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Hvad laver en graver egentlig?
Af Lars Thorsen, graver

Det er der af og til nogen, der spørger mig om.
Vi har manuel ringning, så jeg er oppe at ringe kl. 08.00 og 1 6.00 alle
hverdage. Det er ikke solen, jeg ringer
op og ned, som mange tror! Da der engang lå et Benediktiner-munkekloster
ved kirken, kaldte klokken til morgenbøn og aftenbøn, så kunne man høre
på klokken, hvornår man skulle gå til
andagt i kirken.
I sommerhalvåret går det meste af
tiden med at passe gravstederne. Jeg
luger ukrudt, klipper små og store hække, beskærer buske og træer. Desuden
planter vi stedmoderblomster omkring
1 . april for dem, der har bestilt det, hvis
ikke jorden er dybfrossen, som den var
i foråret 201 3. Roser, rhododendron og
mange andre planter på gravstederne
gødes med lidt organisk gødning for at
sikre en masse blomster i løbet af foråret og sommeren. Ca. 1 . juni komposteres de nu ranglede stedmoderblomster, og der plantes sommerblomster i stedet.
Jeg er desuden kirketjener, så jeg
sørger for rengøring og pyntning af kirken ved bryllupper, dåb, begravelser og
gudstjenester.
Når der er dødsfald, kommer kisten
ofte med følge til kapellet. Flaget er på
halv stang, og jeg ringer med kirkeklokken, mens rustvognen kører op ad
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midtergangen, til kisten står i kapellet.
Når der er sunget en sang for den afdøde, finder vi et passende gravsted
og aftaler de praktiske ting omkring
pyntning af kirken m.v. Nogle måneder
efter en begravelse kan vi anlægge
gravstedet med planter, trædesten og
blomsterbede, som de pårørende ønsker det.
Den sidste uge af oktober og det
meste af november måned grandækker vi gravstederne for dem, der ønsker det. Grandækningen begyndte i
Danmark i 1 920-erne, da der var stor
arbejdsløshed over hele landet. I begyndelsen var det roser og andre sarte
planter, der blev dækket for at beskytte
dem mod frost. Efterhånden bliver der
gjort meget ud af at udsmykke gravstederne med forskellige typer gran
især normans- og nobilisgran. Desuden bliver der lavet en dekoration af
forskellige stedsegrønne planter i alle
farvenuancer.
Der kommer mange besøgende i
løbet af året, og da jeg kun har boet i
sognet siden 2001 , får jeg mange oplysninger om dem, der ligger begravet,
hvad folk har lavet, hvor de har boet
m.v. Desuden har jeg også haft glæde
af at læse i de 2 Voerladegårdbøger.
Det er dejligt, at ildsjæle har lagt et
stort arbejde i at finde oplysninger om
tidligere og nuværende borgere!!
Som nogen nok har bemærket,
havde vi en 3-farvet ”kirkekat”, som
fangede mange mus på kirkegården
fra efteråret 201 2 til efteråret 201 3.
Marian og Thomas fra Voerladegårdkoret gav katten et halsbånd med

deres telefonnummer på for at se, om
katten havde et hjem i byen. Da der ikke var nogen, der henvendte sig, tog
de katten med til et dyreinternat for at
se, om den var øretatoveret. Det var
den, og dens ejere boede dengang i
Horsens, og katten havde været væk i
4 år! Så nu er katten kommet hjem til
de oprindelige ejere.
Det er dejligt at se, så mange løbere, gående og ”hundeluftere”, der lægger vejen forbi kirkegården på vej ned i
skoven.
Voerladegård er nu et dejligt sted at bo
og jo, det er dejligt at være graver!
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Ny skolereform august 201 4
Af Merete Kristensen, skoleleder

Aftalen med den nye reform af folkeskolen træder i kraft fra august 201 4.
Der er blevet sagt, skrevet og drøftet
rigtig meget. Jeg forsøger med det nedenstående at komme med lidt facts –
og hvad jeg tænker, der er vigtigt at give videre. Og jeg vil da gerne afsløre,
at jeg synes, reformen er rigtig fin, og
at vi med den kan få lavet en god skole
endnu bedre.
Helt overordnet ønsker man, at alle
børn skal blive løftet fagligt. Alle børn
skal blive dygtigere, og skolen skal til
stadighed udfordre alle elever, så de
bliver så dygtige som overhovedet muligt. Man ønsker også med den længere skoledag at mindske betydningen af
den sociale baggrund for, hvordan et
barn klarer sig på den videre skole- og
uddannelsesvej. Man ønsker, at tilliden
til skolen og dens professionelle styrkes, og at den generelle trivsel blandt
alle børn og voksne øges.
Med den nye skolereform bliver skoledagen længere. Elever i Lilleteam (0.2. årgang) skal være i skole i 30 timer 1 )
og Storeteam (3.-6. årgang) 33 timer.
Skoledagen kommer til at begynde tidligere end i dag, hvor vi først starter
8.30. Vi håber på, at vi kan begynde
klokken 8.00, men er afhængige af
nogle bustider, som også skal passe
andre steder. Det vil sige, at en skoledag for de yngste bliver 6 timer fra 81 4 og de ældste 8-1 4 to dage og tre
dage fra 8-1 5.
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Reformen tilsiger, at vi skal lave en
skole med mere bevægelse og variation i løbet af dagen. Børnene skal
selvfølgelig ikke synes, at de sidder til
en lang eftersidning – nej, som chefkonsulenten i Skanderborg Kommune
ynder at sige det: Vi skal lave en skole, som børnene slet ikke vil hjem fra!
Så med en længere skoledag forpligter
vi os på en mere varieret, oplevelsespræget skoledag med mere bevægelse lagt ind i fagene.
Af nye tiltag er en styrkelse af fremmedsprog. Engelsk skal starte på 1 .
årgang med en lektion. Det andet andetsprog skal begynde på 5. årgang –
i stedet for som nu, på 7. årgang. Det
vil sige, at vi på Voerladegård Skole
skal have fundet en løsning med
tysk/fransk, da begge fag er det andet
andetsprog på Niels Ebbesen Skolen.
Derudover opgraderes dansk og
matematik med en lektion mere fra 4.
årgang, mere natur/teknik, mere musik, og et nyt fag, som hedder håndværk og design, bliver indført – det er
fagene sløjd og håndarbejde, man
sammentænker med et innovativt løft.

At lære at lære

Tænkningen i den nye reform er i
endnu højere grad at gøre den enkelte
elevs læring synlig for eleven selv.
Tank-passer-pædagogikken, hvor det
er lærerens opgave at fylde viden ned
i elevens hoved, er endegyldigt død.
Elevens læring er en proces med lærer, sig selv, klassekammerater og forældre. Man taler om det vigtige i at
lære børnene at lære. At eleverne lærer at reflektere over deres egen lære-

proces og sætte dem i stand til at vurdere og korrigere deres eget arbejde,
indsats og strategi for det, de skal og
vil lære.
Det betyder, at vi som personale,
med den nye reform i endnu højere
grad end hidtil kommer til at arbejde
pædagogisk med vurdering for læring.
Vi skal som skole/institution blive
bedre til et mere systematisk arbejde
med vurderingen for læringen. Personalet skal ved hjælp af uddannelse
klædes på til i endnu større grad at vurdere læringsudbyttet for eleven - sammen med eleven.
Grundtanken i den nye skolereform
bygger på de samme tanker, hvorpå
man har udviklet et skolesystem i bl.a.
Ontario, Canada. Tænkningen bygger
på undersøgelser og tanker fra en professor ved navn John Hattie. Ontario
har haft besøg af mange skolefolk fra
hele verden – også nogle her fra Skanderborg. En af de ting, danskerne bemærkede på deres besøg derovre, var,
at eleverne ikke blev spurgt ”hvad laver
du?”, men i stedet ”hvad lærer du?”.
Læringsdagsordenen var tydelig og
synlig for alle hele dagen.

F

Forældreundervisning

Af Julie Bloch Hornsved, Rikke Rask
Johnsen 6 kl. og Nana Bendix Olesen 5 kl.

Torsdag og fredag d. 1 6-1 7 januar
201 4, var alle lærerne på kursus. Så
flere af børnenes forældre underviste på
skolen. Forældre havde planlagt en

På Voerladegård Skole har vi de
seneste år udviklet vores skoledag og tænkningen bag den - en hel del. Vi
har allerede taget en hel del anderledes initiativer og nytiltag. Disse udgør
et rigtig godt udgangspunkt for arbejdet med den nye reform og tankerne i den.
Vi var som personale så privilegerede, at forældre og gode folk i lokalområdet i midten af januar overtog skolen
i 1 ½ døgn, hvor vi kunne tage af sted
som skole- og fritidspersonale. Vi havde et godt og givende pædagogisk
døgn. Faglige indspark, diskussioner,
vilje og engagement – og vi arbejder
videre med bestyrelsen tæt på, så vi
kan få lavet den skole, som distriktets
børn ikke vil hjem fra.
1 ) Iflg. reformen er det også elever fra 3.
årgang, men da vi har organiseret os, som
vi har, får 3. årgang samme timer som 4.6. årgang. Desuden kan man som forældre
fravælge henholdsvis 2 og 3 timers lektiehjælp/fordybelsestimer indtil næste folketingsvalg. Vi håber dog på fuld opbakning
til det fulde timetal hos os fra reformens
ikrafttræden.

masse sjov til alle børnene.
Nogle dage inden torsdag og
fredag, kom der en lærer rundt i alle
klasserne og aftalte med alle børnene
hvad for et hold man gerne ville på.
Man kunne vælge mellem Drama,
Zumba, Billedkunst, Køkken, Boldspil,
Kroppen, Hallen, cykelværksted, og
træværksted. Man kom på et bestemt
hold torsdag, og et andet fredag. Der
Fortsætter s.6
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kunne man skifte mellem et par aktiviteter i løbet af dagen.
Vi havde fået til opgave at interviewe, og derefter skrive en artikel om
det. Vi interviewede samtlige lærer,
elever, og forældre.

Lærer

Inden Esben Nyholm tog af sted til
middag torsdag interviewede vi ham.
Først spurgte vi ham, hvordan han
syntes det var at børnenes forældre
skulle undervise. Han svarede, at han
syntes det var alle tiders, at forældrene
kunne komme ind imens de var på kursus. Han forklarer også, at han syntes
det er fedt, fordi forældrene kan noget
helt andet end lærerne kan. Han synes
også at det er fedt at børnene kan prøve noget andet. Bagefter spurgte vi
ham, hvordan det var at han skulle på
kursus. Han fortæller, at det er helt
specielt, at han kan få lov til at være
sammen med sine kollegaer i så lang
tid uden eleverne lige er der.
Inden lærerne tog af sted, nåede vi
også lige at interviewe Lise Bendix
Hansen.
Vi spurgte hende bl.a. om hun var
glad for, at hun ikke skulle være her
hele dagen torsdag og fredag. Hun
svarede at hun selvfølgelig altid var
glad for at være her på skolen, men
hun syntes også at det var spændene
at komme til at snakke med sine kollegaer.
Senere spurgte vi hende om hun ville tage på flere kursus fremover. Hun
svarede så, at hvis hun fik lov ville hun
med glæde tage på flere kurser, men
hun kan også rigtig godt lide at være
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på skolen, og bruge det hun har lært
på de kursuser hun kommer på.

Elever

Josefine Hornsved, 0 kl var også
frisk på at blive interviewet.
Vi spurgte bl.a. om hvad hun lavede
på hendes værksted - hallen. Hun forklarede, at de lavede alle mulige mærkelige ting fx at der var nogle der
skulle ligge ned og nogle der skulle stå
op også dan noget. Josefine demonstrerede hvordan de gjorde.
Vi spurgte hende også om hvordan
det var, at lærerne ikke var der torsdag
og fredag. Og hun sagde kort og hurtigt: ”Det er dejligt.”
Som en af børnene fra yngste store
team interviewede vi Magnus Friis Nielsen, 4 kl.
Vi spurgte ham om nogle af de første spørgsmål om han gerne ville have
forældrene som lærerne fremover. Og
han svarede ja. Efterfølgende spurgte
vi ham også om han gerne ville beholde forældrene som lærer fremover, og
han sagde meget sikkert, ”Ja da.”
Blandt de ældste interviewede vi
Magnus Vølund, og Krestian Gelmark
Sørensen, 6 kl.

Sanseværksted

Vi spurgte dem om hvilket værksted
de var på, og de sagde næsten i kor at
de begge var på Drama. Vi spurgte
dem også om de syntes, at det var
sjovt ikke kun at have normale timer.
De sagde begge ja. Vi spurgte dem også hvordan de havde det med at lærerne ikke var der den dag. Magnus
sagde at det var mega fedt, og Krestian
sagde smilende at det var fantastisk.
Magnus siger ironisk at de er mega
dumme, men kun til tider. De kan også
være super søde.

Forældre

Som den første og eneste forældre
interviewede vi Maja Maria Nielsen.
Vi spurgte hende først, hvordan hun
syntes det var at være lærer for en dag
eller to. Hun sagde at hun syntes det

" Vi karm ø d e"

F rokostp a u se

var sjovt at se hvordan vi opfører os
her på skolen.
Herefter spurgte vi hende om,
hvordan hun synes det er, at undervise
os børn. Hun fortalte, at hun synes, at
det er en udfordring, og det er svært,
for det er jo forskellige klassetrin. Det
er svært at ramme, så os børn hver i
sær synes det er sjovt.
Vi spurgte hende også om hvad hun
arbejder med normalt. Hun fortalte, at
hun arbejder som sygeplejerske, som
kræftsygeplejerske. Hun siger at hun
arbejder med meget syge mennesker.
Vi håber at de syge patienter får det
godt igen, med Majas gode hjælp.
Der gik en journalist rundt på skolen, og hun interviewede os og tog
nogle billeder. Fredag kom skolen i
fredags avisen.
F re m sti l l i n g a f fu g l e ka sse r

B i l l e d væ rkste d
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V

Vinterfesten i
Voerladegård Skole

musikliv, sprudlende kunstnere, som vi
senere betegnede guldaldermalerne,
at Søren Kierkegaard filosoferede over
livet og det at være menneske. Hans
Af Merete Kristensen, skoleleder
tanker har igennem de sidste 200 år
rakt meget længere ud end til voldene
Torsdag den 1 6. februar kulminere- – og Danmarks grænser!
de arbejdet, undervisningen, læringen
"Kongen og Grevinde Danner"
om Søren Kierkegaard og Guldalderen.
Generalprøven om formiddagen var
som vanligt velbesøgt af bedsteforældre, samarbejdspartnere, venner af huset, naboer med flere.
Om aftenen var vi hen imod 500
børn og voksne. Aldrig har vi før været
så mange samlet, og aldrig før har vi
haft så god plads. Den nye multihal
Til vores vinterfest havde alle skoblev behørigt indviet til den årlige total- lebørn
og ældste børnehavebørn (Spiteateroplevelse.
rerne)
en
rolle i datidens København.
Skolen var omdannet til København Et mangfoldigt
udpluk fra Guldalderen:
indenfor voldene. Perioden 1 800-1 850 Fine folk, almindelige
balletdanblev betegnet som Guldalderen, fordi sere, pjerrot, portvagt, folk,
brudepar,
tinkulturlivet blomstrede som aldrig før. soldater, bødkerfamilie, potte-magerfaH.C. Andersen skrev sine eventyr, milie, bagerfamilie, fiskekoner, kroGrundtvig og Ingemann salmerne. mand, hundefanger, natmænd, lærer,
Komponister skabte skøn musik, bal- vægtere, postbud, tiggere, lokomotivletter blev opført, malende kunstnere førere af damplokomotivet, sme- defamalede løs – selvom København var milie, den lille pige med svovlstikkerne,
møgbeskidt med masser af fattige tiggere, kunstnere, opfindere, statuer,
mennesker. Soldater, bødkere, vægte- Kongen, Grevinde Danner, tjenestepire, natmænd, bogtrykkere, opfindere ger, Sørens forlovede Regine, Grundtvar også en del af livet dengang. vig, H.C. Andersen, Oehlenslæger, InDampmaskinen, glødepæren og rønt- gemann. Og Lysets Engle.
gen blev opfundet – blandt meget anLysets Engel går med glans. (Ingemann.)
det. Danmark gik bankerot, skolegang
for alle børn blev indført (1 81 4), enevove er at miste fodfæstet et
vælden blev afskaffet og den første kort"Atøjeblik
– ikke at vove er at miste
Grundlov så dagens lys (5. juni 1 849).
Det var midt i dette vivar af pen- livet." (Søren Kierkegaard)
gemangel, krige, sprudlende teater- og
Tak til alle Jer som kiggede forbi.
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"Pjerrot
og
"Et Brudepar"
" "Søren Kierkegaard og hans forlovede Regine"

Natmænd i
fuld uniform

Et par
opfindere
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Nyt fra Voerladegård
Idrætsforening
Af Karin Forsmann, formand

VOERs hjertestarter

VIF kunne i september 201 3 efter
ansøgning og heldig lodtrækning hos
DBU i samarbejde med Trygfonden tilbyde et hjertestarter-førstehjælpskursus. VIF betalte kurset (kr. 3500), som
var inkl. hjertestarter, og 1 7 personer
fra VIF, Spejderne og Søspejderne
deltog og havde en god og lærerig dag.
Til hjertestarteren indkøbte VIF et
alarmskab, hvor starteren kan hænge
frostfrit (kr.1 0.600) Skabet blev sponsoreret af overskuddet fra Voerdag
201 3 og Butik SOFI. Menighedsrådet
har sponsoreret montering og sponsorerer el til skabet fremadrettet.
TAK til sponsorerne!

Opsynsmand søges.
VIF søger en opsyns-m/k til at holde
øje med vores klubhus og lave lidt
forefaldende arbejde. Du forventes ikke at skulle renovere og grave ud,
men du skal gerne tage del i den almene vedligeholdelse, klare små-opgaver og holde et praktisk øje med
klubhuset!
Til oplysning kan nævnes, at bestyrelsen hvert forår indkalder til en arbejdsdag ved klubhuset, hvor vi sammen når rigtig meget ude og inde!
Interesseret og/eller vil du vide mere, så kontakt formand Karin Forsmann tlf. 23251 71 6 eller bestyrelsesmedlem Dorthe Christoffersen tlf.
309521 70.
VIF forventer i foråret at påbegynde
en grundig renovering af ydervægge,
så vi fremadrettet undgår skader og
revner i murene. Til dette omfattende
arbejde har VIF hyret professionel
hjælp.

Trænere søges.
Hjertestarteren hænger nu og blinker
for livet på facaden af Menighedshuset,
Kirkedalen 9. Gå en tur forbi og kig til
den.
VOERs hjertestarter er registreret
på Trygfondens hjemmeside, hvor du
også kan hente gratis apps til
hjerterestarteren. Klik ind og se på
www.hjertestarter.dk
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VIF søger en med-træner til U9drengene, som sammen med træner
Kent Rasmussen kan "sparke"
udesæsonen i gang til marts.
VIF søger også trænere til U1 4pigerne fra udesæson marts 201 4.
Efter mange års god og engageret
træning af fodbold-pigerne har Dorthe
og Rene valgt at stoppe som trænere.
1 000 TAK for indsatsen!

Endelig søger VIF en træner til floorDen 1 8. januar afholdt Voerladegård
ball drenge (4.-6. klasse) til vintersæ- Fodbold og DGI et drengestævne i
sonen 201 4/201 5.
Multisalen, hvor mange hold fra MidtKontakt Jan Lundtoft tlf. 22252767 og Øst-jylland var samlet.
eller Karin Forsmann tlf. 23251 71 6.
VOERs drenge var godt tilfredse
med 1 vundet, 2 uafgjort og 1 tabt
Mht. floorball så "spiller" det for så- kampe, og alle havde et godt stævne,
vel VOERs floorball herrer som damer. hvor Multisalen også blev beundret og
Også selv om de for nyligt tabte til Hør- rost.
ning Floorball, men begge hold træner
Endelig kan bestyrelsen med stor
videre og kæmper for revanche i kom- glæde og stolthed melde om flot medmende træningskampe.
lemsfremgang fra 230 medlemmer i
Begge hold har plads til flere på gul- sæson 201 2/201 3 til hele 343 medvet, hvor ALLE kan deltage, og hvis DU lemmer pr. 31 .1 .201 4.
har lyst til at få tanket positiv energi så
er du meget velkommen.
Husk generalforsamling - se s. 1 6

G

Gymnastikopvisning
Af Kristina Ekstrøm, gymnastikudvalget

Og igen i år er vi så heldige, at
Vi glæder os så meget til at invitere familien
Asmild Malmgren har sagt ja
alle til:
til
at
spille
til ind- og udmarch.
V I F s g y m n a s t i ko p v i s n i n g
l ø rd a g d e n 1 i5 . m a rts kl . 1 4 . 0 0
Når alle hold har været på gulvet, vil
der som sædvanligt være kage- og
Voe rl a d e g å rd s n ye m u l ti h a l .
frugt/grøntsags-bord.
Det bliver spændende at se, hvad
Vi søger kagebagere, så har du tid
vores trænere og gymnaster har fået
vinteren til at gå med, og vi er stolte og lyst til at bage en kage, må du
over, at næsten alle hold kommer på meget gerne kontakte Kristina på tlf.
2511 0341 .
gulvet, så vi kan byde velkommen til
* L i n e D a n ce
E n tré p ri se n :
* F oræ l d re /B a rn
Voksn e 4 0 , - kr.
* Ton s og Tu m m e l
B ø rn 2 0 , - kr.
* E t m u l ti ku l tu re l t i n d sl a g
* G y m n a s ti k o g L e g
Vel mødt – vi glæder os til at se jer
* Zu m b a
alle!
* S p ri n g h ol d e t
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VO E R F E S T 2 0 1 4
Lørd ag d en 1 4. j u n i

- vil du være med til at feste med resten af byen til sommer?
- har du ideer til sjove aktiviteter?
- har du en holdning til, hvad vi bare ikke skal lave!
Kan du svare ja til mindst et af spørgsmålene – så kom frisk til
det første møde om Voerfesten 201 4:
Tirsdag d. 11 . marts kl. 1 9 – 21 på Voerladegård Skole
Voerfesten skal foregå i Forsamlingshuset, men mødedeltagerne bestemmer suverænt, om festen skal udvides til to dage eller mere – om der skal være gadeturnering eller ej – og om vi
skal droppe begivenheden, hvis fremmødet ikke er stort nokD
Men det sidste sker da ikke!
Med venlig hilsen
VIF: Karin Forsmann tlf. 23251 71 6
Spejderne: Steen Kjeldsen tlf. 61 502028
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F o rå rs fe s t
i
F o rs a m l i n g s h u s e t

Lørd ag d en 2 2 . m arts 2 0 1 4 er d er fes t!
Derfor har vi hyret Philip Gardelli alias peniskongen
til at komme og underholde med et godt sing-along-repertoire.
Philip spænder bredt med både danske og engelske numre, og
han får hurtigt salen til at gynge.
Vi starter kl. 1 9.00 med en god gullaschsuppe
med hjemmebagt brød, kaffe og kage til kr. 1 00,00
Musikken starter kl. 21 .00 og koster kr. 1 20,00
Vi håber på et stort fremmøde, så vi kan få et brag af en fest.
Tilmelding til Sanne tlf. 6077 2858 eller husets email:
booking@voerladegaardforsamlingshus.dk senest d. 1 5. marts
-1 3- Forsamlingshuset
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Hvad er det bedste
ved at være spejder?
Af Steen Kjeldsen, gruppeleder

Her kommer nogle bud fra spejdere i Generalforsamling:
forskellige aldre og med vekslende
Generalforsamlingen i februar gav
spejdererfaring.
flg. sammensætning i bestyrelsen:
(I parentes antallet af ”spejderår”.)
Ci vi l va l g te m e d l e m m e r: Annette
J on a s L (3 ½ å r): ”Sammenholdet - Svendsen, Anne Kirstine Hansen, Jan
man lærer en masse sammen med Østergård, Christian Dyring, Maria
vennerne”.
Noe Høi.
La rs (2 5 å r): ”Det er at være en del
U n g e re p ræ se n ta n t: Helene Munk
af et større fællesskab, og at naturen er
rammen om vores aktiviteter”.
I bestyrelsen sidder også gruppeleN i cl a s (4 ½ å r): ” Alle de oplevelser deren, enhedslederne samt Poul
Skaanning (kasserer).
man får og dem, man lærer at kende”
Stor tak til Lone Munk, Ellen GrønKa i sa (7 å r): ”At man er sammen
ning og Gitte Eilersen for indsatsen i
med alle vennerne”.
Lone Munk fortsætter
S i n e (1 6 å r): ”Jeg kan lære nye ting grupperådet.
som
familiespejdleder.
på en anderledes måde - og gøre det
sammen med en masse glade børn og Søspejderne sejler på Mossø fra
voksne”.
april:
M a th i l d e (8 å r): ”Lejrene og det at
Når luften og vandet bliver varmere
møde andre unge fra hele landet - 1 00 mod slutningen af april, starter sø%”.
spejderne op igen på søen.
Kontakt Rene Knudsen på tlf.
Ca th ri n e (4 ½ å r): ”Det er hyggen og
75782264 / 301 31 593 og hør nærmere
lejrene”.
tilbuddet til alle unge fra 5. kl. og
J on a s (3 ½ å r): ”Jeg kan godt lide at om
op.
Se også opslag på skole / hjemvære rykket op til ulvene - jeg vil være meside
mv. for opstartsdato.
spejder, lige til jeg bliver voksen!”
E g on (5 2 å r): ”For mig er det bedste
ved spejderlivet det fællesskab og det
netværk, jeg har ud over hele landet og
den fantastiske lederuddannelse, som
jeg har gjort brug af i mange andre
sammenhænge livet igennem.”
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OK-benzin støtter spejderne i
Voerladegård:

Gennem 5 år har spejderne tjent
24.000 kr. på, at OK-benzinkort er tilmeldt gruppen. For hver liter der tankes, støtter OK med 6 øre. Det lyder

ikke af meget, men det løber altså op.
Hvis du vil støtte spejderne via køb af
benzin/diesel, kan du gøre sådan:
- Har du allerede et OK-kort, så tilknyt det til sponsornummer 55 98 71 .
Er OK-kortet allerede tilknyttet en anden forening, kan man godt skifte. Dette kunne være en ide for fx tilflyttere.
- Har du ikke et kort, kan du bestille
et via www.ok.dk – når du har tanket
500 liter på kortet, udløser det 250 kr.
til spejderne.
Tak for hjælpen.

Batteri- og papirindsamling:

Spejderne hjælper RenoSyd med at
samle papir / pap og batterier ind.
Der sker i Dørup, Voervadsbro og
Voerladegård. Tjek skiltene op til den
lørdag, hvor vi henter papir, pap og
batterier.
Hele året rundt kan der afleveres

aviser, papir og pap ved spejderhuset,
Holmedal 55, hvor der er containere til
aviser / papir og en garage til pap.
Læg batterier i en plastpose foran
døren.
Steen Kjeldsen, gruppeleder,
tlf. 61 502028 / 75752028

•
•
•

X i kalenderen:

Skt. Georgs dag på spejderpladsen
lørdag d. 26. april – for hele gruppen
Bæver-/ulve-sommerlejr i Grønnegården ved Bryrup d. 30. maj – 1 . juni
Junior-spejderlejr uge 28 – centerlejr
på Houens Odde.

• Gruppeweekend på Ømborgen
d. 1 4. – 1 6. november.

Familiespejder i naturen
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Forårsvandretur
for kvinder
d. 2.– 4. maj 201 4

Af Anne Kirstne Hansen og Mette Jørgensen

ender i Klitmøller.
Du skal selv kunne bære din bagage samt fælles ting (trangia / telte /
mad), kunne gå ca. 40 km fordelt på
de 3 dage og sove i telt / shelter.

Vi glæder os til at gå foråret i møde
Du har nu chancen for at deltage i
en tredages vandretur med overnatning med dig!
i shelter og mad over trangia, alt samTilmelding hurtigst muligt og senest
men i Danmarks smukkeste national27. april på mail, telefon, sms eller
park i Thy.
mundtligt til:
www.danmarksnationalparker.dk/Thy
Mette Jørgensen, tlf. 51 90851 0
Vi tager af sted fra Voerladegård
mette@skaanning-jorgensen.dk
fredag d. 2. maj kl. 1 6.00 og kommer
eller
tilbage sidst på eftermiddagen søndag
Anne Kirstine Hansen, tlf. 23921 056
d. 4. maj.
annekirstine@hansen.mail.dk
Vandreturen starter ved Ørum, og vi

G e n e ra l fo rs a m l i n g e r
Voerl ad eg ård F ors am l i n g s h u s

Lørdag den 22. marts 201 4 kl. 1 3.00 i Forsamlingshuset.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 1 9. marts.
Alle er velkomne - kun andelshavere har stemmeret jfr. vedtægterne.

Voerl ad eg ård van d væ rk

Mandag den 7. april 201 4 kl. 1 9.30 i Menighedshuset.
Dagsorden fremgår på www.voerladegaardvandvaerk.dk d. 23. marts.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 1 5. marts.

VI F

Tirsdag den 25. marts 201 4 kl 1 9.30 på skolen
Dagsorden ifølge vedtægterne. Alle er velkommen.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 1 6. marts.
-1 6- Forårsvandretur og Generalforsamlinger
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Fællesskabsfølelsen havde fine betingelser
Af Renée Heegaard Jespersen, Solsikken

Solsikkens beboere er glade for at
kunne yde til og nyde af fællesskabsånden i Voerladegård. Fællesskabsfølelsen havde fine betingelser, da vi fra
Solsikken dækkede op til 11 7 spisende
gæster tirsdag d. 21 . januar 201 4.
1 2 beboere og personale knoklede i
Forsamlingshusets køkken med at
dække borde, stable pastaplader på
pastaplader til lasagne på lasagne,
snitte salat og pynte æblekage.
På Solsikken ventede de øvrige beboere forventningsfulde på aftenens
arrangement i Forsamlingshuset, hvor
flere skulle ledsages af flere frivillige
borgere fra byen.
Men det er ikke kun fællesskabet
over gryderne, der tæller for Solsikkens
beboere. Det at være med i fællesskabet omkring Voerladegård, at kunne
byde så mange på middag og at tage

N

Naturen omkring
Lyngdal
Af Egon Kjær Sørensen

Her på januars sidste dag har den
kraftige østenvind blæst en mængde
sne ind på gårdspladsen, så når jeg
kigger ud af mit vindue, ligger det i efter

Madlavning i fællesskab!

sin tørn i landsbyens liv har mindst lige
så stor betydning. Ligesom det at være med til at sætte rammen for så megen nabohygge, hujende og legende
børn for slet ikke at tale om betydningen af de mange borgere, der lige stak
hovedet ud i køkkenet for at takke for
mad. Det er alt sammen med til at give
en fornemmelse af samhørighed, at
høre til og være en del af Voerladegård.
Derfor er beboerne også spændte
på næste gang, de skal invitere til fællesspisning.
forholdene store bunker. Denne vinter,
der nu har varet en hel lang uge, har
også kunnet få småfuglene til at finde
frem til foderet nede i hjørnet af gårdspladsen, hvor et mylder af småfugle
mæsker sig i frø og kerner. Der er slet
ikke plads til alle på foderbrættet, men
da de sviner med maden, falder der
også meget ned i sneen, så også her
spises for fuld kraft. Kun afbrudt af et
Fortsætter s 1 8
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advarselsskrig, der får hele flokken til
at lette op i den store kastanje, der står
lige ved siden af, hvor de venter, til faren er drevet over for igen at kaste sig
over måltidets glæder.
Mit nye foderhus har jeg lavet, så
skaderne ikke kan komme ind, for de er
nogle arrige børster, der jager alle de
mindre fugle væk, så nu må skaderne
med sne om tæerne tage til takke med
smulerne fra de riges bord, mens småfuglene skadefro kan se ned på dem.
Kattene kan heller ikke længere klemme ind og ligge på lur efter en intetanende fugl, der har lyst til et måltid,
men i stedet ender som et. Men sneen
holder også de fleste af kattene inde i
staldens varme hos stude og får, hvor
de har fundet sig gode sovepladser i en
tom boks, hvor dybstrøelsen giver en
dejlig varme fra sig, så de må have det
næsten, som da opvarmede vandsenge engang var det store hit for os mennesker. Men der er også andet end
hvile, der præger kattenes liv. Der er
skrig og skål, vilde slagsmål og kærlige
kurmagerier, hvor fremmede hankatte
prøver at få deres gener spredt til vor
flok af næsten hvide katte.
De største fugle, der kan komme ind
til foderet, er solsorte. De er heller ikke
særligt sociale. Vil gerne råde over det

alene. Jeg kan se, at den solsortehun,
der sidste sommer sammen med sin
han havde gårdspladsen med i sit territorium, har overlevet vinteren indtil
nu. Hun er genkendelig, fordi hun på
et eller andet tidspunkt i sit liv har fået
skadet sin ene vinge, så de yderste
svingfjer næsten slæber hen ad jorden. Det har ikke skadet hendes evne
til at flyve og klare sig, og for os er det
sjovt for en gangs skyld at kunne følge
en enkelt fugl.
Det er næsten som i alle de fantastiske naturudsendelser på TV men
uden disse programmers GPS-udstyrede, såkaldt vilde dyr og fugle, der får
navne og menneskelige egenskaber
tillagt. Mange af disse dyr bliver fulgt
så tæt af TV-holdet, at de mister deres
naturlige skyhed, der afløses af nysgerrighed, så et TV-hold må tage benene på nakken, fordi de lige pludselig
ser sig omringet af store rovdyr. Jeg
nyder disse udsendelser til fulde, men
det slår ikke oplevelsen af at stå i
mørkningen om eftermiddagen og høre, hvordan gæssene snakkende nærmer sig fra syd og se dem bølge efter
bølge forsvinde over Lyngdal på vej til
at overnatte på søen. De bedste naturoplevelser er lige uden for vor dør.

Kommende møder i menighedsrådet
• Torsdag den 20. marts 201 4 kl . 1 9.00 i Menighedshuset
• Tirsdag den 29. april 201 4 kl . 1 9.00 i Menighedshuset
• Tirsdag den 03. juni 201 4 kl . 1 9.00 i Menighedshuset
Alle har adgang til at overvære rådets møder. Der tages forbehold for ændringer.

- 1 8 - Naturen omkring Lyngdal

V

Voerladegaard Kirke
- synlighed og samspil
Af Birthe Jacobsen , menighedsrådsformand

Det giver værdi i Voerladegård sogn
at have en kirke, som er syn l i g i form af
forskelligartede aktiviteter, gudstjenester og tilbud i et aktivt sa m sp i l med
sognets institutioner og foreninger.
Dette blev konklusionen, da menighedsrådet på seneste møde diskuterede værdier og grundlaget for det
kommende års arbejde.
For et år siden lavede menighedsrådet en brainstorm med idéer til tiltag,
som rådets medlemmer – de fleste
nyvalgte – kunne ønske at sætte i søen.
1 9 af disse idéer er der siden blevet
arbejdet med. Her kan blandt andet

K

nævnes foredrag, Stilleaften, åben kirke til Skt. Hans, friluftsgudstjeneste på
Solsikken, børnegudstjeneste i forbindelse med fællesspisning, indkøb af
lysglobe og dåbslysestage. Og der kan
ses frem til sogne-battle mod Gl. Rye i
forbindelse med vandregudstjenesten.
Menighedsrådet er stolt af disse tiltag men må også erkende, at det ikke
er muligt at fortsætte med nye tiltag i
dette omfang.
Med udgangspunkt i ovennævnte
værdi-debat vil menighedsrådet i den
kommende periode prioritere de tiltag,
som skaber synlighed og samspil.

Kirkelige arrangementer:

Vær med til at gøre Sogneindsamling 201 4 til den bedste indsamling
nogensinde. Meld dig allerede nu som
indsamler hos sognepræst Peter Tast,
Af sognepræst Peter Tast
tlf. 61 22 39 99, mail: pht@km.dk
Efter gudstjenesten, der begynder kl.
Gå med i kampen mod sult
09.30, drikker vi en kop kaffe, inden vi
Søndag d. 9. marts 201 4 sætter Vo- går ud på indsamlingsruterne.
erladegaard sogn igen alle sejl til for at
samle penge ind til kampen mod sult
ved den årlige Sogneindsamling.
Verdens ledere lovede hinanden at
halvere antallet af sultende i verden inden 201 5. Alligevel er der stadig 870
mio. mennesker, der lever med sult.
Fortsætter næste side
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Babysalmesang!
Nyt hold fra tirsdag den 11 . marts kl.
11 .00

Med udgangspunkt i muntre, alvorsfulde og livskloge citater fra Storm P. til
Jesus og mange derimellem, kommer
Babysalmesang er vellyd for små vi rundt om det at være menneske og
ikke mindst om det at være det i takører!
Tine Mynster, der er en af de føren- nemlighed og forundring på kryds, på
de børnemusikpædagoger her i landet, trods og tværs af alt.
kommer og leder babysalmesangen –
sammen med sin bamse Albert! Med
sang og enkle instrumenter giver hun
både babyer og deres mødre en fantastisk oplevelse.
Tine Mynster

Carsten Marvig

Kom og tilbring en hyggelig aften i
godt selskab.
Deltagelse er gratis. Kaffe mv. kr.
20,Babysalmesangen foregår i Voerladegaard Kirke 6 tirsdage fra d. 11 .
marts og fremefter. Tilbuddet er gratis,
men der er et begrænset antal pladser.
Tilmelding til sognepræst Peter Tast:
pht@km.dk, tlf. 61 22 3999

Livet i alvor og munterhed
Tirsdag d . 1 8. marts kl. 1 9.30 i Menighedshuset.

Carsten Marvig er sognepræst i
Storring/Stjær. Han er kendt for sin humoristiske tilgang til livet, og med sin
fortælleglæde tryllebinder han sine tilhørere.
”Livet i alvor og munterhed” handler
en del om Ord, og hvad de gør ved os.
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Afslutning med minikonfirmanderne
Familiegudstjeneste søndag den 23.
marts kl. 11 .00

Minikonfirmanderne deltager med et
indslag. Efter gudstjenesten er der
saftevand, kaffe og kage mv. i Menighedshuset.

Stilleaften i kirken
Tirsdag den 8. april kl. 1 9.30

En meget enkel gudstjeneste med
fokus på stilhed. Vi bruger kirkerummet til fordybelse midt i en travl
hverdag og giver os tid til at hvile og
lytte efter og være stille sammen i 1 0
minutter.
Stilleaften i kirken varer max 1 /2 ti-

me. Herefter er der mulighed for kaffe
Der vil være et særligt arrangement
og the.
for børnene i våbenhuset under prædikenen. Efter gudstjenesten er der safSkærtorsdagsmåltid i kirken
tevand og kaffe mv. Og så skal vi se,
Skærtorsdag den 1 7. april kl. 1 7.30
om også påskeharen har været forbi.
Der bliver dækket op i midtergangen
i Voerladegaard Kirke Skærtorsdag, Vandregudstjeneste, kor og
hvor vi undervejs i gudstjenesten vil ”Sognebattle”
spise et fælles påskemåltid i stedet for Søndag d. 25. maj kl. 1 4.00
Som noget nyt udfordrer vi Gl. Rye
at holde nadver.
sogn til ”sognebattle”. Efter en kort
gudstjeneste i Voerladegaard Kirke
vandrer vi til Klostermølle.
Undervejs får vi fortællinger om naturen omkring Mossø ved formand for
naturfredningsforeningen, Olaf Møller.
Vi forventer at være fremme ved
Klostermølle ved 1 5.30-tiden. Her
mødes vi med menigheden fra Gl.
Rye, drikker kaffe mv. og vi skal høre
Voerladegaardkoret synge.
Herefter skal vi ”battle” / konkurrere
med Gl. Rye i forskellige discipliner,
bl.a. en quiz.
Påskebord i kirken
Vel mødt til et spændende arrangeMåltidet er gratis. Der er dog mulig- ment!
hed for at yde et bidrag til et velgørenTrinitatiskage
de formål.
Maden bestilles udefra, så man be- Søndag den 1 5. juni kl. 11 .00
des tilmelde sig til sognepræst Peter
Efter gudstjenesten er der kaffe og
Tast, mail: pht@km.dk, tlf. 61 22 39 99 trinitatiskage.
– helst inden 1 2. april.

Påskedag
Trompet og Påskeæg søndag den
20. april kl.11 .00. i Voerladegård Kirke

Årets største kirkelige festdag gøres
særlig festlig med deltagelse af en
trompetist og jagt på påskeæg efter
gudstjenesten!

Sankt Hans i Kirkehaven
Mandag den 23. juni fra kl. 1 7.30.
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Til benet!
Af sognepræst Peter Tast

”Det er forår. Alting klippes ned.
Der beskæres i buskadser og budgetter”.
Sådan indledes Benny Andersens
kendte forårssang, som vi næste altid
synger til budgetsamråd med provsten
og sognene i Skanderborg provsti.
Som regel skal der altid skæres
noget i budgetterne, og det har vi da
også mærket her i Voerladegaard
sogn, hvor vi blev beskåret med 50.000
i år.

Faste

Vi er på vej ind i fastetiden, som begynder Askeonsdag og varer frem til
Påskedag. I fasten mindes vi de 40
dage, Jesus fastede i ørknen, efter han
var blevet døbt, og indtil han til sidst led
sult og blev fristet af djævelen. Og vi
mindes de 40 år, hebræerne gik rundt i
Sinai-ørknen, inden de kom til landet,
der flyder af mælk og honning.
I Danmark er der ikke så mange, der
faster i netop de 40 dage. Alligevel er
der mange, der faster.
Nogle går på slankekur, saftkur eller
udrensningskur. Andre vælger stenalderkost, motion eller en pilgrimsvandring til Santiago de Compostella!
Jeg var engang i Ethiopien, hvor de
fastede ved ikke at spise kød i de 40
dage op til påske. Herefter spiste de så
Doro Wot – en slags pandekager (Injera) fyldt med en stærk hønsekødssovs.
Meget lækkert!
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Der er dukket mange nye former for
faste op. Nogle afholder sig fra alkohol,
cigaretter eller sex i de 40 dage, andre
afholder sig fra slik, kager eller kaffe.
Måske var det en idé at indføre afkald på computerspil for vores drenge
– det ville bestemt være en hård kur for
dem!
Eller hvad med en periode, hvor
man slukkede for tv-et, afmeldte reklamerne og kun købte det allermest livsnødvendige?
Sådan kan man finde på mange nye
måder at faste på, men hvorfor skal
man egentlig faste? Hvad er formålet?
Pointen ved at faste er at få mere
styr over sit liv. Så det ikke er det, vi
indtager eller alle vore behov, der bestemmer over os, men derimod os selv,
der vælger, hvad vi vil indtage og lade
os styre af.
Verden er fuld af muligheder, fristelser og behov og alt det, vi bilder os ind,
at vi ikke kan undvære.
At faste er i en periode at skære ind
til benet og give afkald på alt andet end
det mest livsnødvendige. Skal man
skære ind til benet af, hvad livet er for
en størrelse, så handler det om noget
materielt og om noget åndeligt.
Vi har brug for mad og tøj, et sted at
bo og nogle andre mennesker at leve
sammen med for at overleve. Man kan
måske godt overleve en periode uden
andre mennesker, men det kan man ikke i længden.
Men vi har ikke kun brug for at overleve. Vi skal leve, og her kommer det
åndelige ind i billedet – at finde mening
i livet. At finde mening i livet er imidlertid en foranderlig størrelse, der ændrer

sig alt efter hvor i livet, vi befinder os,
og hvad vi har at kæmpe med. Til at
begynde med er det basal tillid til og tro
på vores omgivelser, der giver livet mening. Herefter forandrer det sig, og det
bliver andre ting, der giver vores liv
mening. Fx hvad vi kan bruges til her i
verden.
Kristendommen hjælper os også
med at finde ud af, hvad livets mening
er. Skåret ind til benet, skriver Paulus:
Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden. Det er ikke altid, vi lige kan se det.
Også i kirken er der meget, der kan
forvirre os og få os på afveje. Vi skal
bruge fastetiden til at skære det overflødige fedt af og holde fast i det, livet
drejer sig om.
På vejen op til påske, kan vi så passende synge det sidste vers af Benny
Andersens forårssang, hvor han skriver:

”Livets sol er min den sidste del
af livet. For som solfanger er jeg nu
begyndt at forstå, at Alt og Intet er
os givet”.
For her bliver han jo helt religiøs.
Det er livet og døden, han skriver om,
og Livets sol er både skaberen af himmel og jord og den, som giver livet mening. Han kommer til os udefra, og vi
kan kun som solfangere tage imod det,
Gud giver os. Det, der hænger på korset, er kærligheden. Han dør, men opstår igen påskedag. Skåret ind til
benet, er kærligheden livets mening.
Det er den erkendelse, vi gerne skulle
nå frem til i løbet af fasten og bygge resten af vores liv op på. God faste!

Kirkelige adresser:
Voerladegaard Kirke:
Kirkedalen 7, Voerladegaard
Menighedshuset:
Kirkedalen 9, Voerladegaard
Sognepræst:
Peter Tast
Rønnebærvænget 11
8660 Skanderborg
tlf. 61 22 39 99
pht@km.dk
Graver:
Lars Thorsen
tlf. 40 43 61 94
voerladegaard.kirke@gmail.com
Menighedsrådsformand:
Birthe Jacobsen
tlf. 20 54 30 29
abjacobsen@mail.dk
Henvendelse om fødsler,
navneændring, attester mv. til:
Kirkekontoret:
Kirkebakken 4
8660 Skanderborg
tlf. 86 52 02 1 2
Gudstjenester, aktiviteter og sogneoplysninger:
www.sogn.dk/voerladegaard
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Gudstjenester og aktiviteter i Voerladegaard Kirke foråret 201 4
Gudstjenester:
09. marts
23. marts
06. april
1 7. april
20. april
04. maj
1 6. maj
25. maj
08. juni
1 5. juni
29. juni

kl. 09.30
kl. 11 .00
kl. 11 .00
kl. 1 7.30
kl. 11 .00
kl. 11 .00
kl. 11 .00
kl. 1 4.00
kl. 11 .00
kl. 11 .00
kl. 11 .00

1 . sønd. i fasten - Indsamling Folkekirkens Nødhjælp
3. sønd. i fasten - Minikonfirmanderne medvirker
Mariæ bebudelsesdag
Skærtorsdag - Måltid i kirken
Påskedag - Trompet og
2. søndag e. Påske
Bededag - Konfirmation
5. søndag e. Påske - Vandregudstjeneste
Pinsedag
Trinitatis - Trinitatiskage
2. søndag e. Trinitatis

Øvrige kirkelige aktiviteter:
Søndag d. 9. marts efter gudstjenesten: Indsamling Folkekirkens Nødhjælp
Tirsdag d. 1 8. marts kl. 1 9.30: Livet i alvor og munterhed v/ sognepræst
Carsten Marvig i Menighedshuset
Tirsdag d. 8. april kl.1 9.30: Stilleaften i kirken
Torsdag d. 1 7. april kl.1 7.30: Skærtorsdagsmåltid
Søndag d. 25. maj kl.1 4.00: Vandregudstjeneste
Mandag d. 23. juni fra kl. 1 8.30: Sankt Hans i Kirkehaven
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Trykt hos: lasertryk.dk

