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- 2 - Ny i sognet

I 1 972 flyttede jeg sammen min kone
Bodil og vor søn Kasper fra en
tjenestebolig ved Østbirk Skole ti l en
nedlagt landbrugsejendom, Hedevej 8.

Vi kunne godt have købt tjeneste-
boligen, men Bodil . der kom fra en gård
i Vendsyssel, vi l le godt have lidt mere
luft og land omkring sig.

Det blev også en flytning, vi i aldrig
fortrød.

Velkomsten var varm og imøde-
kommende, og vi blev hurtigt draget ind
i det varme og nære naboskab, der
herskede på Heden.

Sammen med dem blev vi ”slæbt”
med ti l alt det, der skete i forsamlings-
huset. Her var der dengang fast vært
og mange aktiviteter som dilettant,
høstfest og generalforsamling med
spisning.

Jeg blev involveret i husets besty-
relse, hvor jeg 1 0-11 år sad som for-
mand.

Sammen med Henning Kjær, som vi
købte gården af, blev jeg trukket med ti l
at spil le oldboysfodbold, så på den må-
de fik vi hurtigt mange bekendte og go-
de venner oppe i byen.

Her var der dengang både bank,
bager, brugs og slagter, og i Dørup var
der også en købmand.

Jeg blev selv ved med at være læ-
rer i Østbirk; men Bodil blev hjemme-

gående med Kasper og Lise, der blev
født efter vi var flyttet herti l .
Mens vi selv havde små børn, var

hun dagplejemor, og tog i den periode
initiativ ti l at lave den frivi l l ige legestue,
der i mange år efter fungerede i Voer-
ladegård.
Senere blev hun pædagogmedhjæl-

per og blev involveret i det fagl ige ar-
bejde. Det så meget, at hun i en
periode havde et lønnet job i Pæda-
gogmedhjælperforbundet.
Ved siden var hun politisk aktiv og

blev byrådsmedlem for Tværsocial is-
tisk l iste i Brædstrup Byråd. Hun var
også i nogle år medlem af Brugsens
bestyrelse.

Vore børn har begge været
spejdere, og Kasper har også spil let
fodbold.
Kasper er nu arkæolog og har væ-

ret ti lbage på Voerladegård skole for at
fortælle om den fortid, der gemmer sig
under byens huse.

Lise er sognepræst ved Egeskov
kirke ved Fredericia.

Jeg nyder stadigvæk traditionerne
på Heden.
Onsdagsformiddagskaffen med

Kirstine og Bent, Annelise og Henning,
Egon og sommetider også Anne-Met-
te.

Sammenkomster ved fødselsdage
og andre anledninger og udstrakt na-
bohjælp.

Fælles nytårsaften med de to æld-
ste par i kaffeklubben og Elin.

Fælles Sct. Hans aften, som vi hol-
der her, for al le hedens beboere, ved

NNy i sognetAf Ole Rind
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den li l le sø, som jeg deler med Karin
og Uffe i nr. 1 0.

Egentl ig startede det med et

Valborgblus; men da vi syntes, at d.
30. apri l ofte var for koldt, flyttede vi ti l
d. 23. juni.

Hverdagsglimt fra skolen

Rosa og Freya synger - N iclas og Jonas gir` den
gas ti l musik og kan I gætte hvem vi er?
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Inspiration – ja tak
Min ti lgang er at være åben. Det er

spændende at bl ive inspireret, at høre om
og se ting, der lykkes – men samtidig er det
selvsagt væsentl igt at have et skarpt bl ik
for, hvi lke grundsten og værdier man står
for og er en del af. Og hvilken retning, man
mener, de skal tage i udformningen af
fremtidens skole. Hvis ikke det var ti lfældet,
vi l le man som skole – skoleleder, persona-
le, bestyrelse - bl ive rundtosset; for hold da
op, hvor kommer der mange undersøgelser
og udtalelser, der peger i mange forskell ige
retninger. Men selvfølgel ig kan Voerlade-
gård Skole, skolesystemet i Danmark finde
inspiration også udenfor landets grænser,
uden at vi skal kopiere de andre. Inspira-
tion: Ja. Kopiering: Nej, det kan man ikke.

Pioneer Primary School
Hvad så jeg så i Singapore? Uden at

dette på nogen måde vil være en uddyben-
de beretning om skolesystemet i Singapore
men mere nogle personlige nedslag og re-
fleksioner på baggrund af vores besøg på
en Primary School – Pioneer Primary
School - med 1 600 elever fra 0.-6. klasse
samt besøg og samtaler med nogle lærer-
studerende samt børnefamil ier.

Det siger sig selv, at en skole midt imel-
lem en masse høje boligblokke ti l 1 600 ele-
ver ikke ligner Voerladegård Skole. Selv
deres skolegård er mindre end vores! Til
gengæld havde de en masse idrætsbaner
og facil iteter l ige ved siden af – disse blev
dog ikke brugt i pauserne. Skolen havde tre

I forbindelse med min forældreorlov i
november måned, hvor min mand, yngste
søn og jeg selv primært rejste rundt i en del
af Thailand, sluttede vi rejsen af med 6 dage
i Singapore for at besøge et par uddan-
nelsesinstitutioner derovre.

New Zealand, Singapore, Ontario
For nogle år siden blev der skrevet rigtig

meget om Singapore og dets skolesystem.
Nogle talte om ”miraklet i Singapore” –
hvordan kan en så ung og li l le nation score
så højt i stort set al le undersøgelser både
hvad angår økonomisk vækst, skoleelevers
resultater mm. Før Singapore tog overskrif-
terne, havde uddannelsesfolk og politikere
rejst en del ti l New Zealand og var blevet in-
spireret af deres måde at tænke og drive
skole på. Blandt andet var det New Zealand,
som inspirerede en del danske skoler ti l rul-
lende skolestart.

Senest har Skolerådet, som er et rådgi-
vende organ for Børne- og Undervisnings-
ministeriet, besøgt og undersøgt skoler i
Ontario, Canada, og l ige nu refereres der en
del ti l canadiernes succes med at kvali-
tetsløfte et helt skoleområde. Ontario scorer
ikke ”bare” højt i de såkaldt sammenlignel i-
ge undersøgelser; skolerne i distriktet har
samtidig formået at indsnævre forskellen
mellem toppen og bunden og har således
løftet de svageste elever betragtel igt også.

Om nogle år er det formentl ig et nyt sted,
hvor pædagogiske og skolepolitiske ti ltag
tager overskrifterne.

Voerladegård Singapore tur-retur
Af Merete Kristensen
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etager med en masse klasselokaler ind fra
gangene. Der var en kæmpe kantine, hvor
al le elever spiste kantinens mad hver dag ti l
frokost – i flere hold. På væggene var der
dels malet en masse, dels hang der en
masse plakater med: Skolens værdier, husk
at smile, vær god ved din kammerat, kost-
pyramiden, motion er sundt, husk at børste
tænder, vis respekt osv.

Op ad trapperne var tabellerne skrevet
mellem trinene, på væggene i trappeopgan-
gen ti l de ældste klasser var diverse formler
skrevet.

I trappeopgangen ti l musik var mange af
de kendte komponister afbi l ledet med en
tekst om deres l iv og levned. En anden sjov
ting var, at al le skoler har valgt deres skole-
farver. På Pioneer Primary School var det
nuancer af lyseblå, gul og rød. Det var såle-
des de farver, som skolen var malet i . Hvilke
farver skul le Voerladegård Skole mon have?

Skoleuniform?
Alle elever har skoleuniform – hver skole

sin farvesammensætning. Jo flere gange
jeg præsenteres for skoleuniformen – jo
mere praktisk tænker jeg, det er. Tidl igere
tog jeg afstand - nok i ”discipl ineringens
navn”, hvorfor skal al le l igne hinanden, hvor
er mangfoldigheden osv. Men efterhånden
kan jeg sagtens se mange fordele med, at
eleverne ikke skal bruge krudt på, hvordan
hinanden går klædt, hvem der l ige kan
”fremvise” sidste nye anskaffelse med det
rigtige mærke mm. Heldigvis fylder de ”rig-
tige” mærker ikke på samme måde i Voer-
ladegård som på en række større byskoler,
hvor klassehierarkiet nogle steder – alt ef-
ter kultur selvfølgel ig - kan være mere kon-
tant sat på baggrund af fx tøjsti l . Men – det
går nu nok ikke at indføre på Voerladegård
SkoleQ og eleverne vil le sikkert sige: Start
med lærerne

Røv til sæde-undervisning
Klasselokalerne på Pioneer Primary

School var som i min egen skoletid – tradi-
tionel opsti l l ing med et- og tomandsborde
og katederet ved tavlen. Tavlen var et
Smartboard. Der var selvsagt mange borde
i lokalet, da antal let af elever er væsentl ig
højere end i Danmark. Ca. 40 elever i hver
klasse. I børnehaveklassen lidt færre, for-
stod jeg. Ingen elever forlader klasselokalet
i undervisningstiden, med mindre de har
fået lov af deres lærer – og de bliver i så
fald udstyret med en snor med et skilt om
halsen. På skiltet står, hvorfor de ikke er i
klasselokalet – ”toi let”, ”bibl ioteket”, ”kontor”
mm.

Der var adskil l ige computerlokaler, men
ikke som hos os mulighed for at inddrage IT
som et integreret redskab i undervisningen.
På Voerladegård Skole inddrages de bær-
bare computere samt vores nu snart 50

Fortsætter næste side
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iPads stort set hver dag som en integreret
del af de fleste fag: Dansk, matematik, na-
tur/teknik, engelsk osv. Så umiddelbart er
mit bud, at IT-parken og ikke mindst IT-di-
daktikken på Voerladegård Skole godt kan
imponere en hel del skoler i det højteknolo-
giske Singapore

Begrebet varmeferie findes vist ikke i
Singapore. Der må være mange dage, hvor
temperaturen l igger væsentl ig over 30
grader, idet de fyldte lokaler havde en eller
to beskedne venti latorer, som snurrede lidt
rundt i loftet. Ingen air-condition. Og endda
på gule, røde og blå plasticstole. Uha, de
må svede lårene! Også fordi eleverne sidder
meget mere ned i undervisningen. Jeg så
ingen sækkestole i hjørnerne, sofaer el ler
l ignende på den skole, vi besøgte. På Vo-
erladegård Skole er vi glade for vores flek-
sible lokaliteter, at eleverne kan gå udenfor
undervisningslokalet og sætte sig alene eller
med nogle klassekammerater – alt efter op-
gaven. Så læringssti le har ikke på samme
måde lærernes bevidsthed derovre – ej hel-
ler bevægelse i undervisningen, som i flere
år har været et tema i Danmark – og fortsat
er det.

Lang skoledag
Skoledagen er væsentl ig længere end i

Danmark. En del af undervisningen om ef-
termiddagen kalder de frivi l l ig undervisning
– undervisning ti l klokken 1 6 og 1 7 og nogle
gange 1 8. Jeg fandt aldrig helt ud af model-
len for disse ti lvalg, men så et frivi l l igt hold i
sj ipning. Der var 1 2 elever på holdet den
dag – fra 7 ti l 1 3 år. De var vanvittig dygtige
– dels med sjippe-dans ti l musik og ren
kvantitativ dobbeltsj ipning i to minutter –
hvor mange kan du nå at tage? Det var
mange, skul le jeg hilse at sige! Han var og-

så l ige hjemvendt fra et el ler andet asiatisk
mesterskab med en guldmedalje. Det var
dejl igt at se de andre børn og unges
respekt om hans formåen og hans egen
ydmyghed i forhold ti l sin kunnen. Han må
have brugt rigtig mange timer på at bl ive så
god – og så virkede han i øvrigt som en
meget behagelig dreng!

Respekt om lærerfaget
I Singapore uddannes lærerne på et

universitet – som stort set i al le andre lande
i verden. Et lærerseminarium er et dansk
fænomen, så vidt jeg er orienteret. Vi be-
søgte NIE (National Institute of Education)
og talte med nogle studerende. De fysiske
rammer omring NIE vidner om Singapores
satsning på uddannelse. Det var impone-
rende. De lærerstuderende optages på uni-
versitetet af staten, og de er sikret et job
som lærer efter endt uddannelse. Der op-
tages ikke flere, end der kan gives et læ-
rerjob bagefter. Lærerfaget har høj status i
Singapore – der er respekt om lærernes
arbejde. På universitetet og skolerne har
man andre faggrupper, fx pedeller og kon-
tormedarbejdere ti l at facil itere lærernes ar-

Sjipningholdet
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bejde – med opsti l l ing af bordtennisborde ti l
næste idrætslektion, skrivearbejde og kopi-
ering mm.

Enhedsskolen i Danmark
De studerende, vi talte med, var meget

optagede af at høre om enhedsskolen i
Danmark. At al le børn går i den samme
skole – at vi ikke udskil ler de bogligt dygtig-
ste ti l en slags skoler og alle de andre ti l an-
dre skoler. De var også meget optaget af at
høre, hvordan man automatisk kunne rykke
op på næste klassetrin uden at skul le bestå
en test. Hvordan kunne læreren kende den
enkelte elevs niveau, når der ikke forelå en
decideret test? Det korte svar er to aspek-
ter: Når den enkelte lærer ikke har 40 men
måske 20, danner den daglige undervisning,
de løbende evalueringer og skriftl ige afleve-
ringer baggrund for lærerens kendskab ti l
elevens fagl ige standpunkt. For det andet
bygger hele den danske uddannelsestradi-
tion på et anderledes helhedssyn på eleven
– og hermed et syn, hvor en test, som tester
et ganske bestemt område indenfor et fag,
blot er en del af helhedsbil ledet af eleven.
Elevsamtaler og den kontinuerl ige kontakt
lærer-elev er fundamentet for vores eleve-
valuering. Disse suppleres af interne tests,
individuel le og gruppebaserede samt skriftl i-
ge eller mundtl ige evalueringer på baggrund
af målet for et undervisningsforløb. Samt de
nationale tests, som er blevet et værdifuldt
redskab i dansk- og matematikundervisnin-
gen, men som slet ikke kan stå alene.
Stor og afgørende eksamen efter 6. kl

I Singapore bestemmer en stor eksamen
efter 6. årgang, på hvilken Secondary
School eleverne kan søge om optagelse.
Disse skoler bestemmer så at sige det vi-
dere skoleforløb for en elev – og sætter den

enkelte elev og dennes famil ie under en
ganske stort pres. Rigtig mange famil ier
køber sig ti l ekstraundervisning ti l deres
børn sen eftermiddag og aften. Så man må
sige, at Singapore og dets befolkning ikke
kommer sovende ti l gode resultater i PISA
undersøgelserne – og jeg fornemmede på
lærerne, at man i disse år reflekterer ret
kritisk over skolesystemet. Herunder om
det pres, som mange elever og deres for-
ældre udsættes for, i længden er godt og
produktivt for landet.

Kreativitet og innovation samt
selvstændig still ingtagen.

Det interessante ved besøget var også
at mærke lærernes interesse for Danmarks
måde at arbejde med kreative læreproces-
ser, tværfagl ige projektorienterede samar-
bejdsformer, elevernes selvstændige
sti l l ingtagen og hele innovationstanken.
Senere har jeg erfaret, at der vist er en
delegation fra Singapore på vej ti l Danmark
for at høre mere om det. De kunne jo kigge
forbi Voerladegård Skole Jeg vil le med
samme smittende begejstring og stolthed,
som jeg hørte hos skolelederen på Pioneer
Primary School, fortælle om vores skole.
Og de vil le sikkert, som jeg mener vi al le
har glæde af, være åbne for nye måder og
forstyrrelser – alt sammen med respekt for
det fundament af kultur, traditioner og poli-
tik, man nu er en del af.

I Danmark er en ny skolereform under
udarbejdelse og debatteres løbende. Den
forventes at bl ive vedtaget i Folketinget
med et bredt flertal før sommerferien i år og
med ikrafttrædelse fra august 201 4. Det er
spændende – og vi skal byde ind med be-
gejstring og ambitioner.



- 8 - VIF

VVIFAf Inger Svansø Iversen

Gymnastikopvisning afholdes

Søndag den 1 7. marts kl. 1 3.00
i

Forsamlinghuset

Alle er velkomne.

Gymnastikudvalget

Vi mangler frivill ige
Er du interesseret i at være In-

struktør el ler gymnastikudvalgsmed-
lem i næste sæson, så kontakt
gymnastikudvalget.

Joan tlf. 3082611 2
Kristina tlf. 2511 0341
Mette tlf. 60741 306 eller
Inger tlf. 30287805

Første gang vi havde sløjd, skul le vi
lave en ske. Det så ikke så svært ud,
men vi fandt hurtiget ud af det ikke var
så simpelt, som det så ud. Det tog os
4-5 skole timer. Vi startede med at
save stykker af det træ som Flemming
var kommet med. Derefter skul le vi selv
lave formen på skeen, det tog lang tid.
Nu brugte vi et værktøj som hedder et
hul jern, det minder l idt om en paletkniv
men bare tynder og dybere ud af jern.
Så skulle vi snitte sådan at den fik sin
form, helt skarpt. Så fi lede og høvlede
vi skaftet, så det blev rundt. Nu skulle
vi i gang med det helt store pudse
værk, som tog virkel ig laaaaaaang tid.

Først skul le vi bruge groft sandpapir,
og efter det skul le vi bruge det bløde.
Nu var vi færdig, og kunne dekorere
den.

Til al lersidst tog vi ol ie på skeen og
tog den med hjem. Vi synes, at det har
været helt vi ldt fedt at have sløjd, fordi
man kan være kreativ og ikke bruge
hoved så meget! Så vi glæder os ti l at
have sløjd de næste par uger, og lave
en masse sjove ting.

SSløjdAf Sara Pedersen og Andrea Forsyth 5. kl.
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HHamonikaspi l og sang på SolsikkenAf Dagplejerne

Solsikken havde den 25. jan. inviteret dagplejen til harmonikaspil og fælles sang.

Per Winterberg, der bor l ige i nærheden, spil lede efter ønsker fra publikum.
Ønskerne var l ige fra "Mester Jacob" ti l "Stik mig en øl, el lers slår jeg fl ik flak" og
"Den gamle gartners sang".

En formiddag ti l stor fornøjelse for såvel store som små.
Stor tak ti l Per og Solsikken!



Spejderne i Voerladegård fejrer dette
år 50 års jubilæum.
Den officiel le dato er d. 1 6. oktober

201 3, men allerede ti l Voerfesten i juni
og ti l Sdr. Vissing byfest i august vi l vi
markere jubilæet med udsti l l ing og akti-
vitet. Det er dog ved gruppeweekenden
den første veekend i november på Øm-
borgen, at der for alvor skal festes med
alle nuværende og tidl igere medlem-
mer, grupperådsmedlemmer, forældre
og andre med interesse for gruppens
virke gennem et halvt århundrede.

Reserver lørdag d. 2. nov. 201 3,
hvor al le interesserede indbydes ti l ak-
tiviteter, reception og festmiddag.

Spejderne har siden 1 980 holdt ti l i
Holmedal 55, hvor en tidl igere stald-
bygning blev ombygget ti l spejderloka-
ler. Det var børnehjemmet/Vejle Amt,
der købte ejendommen midt i byen, og
spejderne lejede sig ind. Den dag i dag
er spejderne stadig lejere, nu med et
fortrinl igt samarbejde med kommu-
nen/skolen.
Inden 1 980 dannede et kælderlokale

på skolen såvel som private kældre
rammerne for spejderarbejdet, der fra
starten kun var målrettet drenge. I 1 969
kom pigerne med. På spejderpladsen
ved skoven/sportspladsen var der pla-
ner om en spejderhytte, men planerne
strandede, da området er fredet. I dag

er der dog ly at finde i bålhytten, der
her i januar blev færdigbygget med tre
vægge, og der blev lagt den sidste
hånd på taget.

Anne og John Thorup, nyansatte
lærere på skolen i 1 963, startede
spejderne, der pludselig gav byens
børn et alternativ ti l sportsaktiviteter.
Fra starten var ulveunger og spejdere
på programmet, senere kom seniorer
ti l . I 1 986 startede bæverne, og i 201 0
blev famil iespejd en kendsgerning.
Aktiviteter på Mossø, bl.a. risbåds-

sejlads, har l ige siden 60´erne været
på programmet. Nu om dage er
søspejderne en selvstændig enhed
med flere bådtyper på vandet.

Igennem tiden har der fundet mas-
ser af spændende aktiviteter sted ti l
glæde for områdets beboere, her et
par stykker:

• Tivol i ved søen opbygget af
rafter og tov – svævebane, luftgynge,
Storm P-maskiner osv. I dag arrange-
rer spejderne Voerfest i samarbejde
med VIF. Voerfesten startede i 1 980.
• Fastelavn med fastelavnssol-

dater – i 1 975 overtog spejderne tradi-
tionen fra den gamle borgerforening i
Dørup. I dag kommer der mindst 1 00
udklædte børn og deres famil ier i for-
samlingshuset fastelavnslørdag.

Læs meget mere om spejderne i

- 1 0 - KFUM spejderne i Voerladegård

SSpejderneAf gruppeleder Steen Kjeldsen
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Enhedsmøder:

På www.spejdernet.dk/vg kan du altid finde de nyeste oplysninger om de

enkelte enheder, deres ledere, mødetidspunkter, programmer, masser af

fotos og meget andet.

”Voerladegårdbogen 2” og tjek op på
de nyeste historier på:

www.spejdernet.dk/vg

Sæt i kalenderen:
Søspejderne starter op i slutningen

af apri l , kontakt Rene på 75782264 for
nærmere info.

Visionsaften torsdag d. 4. apri l kl .
1 7.00 – 21 .30 for al le voksne omkring
gruppen. Fokus er på ”Den attraktive
gruppe”

Skt. Georgs dag d. 20. apri l på
spejderpladsen lørdag eftermiddag, vi
slutter af med flæskesteg.

Vandretur lørdag d. 4. maj: 1 0, 20,
30 eller 40 kilometer for al le gruppens
medlemmer og deres famil ie og ven-
ner.

Kanotur for de voksne omkring
gruppen i weekenden d. 25.– 26. maj

Gruppelejr fra lørdag d. 29. juni
(bævere, ulve, juniorer, spejdere)

Batteri- og avisindsamling

Spejderne samler papir/pap og batterier ind.

Der sker i Dørup, Voervadsbro og Voerladegård. Tjek skiltene en uge op til

den lørdag, hvor vi kører rundt og henter papir/pap og batterier.

Hele året rundt kan der afleveres aviser, papir og pap ved Spejderhuset, Hol-

medal 55, hvor der er træcontainere til aviser/papir og en garage til pap.

X

Konkurrencer for

spejderne, medens

de voksne afholder

generalforsamling
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Multisalen
Af Nis Heissel

Informationsmøde
Multisalbestyrelsen havde indbudt ti l

informationsmøde på Voerladegård
Skole tirsdag aften den 5. februar.

”Så er det l ige før, vi sætter byggeri-
et af den nye hal i gang”, udtalte for-
manden for den selvejende institution,
Jesper Torp, da han bød velkommen ti l
mødet. Han oplyste, at det sidste, man
mangler, er den politiske opbakning fra
kommunen, og den forventes at forel ig-
ge på førstkommende møde den 28.
februar. Øvrige ti l ladelser, driftskon-
trakter m.v. er forhandlet med de
respektive myndigheder og forventes at
forel igge, når den politiske beslutning
er på plads. De økonomiske rammer
på 5 mil l ioner er l igeledes på plads ef-
ter ti lsagn fra Jyske Bank i Brædstrup
om et lån på den sidste mil l ion.

Det bliver en større hal
Den hal, som ligger på tegnebrættet

nu, er en såkaldt HEL hal med de rigti-
ge mål ti l afvikl ing af større stævner.
Det vi l sige en 40 m lang, 20 m bred og
8.40 m høj hal, som på det nærmeste
fylder hele det areal ved skolen, som er
sti l let ti l rådighed. Den nye hal vi l også
rumme et mødelokale og et depotrum.
Hallens facadebeklædning vil bl ive
stålplader i en mørkegrå nuance, som
vil falde naturl igt ind i det eksisterende
byggeri. Den lidt større hal er også et

stærkt ønske fra kommunen, da den
vil give bedre muligheder for kommu-
nen fremadrettet i deres planer over
haller i kommunalt regi. Tidl igere pla-
ner om en 1 /2 el ler 3/4 hal er således
skrinlagt.

Skolen har 1 . prioritet
Hele planlægningen går på, at sko-

len skal have absolut 1 . prioritet ti l at
benytte hallen. Hallen vil bl ive delt op i
2 med en ”hejsevæg”, som kan fjernes
ved større arrangementer. Den ene
halvdel vi l i det daglige blive anvendt
af skolen og instal leret med det nød-
vendige udstyr ti l skolens brug. I den
anden halvdel vi l der fra starten kun
blive lagt gulv således, at der er det
samme gulv i absolut bedste kvalitet
over hele hallen. Det øvrige udstyr i
den sidste halvdel er der ikke økonomi
ti l fra starten, men forventes at kunne
anskaffes hen ad vejen via sponsorer
el ler på anden måde. Det vigtigste er,
at en hal kommer op at stå, og at det
indhold, som instal leres, er af god kva-
l itet.

Brug for frivill ig arbejdskraft fra dag

1 = 1 . marts
Hvis den politiske afgørelse falder

på plads den 28. februar, vi l arbejdet
med fjernelse af den gamle gymna-
stiksal bl ive sat i gang straks. Der vil
således blive brug for frivi l l ig arbejds-

VOERLADEGÅRD MULTISAL



NNy hjemmeside!www.voerladegaard.dk
Af Henrik Ellegaard, formand for Fællesrådet

Fællesrådet besluttede på et møde
for snart længe siden at re-lancere en
ny hjemmeside på domænet:

www.voerladegaard.dk

Det er bl.a. planen, at al le foreninger
i Voerladegård får sin egen side på do-
mænet. Her vil der være mulighed for
at give en beskrivelse af foreningen,
kontaktpersoner, åbningstider, kalender
etc. El ler også blot en kort beskrivelse
med henvisning ti l foreningens egen
hjemmeside.

Hver forening får sin egen admini-
stratoradgang ti l hjemmesiden og kan
så selv redigere og lægge nyt materiale
på hjemmesiden.

På hjemmesiden bliver der også
mulighed for at ti lmelde sig den meget
efterspurgte mail ingl iste, med opdate-
ringer af arrangementer i Voerlade-
gård.

Vi forventer, at hjemmesiden er klar,
når dette blad udkommer, så klik forbi
www.voerladegaard.dk og nyd bruger-
venligheden. Du kan allerede nu ti l-
melde dig mail ingl isten.

Den nye hjemmeside bygges i
WordPress, som er et open source sy-
stem med masser af muligheder.
Med WordPress har vi kunnet lave

en hjemmeside, der har brugervenlig-
heden i højsædet.

Hvis du er interesseret så klik ind på
http: //da.wordpress.org og læs mere
om mulighederne med WordPress.

Fra Fællesrådet skal der lyde en
stor tak ti l Rene Mogensen for at sti l le
domænet ti l rådighed, samt opsætnin-
gen på serveren.

-1 3- Fællesrådet

kraft al lerede i weekenden den 1 . , 2. og
3. marts, hvor diverse inventar m.v.
skal demonteres ti l genbrug. Allerede
mandag den 4. marts starter et ned-
brydningsfirma med store maskiner det
grove nedbrydningsarbejde, og derefter
går det slag i slag. Den færdige hal for-
ventes at kunne tages i brug ved sko-
lestart i august.
Mødet sluttede med stor ros ti l

bestyrelsen.

Sæt i kalenderen som frivill ig

hjælper den 1 ., 2. og 3. marts

og

hold dig opdateret om nyheder på

multisalens hjemmeside

www.multisal.dk

X
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Voerladegård Naturfitness

Hvem er vi?
Voerladegård naturfitness er et privat initiativ stiftet af lokale beboere
fra Voerladegård og omegn. Idéen er, at eftersom vi bor midt i ét af
Danmarks smukkeste natur-områder, kan vi med fordel udnytte ”natu-
rens grønne fitnesscenter”, der er gratis og altid har åben.

I stedet for traditionelt fitnessudstyr benytter vi de redskaber og udfor-
dringer, som naturen omkring os byder på, ti l at styrke og forme krop-
pen og opbygge en god kondition.

Vi har ikke medlemslister og opkræver ikke kontingent, så det er gratis
at deltage, og du forpl igter dig ikke ti l noget. Al le kan deltage uanset
køn, alder og form. Når vi mødes, er der så vidt muligt en instruktør ti l
at ”lede slagets gang”, men vi hjælper hinanden, hvis instruktøren er
fraværende.

Vi har også en åben Facebook-gruppe. Søg på: ”Voerladegård NA-
TUR-FITNESS for begyndere” og bliv medlem.

Henvendelse:
Birgitte Bif Lund
Tlf.: 23 22 09 72

Mød op!
Det er sundt, sjovt og effektiv træning l ige uden for døren!

Hver tirsdag Hver torsdag
kl. 1 9.30 kl. 1 7.00

Løb og naturfitness Naturfitness
Mødested:

Ved legepladsen
mellem

skoven og sportspladsen
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Klubben er et værested, hvor:

• man hyggermed vennerne,
• lærer nye mennesker at kende,
• oplever en tryghed i fællesskabet,
• laver pigeting, får kærester, holder fester,
• tager på ture og arrangementer sammen,
• overnatter, spiller computer, laver smykker,
• styler tøj, spillermusik, lavermad,
• laver udeaktiviteter, får ny energi,
• er sammen med nogle meningsfulde voksne
• og meget, meget mere..

www.skanderborg-ungdomsskole.dk

Klubleder: Leon Møldrup Kjer * 30780554

Voerladegård Ungdomsklub
- stedet hvor de unge mødes !

Holmedal 55, Voerladegård
Åben tirsdage og torsdage kl. 19-22
for unge fra 7. klasse op til 18 år.

Brug din mobilscanner
og besøg Ungdoms-
skolens hjemmeside

Eksempler på naturfitness
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Er du en af vores
frivi l l ige?

Af Tina Sørensen

Indbydelse

Solsikken og Landsbyordningen vil
igen gerne se nuværende og måske
kommende frivi l l ige ti l en snak og et
stykke smørrebrød:

Torsdag den 2. maj
Kl. 1 6.30 til ca. 1 9.00
på Voerladegård Skole

De frivi l l ige på Solsikken og i Lands-
byordningen er ved at være en fuldt in-
tegreret del af vores hverdag; både
børn, beboere, personale og ledelser
oplever det frivi l l ige arbejde som noget
værdifuldt, der er med ti l at løfte i
hverdagen.

De frivi l l ige løser opgaver og giver
oplevelser, som ellers ikke vil le bl ive
løst el ler givet ti l børn og beboere i vo-
res to institutioner.

Overvejer du at lave frivi l l igt arbejde
hos os, kan du altid kontakte os.

Har du brug for at høre l idt fra nogle
af dem, der al lerede nu er i gang, har

du muligheden torsdag d. 2. maj fra kl.
1 6.30 ti l ca. 1 9 på Voerladegård Skole,
hvor vi gerne vil invitere nuværende
frivi l l ige og interesserede ti l uformel
komsammen.

Af hensyn ti l besti l l ing af smørre-
brød er det nødvendigt med ti lmelding
ti l arrangementet.

Spørgsmål og ti lmelding kan rettes
ti l :

Solsikken:
Ole Vestergaard
tlf. 87982060 eller

ole.vestergaard@skanderborg.dk

Landsbyordningen:
Merete Kristensen
tlf. 87942740 eller

merete.kristensen@skanderborg.dk



Selv om Kyndelmisse står for døren i
skrivende stund, er vinteren ikke over-
måde hvas og hård. Det er meget
mildt, og solen er l ige ved at bryde frem
efter nattens regn, der har taget l ivet af
den sidste sne. Markerne lyser igen
optimistisk grønne, hvilket har lokket
fårene ud at nippe af de spæde spirer;
mon ikke det giver gode vitaminer ti l de
lam, der nu vokser sig store i deres
maver.

Sidste sommer var jeg ikke hurtig
nok ti l at få vædderen fra flokken, så
allerede d. 3. januar fik vi de første to
lam. Jeg havde set, at 491 var på fal-
dende fode og havde gjort klar ti l at
hente hende ind ti l læmning, når Anne-
Mette kom hjem. Men hun snød mig og
fødte det første lam ude på marken.

I huj og hast måtte vi så have hende
og lammet i fårekassen og med trakto-
ren kørt hjem i stalden, hvor hun ned-
kom med endnu et lam. Oplevelsen
blev ikke kun vor; men der skete en
mindre opstimling på vejen, hvor forbi-
passerende lige skul le have det hele

med. Samme dag tog vi al le de får ind,
som vi troede var løbet for tidl igt; men
vi fik ikke alle med, for yveret på 440
begyndte pludselig at tage form. Med
hende troede jeg også, at jeg kunne
vente på Anne-Mettes hjælp; men
mens jeg var i fuld gang med at udnyt-
te, at jorden i urtehaven var frosset, så
jeg kunne køre møg fra fårenes skur
ud, gik hun længst ud i marken og
”smuttede” et lam ud i den kolde sne.
Vådt og sl imet måtte det så op i mine
arme, og moderen fulgte pænt med
ind i stalden, og mit tøj måtte en tur i
vaskemaskinen.

Også i naturen begynder de første
forårstegn at vise sig, selv om vinteren
sagtens kan vende ti lbage med fuld
styrke. Små gule erantis titter forsigtigt
frem under de visne blade, og skovdu-
erne kurrer lystigt i kronerne på de hø-
je ahorn, der omgiver gården. Måske
er det indbildning; men jeg synes, at
fuglene lyder gladere, nu hvor de ikke
behøver at æde dagen lang blot for ik-
ke at fryse ihjel . De gæs og svaner,
der er blevet her, fordi søen ikke har
været helt frosset ti l , går nu snakkende
rundt på vintersædsmarkerne og sø-
ger føde. Turen fra og ti l markerne går
morgen og aften hen over gården;
men slet ikke i det antal, der var her i
efteråret, så en del må være søgt ti l
varmere himmelstrøg. Her nyder de
sikkert ti lværelsen sammen med de vi-
ber og stære, som vi meget snart, og
inden dette læses, ser igen, som de
første rigtige forårsbebudere. Det glæ-
der jeg mig ti l .

NNaturen omkringLyngdal .
Af Egon Kjær Sørensen

- 1 7 - Naturen omkring Lyngdal



Det nye menighedsråd er i gang!
Vi har valgt at lade visionerne fylde

på de første møder. Idéerne ti l , hvad vi
skal fylde i rammerne, er mange, og vi
glæder os ti l at føre nogle af idéerne ud
i l ivet.
Vi er afhængige af, at I som beboere

i sognet finder det meningsfuldt, derfor
er vi åbne for jeres idéer og respons.
Så grib endelig fat i os og fortæl, hvad
du tænker om kirke, aktiviteter,
gudstjenester osv.

- 1 8 - Menighedsrådet

MMenighedsrådet iarbejdstøjet
Af formand Birthe Jacobsen

Formand Birthe tlf 20543029

Næstformand Mette tlf 261 65588

Kasserer Kurt tlf 20337625

Kirkeværge Jacob tlf 2060291 2

Kontaktperson Connie tlf 23321 350

På bil ledet ses bagest fra venstre: Peter Tast (præsten), Kurt Munch Sand (kasserer), Lars Linneberg

( suppleant ) og Jacob Fri is Nielsen ( ti lsyn med bygninger og kirkegård ), foran fra venstre er det

Mette Pilegård Heissel (næstformand), Birthe Jacobsen (formand) og Lars Thorsen (medarbejderre-

præsentant). Connie Pedersen (kontaktperson for personalet) kommer med på bil ledet næste gang.
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Kirkel ige arrange-
menter:

Af sognepræst Peter Tast

Sogneindsamling til Folkekirkens
Nødhjælp
Søndag den 1 0. marts

Voerladegård sogn og Folkekirkens

Nødhjælp har brug for frivi l l ige indsam-

lere ti l kampen mod sult.

Udvikl ingshjælp nytter - og kampen

mod fattigdom kan vindes. Men der er

stadig meget at tage fat på. En af de

helt store udfordringer er sult. 870 mio.

mennesker l ider af kronisk underernæ-

ring, og hvert 1 2. sekund dør et barn af

sult. Sult og fej lernæring er verdens

største sundhedsrisiko. Samtidig for-

stærker sult al le andre dårl igdomme,

f.eks sygdommen hiv/aids.

D. 1 0. marts 201 3 vil Voerladegaard

sogn og Folkekirkens Nødhjælp gøre

en fælles indsats i kampen mod sult og

sende indsamlere ud for at ringe på så

mange døre i sognet som muligt.

”Vi er med i Sogneindsamlingen

igen, fordi det giver rigtig god mening.

Dels vi l vi gerne være med ti l at be-

kæmpe sulten i verden – og dels er det

en fin kirkel ig aktivitet, når vi går sam-

men om at samle ind i sognet, ” siger

indsamlingsleder Egon Kjær Sørensen.

De frivi l l ige indsamleres fælles ind-

sats er afgørende for arbejdet med at

bekæmpe sult: Sidste år samlede

20.000 indsamlere godt 1 5 mio. kroner

ind ti l Folkekirkens Nødhjælps arbejde.

Meld dig som indsamler ti l Egon

Kjær Sørensen, tlf. 75 78 25 72, mail :

lyngdalgaard@mail .dk

Indsamlingen sker i tidsrummet

kl.1 0.30 – 1 3.00

Foto:Rune Hansen

Stilleaften i kirken
Torsdag den 1 4. marts kl. 1 9.30

En enkelt gudstjeneste med fokus

på sti lhed, hvor vi giver os selv tid ti l at

hvi le og lytte efter. Vi tager udgangs-

punkt i Jakob Knudsens elskede sal-

me ”Se, nu stiger solen”, hvor vi bl.a.

synger: ”hvi lken salig jubel, skønt alt er

tyst”.

Sti l leaften i kirken er et nyt initiativ,

hvor vi bruger kirkerummet ti l fordy-

belse midt i en travl hverdag.

Lars Buch Viftrup vil lede os igen-

nem denne først sti l le aften i Voerlade-

gaard kirke. Han er sognepræst i

Skanderborg, tidl igere leder af IKON

og har en del erfaring med kristen me-

ditation.

- 1 9 - Sognepræst - Peter Tast

Fortsætter næste side
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man bedes ti lmelde sig.

Ti lmelding senest 22.marts ti l sog-

nepræst Peter Tast, mail : pht@km.dk,

tlf. 61 223999.

Påskedag
Voerladegård kirke kl. 11 .00.

Årets største kirkel ige festdag gøres

særlig festl ig med deltagelse af en

trompetist!

Babysalmesang!
Nyt hold fra tirsdag den 2. april
kl. 1 0.00!

På grund af babyboomet i Voer-

ladegaard har vi rykket babysal-

mesangen frem, så der forhåbentl ig er

flere, der kan få glæde af det.

Tine Mynster, der er en af de føren-

de børnemusikpædagoger her i landet,

kommer og leder babysalmesangen –

sammen med sin bamse Albert! Med

sang og enkle instrumenter giver hun

både babyer og deres mødre en fanta-

stisk oplevelse.

Babysalmesangen foregår i Voer-

Sti l leaften i kirken varer højst 40 mi-

nutter. Herefter er der mulighed for at

deltage i en snak om, hvordan vi gør

fremover.

Find påskeæg og mød minikonfir-
manderne!
Familiegudstjeneste Palmesøn-
dag den 24. marts kl. 11 .00

Minikonfirmanderne deltager med et

indslag. Efter gudstjenesten er der saf-

tevand, kaffe og kage m.v. i Menig-

hedshuset.

Og så skal vi se, om også påskeha-

ren har været forbi.

Skærtorsdagsmåltid
Skærtorsdag d. 28. marts kl.
1 7.30

Der bliver dækket op i midtergangen

i Voerladegaard Kirke Skærtorsdag,

hvor vi undervejs i gudstjenesten vil

spise et fælles påskemåltid i stedet for

at holde nadver.

Måltidet er gratis. Der er dog mulig-

hed for at yde et bidrag ti l et velgøren-

de formål. Maden besti l les udefra, så



ladegaard Kirke på tirsdagene: 2. , 9. ,

1 6. , 23. , 30. apri l og 1 4. maj. Ti lbuddet

er gratis, men der er et begrænset an-

tal pladser. Ti lmelding ti l sognepræst

Peter Tast: pht@km.dk, tlf. 61 223999.

Sangaften med Bjarne Haahr

Onsdag den 1 0. april kl. 1 9.30 i

Menighedshuset

Kendt i brede folkel ige kredse fra

sangaftner landet over; rigt repræsen-

teret i vore sangbøger: Fra højsko-

lesangbogen ti l ”Lystige viser” med

nutidige melodier med folkel ig dybde.

Bjarne Haahrs er altid i nøje overens-

stemmelse med digtene – udsprunget

af deres sprog og sti l .

Han modtog ”Den folkel ige sangs

pris” i 1 999.

"Det er forår. Alting kl ippes ned" – er

titlen på denne sangaften med forårets

sange og sange og viser med tekster af

bl.a. Piet Hein, Tom Kristensen og Hal-

fdan Rasmussen.

Tidl igere forstander på Vestbirk

Højskole, Jens Grøn, skriver om en

sangaften med Bjarne Haahr: ”En af-

ten, som han altid sammensætter med

stor omhu, dyb indsigt og en sjælden

grad af forståelse for, hvad man kan

byde en syngende forsamling. Udover

umiddelbar sangglæde oplever man

også at være i selskab med de bedste

danske digtere! Bjarne Haahr finder

altid gode, væsentl ige digte at sætte i

sin meget indlevede musik.”

Udover højskolesangbogen synges

der fra hans egen sangbog. ”I de

grønne skove”.

Stilleaften i kirken

Tirsdag den 23. april kl. 1 9.30

Se omtale tidl igere.

Vandregudstjeneste og trinita-

tiskage

Søndag den 2. juni kl. 1 0.00 OBS!

Gåtur + frokost

En frisk vandretur med gudstjeneste

i det fri .

Herefter spiser vi frokost og trinita-

tiskage i kirkehaven / Menighedshuset

alt efter vejret.

Sankt Hans i Kirkehaven

Søndag den 23. juni fra kl. 1 8.30.
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Af sognepræst Peter Tast
KKristendom er
fællesskab!

I forbindelse med konfirmandunder-
visningen havde vi for nyl igt besøg fra
Myanmar.
Hvert år ti lbyder ”konfirmandaktion”

et besøg fra den store verden af en kri-
sten, som så kommer rundt i Danmark
og fortæller om livet og kirken dér, hvor
han/hun kommer fra. Det er Teologisk
pædagogisk Center, Danmission, Mis-
sion Afrika og Afrika in Touch, der står
bag ”konfirmandaktion”. Det er et frem-
ragende projekt, der gør indtryk på
konfirmanderne og sætter vores l iv og
tro her i Danmark i perspektiv.
I år kom Ester fra Myanmar, det tidl i-

gere Burma, der l igger mellem Indien,
Kina og Thailand. Myanmar er på stør-
relse med Frankrig og har næsten lige
så mange indbyggere. Men i modsæt-
ning ti l Frankrig er der 1 35 forskell ige
sprog i landet og nogenlunde det sam-
me antal befolkningsgrupper. Den stør-
ste befolkningsgruppe er burmesere og
det officiel le sprog burmesisk.
Ester kommer fra den nordl ige

provins Kachin, hvor 90% af befolknin-
gen er kristne – i modsætning ti l resten
af landet, hvor 89% af befolkningen er
buddhister. Officielt er der rel igionsfri-
hed i landet. Men ens rel igiøse ti lhørs-
forhold står på ens ID-kort, og Ester
kunne fortælle, at hendes onkel, der
var officer i mil itæret, var blevet bedt
om at bl ive buddhist, hvis han skulle
behold sit job! Og selvom demokratifor-

kæmperen og oppositionslederen
Aung San Suu Kyi blev løsladt fra sin
husarrest i 201 0, så er der stadig lang
vej igen, og styret fører krig mod grup-
per i Kachin, der derfor er i und-
tagelsesti lstand og har mange
flygtningelejre. Esters fortæll ing om
styret i Myanmar giver et ganske andet
bil lede af buddhismen end det, de fle-
ste af vi danskere har, når vi tænker
Dalai Lamas fredelige, inkluderende
og positive form for buddhisme.
Ester er ud af en kristen famil ie,

men som ung blev hendes tro væsent-
l igt udfordret af nogle personlige hæn-
delser, hvorfor hun i 6 år overvejede,
om hun skulle forbl ive kristen eller
konvertere ti l buddhisme. Hun satte de
to rel igioner op overfor hinanden på
følgende måde:

Buddhisme Kristendom

I nd ividuel Fæl lesskab

Åndel igt l iv og hver- Åndel igt l iv og

dagsl iv adski l t hverdagsl iv er ét

Livscyklus - reinkarnation Skaber - skabelse

Jeg bed mest mærke i det med fæl-
lesskabet. For kristendom er dybest
set fællesskab.
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Kirkelige adresser:

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

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

Gudstjenester, aktiviteter og sog-
neoplysninger:
www.sogn.dk/voerladegaard

Et fællesskab mellem Gud og men-
nesker og et fællesskab mennesker
imellem. Lige siden den første menig-
hed, der bestod af apostlene og andre,
der havde fulgt Jesus, har fællesskabet
eksisteret. ”De holdt fast ved apostle-
nes lære og fællesskabet, ved brødets
brydelse og ved bønnerne”, står der i
Apostlenes Gerninger 2,42, og sådan
er det i og for sig stadigvæk. I vore
dage og i vort land er fællesskabet af
døbte bare blevet så stort, at vi nær-
mest ikke tænker på det som et fælles-
skab. Kirken er et fællesskab af døbte,
hvad enten det er lokalt her i sognet og
i vort land, el ler det er globalt – fælles-
skabet af kristne verden over.
Selvom mange af os er inspireret af

buddhisme og andre esoteriske (indad-
vendte) rel igioner, der skuer indad i os
selv, og at vi også har brug for medita-
tion og indre ro i en kompleks verden,
så er kristendommen ikke en navlebe-
skuende rel igion, hvor hver enkelt er
sin egen lykkes smed, men netop et
eksoterisk (udadvendt) fællesskab,
hvor Gud er ti l stede midt i blandt os i
troen, bønnen og i brødets brydelse.
Vi er hver især forskell ige, og der er

et utal af tolkninger af kristendommen,
men styrken ved kristendommen er
netop, at vi mennesker udgør et fælles-
skab – i relation ti l Gud og ti l hinanden.
Det er det, korsets to planer minder

os om: Det lodrette står for fællesska-
bet med Gud, og det vandrette for fæl-
lesskabet mellem mennesker. Således
er fællesskabet grundlæggende i kri-
stendommen.
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Gudstjenester og aktiviteter i Voerladegaard Kirke forår 201 3

Gudstjenester:

1 0. marts kl. 09.30 Midfaste - Sogneindsamling

24. marts kl. 1 1 .00 Palmesøndag - Minikonfirmanderne medvirker
Find påskeæg

28. marts kl. 1 7.30 Skærtorsdag - Måltid i kirken

31 . marts kl. 1 1 .00 Påskedag - Trompet

1 4. apri l kl . 1 1 .00 2. søndag e. Påske

26. apri l kl . 1 2.00 Bededag - Konfirmation

05. maj kl. 09.30 5. søndag e. Påske

1 9. maj kl. 1 1 .00 Pinsedag

02. juni kl . 1 0.00 1 . søndag e. trinitatis - Vandregudstjeneste

Aktivitetsoversigt:

Søndag 1 0. marts kl. 1 0.30: Indsamling ti l Folkekirkens Nødhjælp
Torsdag 1 4. marts kl. 1 9.30: Sti l leaften i kirken
Tirsdag 02. apri l kl . 1 0.00: Opstart af babysalmesang
Onsdag 1 0. apri l kl . 1 9.30: Sangaften med Bjarne Haahr
Tirsdag 23. apri l kl . 1 9.30: Sti l leaften i kirken
Søndag 23. juni kl . 1 8.30: Sankt Hans i Kirkehaven

Konfirmation i 201 4 er St. Bededag den 1 6. maj 201 4




