens de gør sig klar til at sove i
en klump for bedre at holde varmen.
Der er altså igen grund til at vente med
at hænge fuglekasser op, til det bliver
forår. Allerede nu gør de god gavn.
Om sommeren er stalden hos os et
vrimmel af svaler. Dem må vi undvære
nu; men når kulden melder sin ankomst, får jeg en ny flyvende gæst inde
i varmen hos studene. Den svenske
forfatter Selma Lagerløf fortæller om
den i en af sine Kristuslegender. Da
Gud ved skabelsen havde været ved at
male alle fuglene og netop havde tørret
de sidste farver, han havde på paletten,
af i stillitsen, kom en lille grå fugl; men
for sent. Den tiggede og bad Gud, om
ikke også den måtte få en farve. Men
der var ikke flere farver, og Gud gav
den et løfte: ”Du skal nok få en farve,
men du må gøre dig fortjent til den.
Hold dig tæt til menneskene, så skal
din tid nok komme”
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I generation efter generation af grå
fugle levede løftet videre, og der gik
mange, mange år. Men på en støvet
forårsdag sad der et par grå fugle ved
deres rede i en tornet busk på en bakke uden for byen Jerusalem. En masse mennesker kom gående; men
heldigvis var busken fuld af torne, så
reden gik ikke til, men fuglene så forskrækket til, da et menneske blev
sømmet fast til et kors. Korset blev
rejst op, og på det hang en mand, der
endda havde fået en tornekrone på sit
hoved, som om naglerne gennem
hænder og fødder ikke skulle være pine nok. Fra tornene flød blodet ned
over mandens ansigt, og nu blev den
grå fugl så vred og modig, at den fløj
op og trak en torn ud af mandens
hoved. Da den kom tilbage til reden,
sagde dens mage og dens unger, at
den var blevet helt rød på brystet. Den
forsøgte at vaske det af; men det kunne den ikke. Sådan fik rødkælken sin
farve; men selv om løftet er gået i opfyldelse, holder den sig stadig tæt til
menneskene.
Rødkælk

Går man og roder i haven, hopper
den rundt kun et par meter fra en for at
finde føde i den jord eller de blade,
man lige har flyttet lidt rundt på.
Inde i min stald gider den knap nok
flytte sig, når jeg går forbi; men hvis
studene rækker deres lange tunge ud
for at slikke den, er den hurtig som lynet uden for rækkevidde.

M

Valg til
menighedsrådet
Af Karl Svansø Iversen

Til efteråret skal der være menighedsrådsvalg igen.
Indtil nu er valg til menighedsrådet i
princippet foregået på samme måde
som valg til kommunalbestyrelsen med
udsendte valgkort, stemmebokse og
det hele. I de allerfleste tilfælde har der
dog været fredsvalg. Dvs. at hele valgproceduren er bortfaldet, fordi der kun
har været opstillet én valgliste, og kandidaterne på denne er så automatisk
blevet valgt.
Reelt har opstillingsmødet altså fungeret som generalforsamlingen i en bestyrelse: Det er der, medlemmerne til
menighedsrådet er blevet fundet.
Fra i år kan opstillingsmødet ændres
til en valgforsamling, der vælger det
nye menighedsråd på demokratisk vis
ved skriftlig afstemning. Det er en forsøgsordning, som vi vil tilmelde os her i
Voerladegård, og det bliver onsdag den
29. august. Går alt vel, vil vi så have
det kommende menighedsråd formelt
på plads allerede en uges tid efter. Med
den gamle ordning tog det godt et par
måneder!
Det nye menighedsråd tiltræder dog
stadig først til 1 . dec.
I Voerladegård har vi et rigtig positivt
menighedsråd med en god stemning
på møderne, og selv om vi tager tingene alvorligt, bliver der også tid til pjank
og pjat, så man som regel er i bedre
humør, når man kommer hjem, end da

man gik. Det er dejligt, og vi kan lide at
være med i det.
Nogle af os har dog nu siddet i rådet
i to perioder á fire år og synes, det er
tid til at lade andre komme til. Derfor
bliver der i år brug for flere nye medlemmer til menighedsrådet, som i Voerladegård Sogn skal have fem faste
medlemmer og en suppleant foruden
præsten og graveren.
Vi håber naturligvis, at der vil være
god opbakning til dette, så vi også
fremover kan have vort eget menighedsråd i Voerladegård og ikke alene
holde liv i kirken men også få udnyttet
de gode muligheder, det giver for at lave kirkelige og kulturelle arrangementer
i byen og for at støtte op om f.eks. skolen og spejderarbejdet. Herudover er
det vigtigt at holde fast i de gode faciliteter omkring Menighedshuset og kirkehaven til gavn for kirken og byen
generelt.
I den kommende valgperiode ser der
ikke ud til at ligge særlige opgaver ”på
lur” for det nye menighedsråd. Det betyder, at rådet - ud over de løbende arbejdsopgaver, der vedrører kirken og
kirkegårdens drift - kan koncentrere sig
om at arrangere og bakke op omkring
arrangementer af den ene og den anden art. Menighedsrådet holder 6-7
møder årligt, så det er bestemt en
overkommelig opgave at være med.
Er du måske interesseret i arbejdet,
må du meget gerne kontakte en af os i
rådet.
Karl Svansø Iversen
Formand
Mail: inger.karl@fibermail.dk
Mobil: 2078 8490
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Kirkelige arrangementer:
Kampen mod sult fortsætter

Søndag d. 4. marts 201 2 sender Voerladegaard sogn frivillige indsamlere
på gaden for at bekæmpe sult ved Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling.
Efter gudstjenesten, der begynder kl.
09.30, drikker vi en kop kaffe i Menighedshuset, inden vi går ud på indsamlingsruterne.
Tilmeld dig som indsamler hos Egon
Sørensen, tlf. 75782572, mail: lyngdalgaard@mail.dk

lemose, en koncert med et udpluk af
Elvis’ sange. Imellem numrene fortæller Carsten om Elvis og hans forhold til
især gospel. Han skriver:
”Elvis Presley er i den brede offentlighed mest kendt for rock’n'roll og de
på hans tid vovede hoftesving. Men
Elvis var et troende menneske og havde en særlig passion for gospelsange,
som han sang ofte og gerne med stor
indlevelse og nærvær”.

"Elvis"

Karsten Holm

Elvis i kirken!

Koncert i Voerladegaard Kirke
Onsdag d. 7. marts kl. 1 9.30
Elvis – alias Karsten Holm – kommer
til Voerladegaard kirke og giver sammen med sin pianist, Christian Spil-
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Koncerten er en afvekslende rejse
mellem de store ballader som "Stand
by me" og de swingende uptemponumre, som "Walk dem golden stairs".
Karsten Holm synger sangene med
stor indlevelse og glimt i øjet.

Afslutning med minikonfirmanderne

Familiegudstjeneste søndag den
1 8. marts kl. 11 .00
Minikonfirmanderne deltager med et
indslag. Efter gudstjenesten er der
saftevand, kaffe og kage mv. i Menighedshuset.

Find påskeæg Palmesøndag

Palmesøndag den 1 . april er der familiegudstjeneste i Voerladegaard Kirke kl. 11 .00.
Her kommer sognepræst Lisbeth
Kristensen, der var vikar i Voerladegaard for 3 år siden, og som nu er sognepræst i Stilling, og holder gudstjeneste for børn og voksne.
Hun vil fortælle om påskens begivenheder, og hun bliver forhåbentlig
fulgt af påskeharen, der jo plejer at
lægge nogle påskeæg rundt omkring.
Der er kaffe til de voksne.

gørende formål. Der bliver bestilt lækker mad udefra, så man bedes tilmelde
sig. Tilmelding til sognepræst Peter
Tast, pht@km.dk, sms eller tlf. 61 22 39
99 – senest 29. marts.

Forårssang ved Møgelkol

Varme hveder

Torsdag den 3. maj kl. 1 8.30 - ca.
20.30.
Vi mødes ved Menighedshuset og
går til Møgelkol. Her synger vi en forårssang, hvorefter vi går tilbage og spiser varme hveder mv. i Menighedshuset og hører Voerladegaardkoret
synge. Det bliver ca. kl. 1 9.30. Man er
velkommen til at deltage i hele eller dele af arrangementet.

Vandregudstjeneste og trinitatiskage

Søndag den 1 0. juni kl. 1 0.00 OBS!
Gåtur + frokost.
Skærtorsdagsmåltid
En frisk vandretur med gudstjeneste
5. april kl. 1 7.30
i det fri.Herefter spiser vi frokost og triGudstjeneste med et rigtigt nadver- nitatiskage i Kirkehaven / Menighedsmåltid. Der bliver dækket op i midter- huset alt efter vejret.
gangen i Voerladegaard Kirke, hvor vi
vil spise undervejs i gudstjenesten.
Hans i Kirkehaven
Måltidet er gratis, men der bliver Sankt
23. juni fra kl. 1 8.30.
mulighed for at yde et bidrag til et velVoerladegård kirke dækket op til nadvermåltid
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Vild af Helligånd!
Af sognepræst Peter Tast

Nu slår glæden ud med hånden
den kan ikke lade vær´
boltrer sig i Helligånden
løber rundt på bare tæer
Nu står alle børn på hænder
benene er ikke nok
solen blinker mens den tænder
håb i verdens værste pjok
Nu går gamle ud i haven
lufter vårens kaffestel
får lidt ungdomsondt i maven
mens de nynner for sig selv
Nu går triste ud og leger
med de andre og sig selv
og de fifler, fejler, fejer
eftergiver andres gæld
Åh, jeg er så soltilstede
der gror marker i min hånd
jeg er ikke vild af glæde –
jeg er vild af Helligånd!
Iben Krogsdal, 2009

”Det med Gud” kan være svært at
forstå for os moderne mennesker, der
helst vil have styr på tingene og gå fornuftigt til værks.
Men når det er forår, er det nemt at
forstå Gud. I hvert fald Gud som skaber.
Alting lever op på ny: Vintergæk,
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krokus, erantis og viol viser sig i haver
og skovbunde og vidner om livet, der
bliver til igen.
Solen bliver stærkere, og vi finder
os et læsted og lader os skinne på;
mærker varmen og bliver rødmossede
på kinderne; snuser den friske luft ind
og bliver fyldt af liv på ny.
Næsten som Iben Krogsdal skriver i
sit digt: ”Nu slår glæden ud med hånden, den kan ikke lade vær, boltrer sig
i Helligånden, løber rundt på bare tæer”.
Det er forår, og vi bliver forårskåde
og vilde; mærker livet indeni: Det bobler af glæde, og vi nyder at være tilstede netop her og nu. Glemmer al vor
vinterplage, for solen tænder håb i selv
”verdens værste pjok”.
Sådan giver foråret fantastiske forklaringer på ”det med Gud”, som ellers
er så svært at forstå.

Logik og rationale

Måske er problemet, at vi forsøger
at forstå det med Gud med vores rationelle og logiske hjerner.
Det er nemlig ikke så meget hjernen, der skal være aktiv, når vi skal
forstå Gud, men derimod hjertet, der
kan føle og mærke livets puls, og som
kan røres og glædes over alt det
smukke, der er til.
For nyligt hørte jeg, at nogle økonomer havde regnet på, hvad alt det,
som vi får ganske gratis fra naturen,
egentlig beløber sig til, hvis man tæller
det sammen: Vand, energi fra vind,
jord og sol og det, der får planterne til
at gro osv.
Det var ganske svimlende beløb, de

havde regnet sig frem til, men både
skørt og klogt, at gøre sig de tanker.
For det kan hjælpe os til at ”sætte pris
på” alt det, vi får ganske gratis fra naturen og forklare os, hvorfor vi skal værne om det. Samtidigt giver det
politikere og embedsfolk et redskab at
bruge, når de laver økonomiske beregninger og kassetænkning.

Vild af Helligånd!

Det er dog ikke økonomiske beregninger, der får glæden frem i os, medmindre vi befinder os i en økonomisk
krise.
Nej, glæden kommer til os udefra ligesom solen, der skinner på os her om
foråret. Og vil vi være glade, så er det
bare om at åbne os og tage imod og
”boltre os i Helligånden”, som Iben skriver.
Måske kan vi så også begribe den
vildeste kristne påstand, nemlig opstandelsen fra de døde? For vores
hjerner kan det ikke.
Men når alt omkring os emmer af
opstandelse og liv – på marker og i haver, i dyr og i mennesker – så bliver
”det med Gud” – både som skaber og
nyskaber – levende for os. Vi bliver vilde af Helligånd!
Glædeligt forår!

Kirkelige adresser:
Henvendelse om fødsler,
navneændring, attester mv. til:
Kirkekontoret:
Kirkebakken 4
8660 Skanderborg
tlf. 86 52 02 1 2
Sognepræst:
Peter Tast
Rønnebærvænget 11
8660 Skanderborg
tlf. 61 22 39 99
pht@km.dk
Graver:
Lars Thorsen
tlf. 40 43 61 94
voerladegaard.kirke@gmail.com
Menighedsrådsformand:
Karl Svansø Iversen
tlf. 75 78 28 05
inger.karl@fibermail.dk
Gudstjenester, aktiviteter og sogneoplysninger:
NYT www.sogn.dk/voerladegaard
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Gudstjenester i Voerladegaard kirke forår - 201 2
04. marts kl. 09.30

2. søndag i fasten - Indsamling FKN

1 8. marts. kl. 11 .00

Mariæ Bebudelse - Juniorkonfirmanderne medvirker

01 . april

kl. 11 .00

Palmesøndag - Samle påskeæg!

05. april

kl. 1 7.30

Skærtorsdag - Måltid i kirken

08. april

kl. 11 .00

Påskedag

29. april

kl. 09.00

3. søndag e. Påske - Konfirmation

03. maj

kl. 1 8.30

Bededagsaften - Varme hveder

1 3. maj

kl. 09.30

5. søndag. e. Påske

27. maj

kl. 11 .00

Pinsedag

1 0. juni

kl. 1 0.00

1 . søndag. e. trinitatis - Vandregudstjeneste

24. juni

kl. 11 .00

3. søndag. e. trinitatis

Konfirmation i 201 3 er St. Bededag den 26. april

- 24 - Gudstjenesteliste

