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Naturen omkring
Lyngdal
Af Egon Kjær Sørensen

Selv om det i skrivende stund næsten er midvinter, så pibler vintergækker og erantis frem i min have. Der er
lidt bid i vinden sådan en klar aften
som i aften, hvor solen kaster sine sidste stråler op på nogle højtliggende
frostskyer og farver dem med pastellens lette rødmen. Dejligt er det, at det
allerede nu mærkes, at dagenes længde er øget, så det lysner kl. halv otte og
ikke er mørkt endnu lidt over 1 7. Forår
er det ikke i vor optik, men ude i nattens mørke kan man for tiden høre,
hvordan rævene hyler, for nu er deres
parringstid i fuld gang. Det kan lyde lidt
uhyggeligt, når de galper lige uden for
soveværelset, men de er ikke farlige.
Det kan være, de skælder ekstra meget ud over, at de ikke længere er landets største rovdyr, nu hvor ulvene er
ved at finde fodfæste. Indtil videre er
der kun fundet spor efter hanulve, og
en enkelt omkring Harrild Hede er der
fundet spor efter i området to år i træk,
så derfor regnes han som bofast i Danmark. De øvrige er unge hanulve på
strejf, men på et eller andet tidspunkt
kommer der vel også en hun. Så må vi
se, hvordan naturen og vi mennesker
lærer at leve med et større men naturligt tilhørende rovdyr i den danske natur.
Da en ulvefamilie skal have et stort
jagtrevir, vil der ikke være plads til me-
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re end en håndfuld familier her i Jylland, og indtil videre er der ikke set
spor efter ulve på øerne, så der vil ikke
være en ulv bag ethvert hushjørne,
endsige enhver busk i skoven. Egentlig synes jeg, det er lidt underligt, at ulvene får lov at indvandre, fordi de er et
oprindeligt dyr. For det landskab, de
levede i, før de blev skudt væk for over
200 år siden, var helt anderledes.
Store dele af Danmark lå hen som
udyrkede heder og overdrev, mens
menneskene boede i landsbyer, hvor
husene lå klumpet sammen og ikke
som nu spredt ud over et landskab,
hvor to tredjedele er opdyrket, og en
sjettedel er plastret til med veje og byer. Men hvorom alting er, så er den
fredet i EU og dermed også i Danmark.
Lidt pudsigt er det, at alle de vildsvin, der indvandrer, øjeblikkeligt skydes bort under stor ståhej i klapjagter,
selvom også det er et dyr, der er naturligt hjemmehørende i vor fauna.
Men her er der eksportkroner på spil,
for sæt de kom til at smitte alle de
mange svin, der lever indelukkede hele deres liv, så ville bunden da først gå
ud af det danske landbrug. Og det er
jo kun i De Tre Små Grise, at ulven er
farlig for grise. Så derfor må den godt
være her. Endnu har jeg til gode at se
en rigtig levende ulv; har kun den første vinter, den var her, set dens spor i
skoven ved Klostermølle.
Men jeg har mødt rigtig mange
søde ulveunger i mit spejderliv.
Så: God jagt, ulve.

N

Nyt fra
fællesrådet
Af Dorthe Christoffersen

Trafikken i din landsby

Linda Bording og jeg deltog i kommunens trafikmøde i Borgernes Hus i
Veng den 29. januar. Her fik vi oplyst, at
Voerladegård ligger først til at få en
pulje penge til hastighedsnedsættelse/sikkerhed/forskønnelse af Holmedal. Men hvad det skal være for løsninger, og hvornår det bliver, ja, det
skal vi sikkert have mange møder om
endnu med kommunen. Men vi vil ger-

Indholdsfortegnelse:

ne have flere ind i arbejdsgruppen, så
sig endelig til hvis det har interesse.

Ny hjemmeside

www.voerladegaard.dk

Så har Voerladegårds hjemmeside
fået en effektiv ansigtsløftning og er
opdateret med link til kalender, foreninger, institutioner og andet godt.
Så tjek den ud, meld dig til nyhedsbrev, så du får mail, når der er nyt.
Alle opfordres til at bruge byens kalender derfra, så der ikke lægges arrangementer, der har interesse for
mange i byen, oven i hinanden.
Gode ideer til at gøre siden endnu
bedre modtages gerne. Skriv til
webmaster.
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Voerladegård skole indbyder
Af Anne Birgitte Brandt, Voerladegård Skole

Saint-Exupèry er en dejlig forfatter, og hans bog om den lille prins vækker
gråd og latter. Den lille prins og det lille fly vil flyve omkring til fjerne planeter og
mange ting, der kan ske der.
En konge, lygtemænd, en geograf og en dranker, om dem vi samle vores tanker.
Mange stjerner er på vor himmel, stjerneskud vil måske også drysse i dit hår.

KOM og oplev Voerladegård Skoles og børnehavens opførelse af:

Den lille prins

TORSDAG DEN 26. MARTS 201 5 KL 11 .00
ALLE er meget velkomne
Forestillingen vil nok tage en god time. Efter forestillingen er I meget velkomne til at gå rundt og se på skolen og børnehaven, og i Multirummet vil der være
en kop kaffe.
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Lego Mindstorm

Af Josefine og Nana, elever

Fredag d. 23 januar var alle fra tredje, fjerde, femte og sjette klasse fra Voerladegård skole i Bjerringbro til Lego
minestorm ”kursus”. Hvor vi skulle bygge robotter ud af Lego, og så skulle vi
programmerer dem så de kunne køre
rundt på forskellige måder. Men det hele startede med at vi blev delt ind i nogle grupper på ca. 3-4 personer. Så blev
vi delt ud til en helt masse borde, på
hvert bord stod der en kasse med alle
de ting vi skulle bruge til at bygge vores
robotter.
Der var en
brugsanvisning
så vi kunne vide hvordan vi
skulle
bygge
dem. Vi fik 3040 minutter til at
bygge dem og
så gik vi bare i
gang.
Da vi havde
bygget dem fik
Mathias bygger robotter vi en pause, til
at se hele stedet. Det var et underholende sted at være og specielt en ting
var meget populær i bygningen. Det
var to cykler der lavede energi til noget
med noget vand og nogle bolde der
skulle køre rundt på væggen. Vi brugte
alle vores pauser på at få det til at køre
rundt, men det lykkedes aldrig. Vi fandt
så ud af, at det var meningen at den
slet ikke kunne få den sidste lille bold til

at falde ned i et rør så det var lidt irriterende.
Efter pauserne skulle vi tilbage til robotterne der var
2-3 små udfordringer.
Den første
gik ud på at vi
bare skulle få
den til at køre,
så alle grupperFreja tænker
ne fik en computer hvor vi så skulle gå ind på sådan
et program hvor vi kunne programmere den til alle mulige ting. Da alle havde gjort det var den næste ting at vi
skulle få den til at køre slalom mellem
tre flasker. Det var ikke alle der kunne
nå at få den til det men der var et par
stykker. Den aller sidste ting var noget
med at der stod en lille Lego mand på
lidt afstand og så skulle vi så prøve at
programmere robotterne til at komme
så tæt på Lego manden uden at vælte
den. Og Det var alt vi lavede den dag.

Mathilde og Malene bygger
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Fastelavn i skolen og børnehaven
Bedst udklædte fra de 3 teams.

Halfdan

Alfred
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Lærke

Rosa

Mathilde

Asger

Hverdags-glimt fra dagplejen
Vil du læse om Voerladegård dagpleje?
Gå ind på www.skanderborg.inst vælg dagtilbud > dagplejen

N

Nye kræfter søges
til naturklub
Af Jes Sig Andersen, Gammelstrup

Klostermølle Naturklub søger voksne eller unge, der har lyst til at lave
naturklub.

Klostermølle Naturklub er ved at
være 1 2 år gammel, og de børn, vi
startede ud med, har nu helt andre
interesser. Vi har haft en herlig tid sammen, med over 1 00 arrangementer og
ture til nær og fjern, men nu er tiden
ved at være moden til at lade nye kræfter komme til.
Vi søger kort sagt dig, der har en
interesse for naturen og dens skabninger, og som ønsker at give den interesse videre til børn og unge. Det kræves
ikke, at man er i stand til at remse dyr
og planter op, ej heller at man er en
dreven forenings-rotte. Hvis bare inter-

essen er der, er der hjælp at få til alt
det praktiske. Som en afdeling under
landsforeningen Natur & Ungdom kan
vi trække på erfarne folk på Klostermølle, herunder en naturvejleder, der
kan hjælpe jer i gang med at lave arrangementer. Der er kurser og inspiration at få, og du kan blive uddannet
som mini-naturvejleder; Ildfugleuddannelsen som vi kalder det.
Naturklubben overdrages efter ’Going Koncernprincippet`. Der er ca 85
medlemmer primært fra Brædstrupegnen, penge i kassen og gode relationer til Horsens Kommune og
Natur&Ungdom. Så det er egentlig bare at sætte sig ind bag rattet og køre
videre. Kursen fremad bestemmer det
nye kuld selv.
Interesserede kan henvende sig til
Jes Sig Andersen (Gammelstrup) på
telefon 72201 320 eller Christian Egemose (Tyrsting) på telefon 24887766
og høre nærmere.
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Nyt fra Voerladegård
Idrætsforening
Af Karin Forsmann & Kristina Ekstrøm

Håber alle er kommet godt over julen og i gang med 201 5, der er i hvert
fald stor aktivitet på VIFs hold i hallen!
Den 1 6. januar holdt bestyrelsen
Nytårskur i Forsamlingshuset for vores
trænere/instruktører og ressourcepersoner. Det var en rigtig god aften - med
mad, drikke og snolder krydret med lidt
info, debat og selvfølgelig masser af
hygge. Tak for opbakning til arrangementet og for jeres indsats i VIF!

VIF søger en ny dommer- og baneansvarlig

weekend i juni, er så småt i gang,
MEN: Uden hoveder og hænder - ingen Voerfest. Så hold øje med opslag
om kommende Voerfest-møder, hvor
DU kan være med til at skabe rammerne til endnu en FEST i Voerladegård!

VIF afholder Generalforsamling
onsdag den 1 8. marts 201 5 kl.
1 9.30 i Multirummet på Skolen

ALLE er velkomne, og der serveres
lidt godt til ganen!

SMUK Medhjælperfest
Den nye ansvarlige skal varetage er lørdag den 1 6.maj 201 5

dommerbooking og sørge for, at banerne er klar til kamp! (Du skal ikke selv
føre håndskubberen og kridte op, dét
har vi folk til)
Opgaven er primært administrativ,
og man samarbejder med VIFs Fodboldudvalg.
Yderligere information fås hos Jan
Lundtoft, mail: jan.l@live.dk eller tlf. 52
1 5 1 2 29.
Kom frisk og bliv en del af team VIF
- dét er både sjovt og sundt!

VIF og Spejderne samarbejder
igen i år om at tjene en god skilling til
foreningerne.
Sæt X i kalenderen og giv et nap
med - det kommer jo os selv til gode!

Følg VIF på www.Voerladegårdif.dk
og på Facebook

Hold dig også orienteret om aktuelle
aktiviteter og herunder aflysninger i
hallen på tavle-søjlen ved omklædningsrummene.
Husker I Voerfest 201 4?
Flere hold har også egne grupper
på
Facebook - kig forbi!
Ja ikke - det var sjovt, festligt og bare et fedt mylder af små og store, der Gymnastik
hyggede maks!!
I marts ligger årets vigtigste dag – i
Initiativet til Voerfest 201 5, den 2. hvert fald i gymnastikken. Det hele
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kulminerer og endelig, endelig får børn
og voksne lov at vise, hvad de kan, for
dagen for årets gymnastikopvisning er
en realitet. De sidste uger op til er instruktører og hjælpeinstruktører lidt
mere "oppe på beatet" – det hele skal
helst gå som ønsket.
Og vupti, så er dagen der, og det
hele går ikke som ønsket - det går over
al forventning! Glade gymnaster gør
helt automatisk en ekstra indsats. For-

ældre, søskende, bedsteforældre og
alle de andre smiler, øjnene stråler og
de klapper, indtil hænderne er røde og
gør ondt. Det er bare SÅ fantastisk.
SÅ hyggeligt. SÅ sjovt. SÅ meget ”jeggør-det-igen” og ”kom-og-vær-med”!
Lige om lidt er det den dag – årets
vigtigste i gymnastikken.
Vi er derfor glade for at kunne indbyde jer alle til:

VIFs gymnastikopvisning
lørdag den 1 4. marts fra kl. 1 4.00
Programmet i år byder på:

Line Dance
Forældre/Barn
Tons og Tummel
Gymnastik og Leg
Zumba
Gæsteoptræden: Sports Akrobatik HI-Skanderborg (spring- og akrobatikhold)
Og igen i år er vi så heldige, at vores husorkester, familien Asmild/Malmgren spiller til ind- og udmarch. Vi slutter af med frugt, kage, kaffe mv. som sædvanligt.

Entrépriser:

Voksne: 40 kr.
Børn: 20 kr.
Det er selvfølgelig gratis for gymnaster, instruktører og hjælpeinstruktører.
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Nyt fra spejderne
Af Steen Kjeldsen, gruppeleder

For nyligt kom der en rapport om affolkningen af Udkantsdanmark. Eller
rettere om de mindre samfund ude på
landet, der imod alle odds har befolkningsfremgang. Jeg vil med det samme
slå fast, at vi ikke hører under kategorien ”Udkantsdanmark” med vores placering tæt på de store østjyske byer.
Men der var alligevel et par overraskende pointer, hvoraf den ene har tilknytning til foreningslivet, hvis kvaliteter
vi med rette fremhæver i Voerladegård
og opland. Mere om dette senere.
Rapporten er udsendt fra Center for
Landdistriktsforskning på Syddansk
Universitet.
Det vigtigste argument for folk fra
byerne, der flytter til landdistrikterne, er
et ønske om at komme tættere på naturen. Hele 80 % har dette som første
prioritet. Problemet er bare, at mange
steder er det ikke så let endda at komme ud i naturen, da gamle markskel,
trampestier osv. er nedlagt pga. intensiv landbrugsdrift.
I Voerladegård er der vel ikke så
store udfordringer med skoven og
Mossø i gåafstand fra byen. Hos
spejderne er det et centralt element at
komme i naturen på alle årstider for alle aldre. Med sejlads på Mossø og en
dejlig spejderplads i skovbrynet har vi
en flot natur at byde på. Vi håber at de
nye sheltere, der bygges hen over foråret, må give mange gode naturople-
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velser for alle områdets beboere. De
står til fri disposition, når bare man
tager sit affald med sig og efterlader
spejderpladsen ryddelig.
Det stærke foreningsliv må da
være en gevinst for landsbyerne? Både-og viser det sig! Mange byboere løber nemlig skrigende bort ved udsigten
til faste mødeaftener og bestyrelsesarbejde, som føles som en spændetrøje.
Det står i modsætning til det mere dynamiske og individuelle samfund, som
de kender til i byen.
Hvordan vi som forening klarer sådanne forventninger til spontanitet og
uformel aktivitet, evt. organiseret over
Facebook, må vi som forening på et
tidspunkt forholde os til.
Indtil videre har spejderne tilstrækkeligt med folk, der vil investere deres
tid som ledere eller grupperådsmedlemmer.
Vil du være med?

Generalforsamlingen i februar gav
flg. sammensætning i bestyrelsen:
Civilvalgte medlemmer:

Annette Svendsen, Anne Kirstine
Hansen, Louise Hollensen, Jan Østergård, Jonas Sørensen

Ungerepræsentant:

Helene Munk
I bestyrelsen sidder også gruppelederen, enhedslederne samt Poul
Skaanning (kasserer)

Mange tak til Christian Dyring for Batteri- og papirindsamling:
Spejderne hjælper Renosyd med at
indsatsen i grupperådet det sidste år!
Christian er fortsat aktiv spejderfor- samle papir/pap og batterier ind.
Der sker i Dørup, Voervadsbro og
ælder.
Voerladegård. Tjek skiltene op til den
Søspejderne sejler på Mossø i
lørdag, hvor vi henter papir/pap og
sommerhalvåret:
batterier.
Når luften og vandet bliver varmere,
Hele året rundt kan der afleveres
starter søspejderne op igen på søen. aviser, papir og pap ved spejderhuset,
Der er i år et delvist nyt lederteam, Holmedal 55, hvor der er containere til
hvoraf nogle stykker har mange års aviser/papir og en garage til pap.
sejladserfaring. Så snart de nye planer
Læg batterier i trækassen ved
er klar, vil der blive informeret via spejderhuset.
hjemmesiden. Benyt jer af det naturskønne, lokale tilbud for sejlads til en Ny hjemmeside:
Spejderne har fået ny hjemmeside.
fair pris.
Her lægges programmer og fotos ind
OK-benzin støtter spejderne i Vo- løbende.
erladegård:
Tjek voerladegaard. gruppesite.dk.
Gennem 6 år har spejderne tjent Vi er også på Facebook.
28.000 kr. på, at OK-benzinkort er tilmeldt gruppen. For hver liter der tan- Kryds i kalenderen:
kes, støtter OK med 6 øre. Det lyder
Skt. Georgs dag på spejderpladsen
ikke af meget, men det løber altså op.
lørdag d. 1 8. april – for hele gruppen.
Hvis du vil støtte spejderne via køb af
Kanosommerlejr for juniorer i 4. kl.
benzin/diesel, kan du gøre sådan:
d. 8.–1 0. maj
Har du allerede et OK-kort, så tilknyt
Bæver-ulve sommerlejr i Grønnedet til sponsornummer 55 98 71 .
gården ved Bryrup d. 23.-25. maj
Er OK-kortet allerede tilknyttet en
Rejse til spejdercentret Kandersteg
anden forening, kan man skifte.
i Schweiz for 5. kl. og op d. 3.-1 2.
Dette kunne være en ide for fx
juli
tilflyttere.
Gruppeweekend på Ømborgen
Har du ikke et kort, kan du bestille
d. 1 8.–20. september
et via www.ok.dk – når du har tanSteen Kjeldsen, gruppeleder,
ket 500 liter på kortet, udløser det
tlf. 61 502028 / 75752028
250 kr. til spejderne.

Enhedsmøder
se www.spejdernet.dk/vg for mere information.
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Handicappris til
"blæksprutter"

Af Annie Svejstrup, Solsikken

Dorthe Christoffersen og Majbritt
Braüner Sørensen blev mødt med store
knus, hurraråb og viftende papirflag, da
de onsdag den 03.1 2.1 4 mødte op til et
møde med ledelsen på Solsikken i Voerladegård. De to meget overraskede kvin der var nemlig midtpunkt for overrækkelsen af årets Handicappris i Skan derborg, som i år gik til - Dorthe Christoffersen og Majbritt Braüner Sørensen. De
to prismodtagere var indstillet til Handi capprisen af ledelsen på Solsikken, der
havde indstillet dem på vegne af beboere
og medarbejdere.
På Solsikken er der i de senere år ble vet sat stort fokus på frivilligt arbejde til
gavn for beboerne på Solsikken. To helt
centrale omdrejningspunkter for dette er
Dorthe og Majbritt. Solsikkens ledelse
skrev i indstillingen, at de to prismod tagere er som ”to blæksprutter der med
deres mange fangarme får beboerne på
Solsikken inddraget i det lokale liv i Voerladegård”. Deres arbejde skaber bro fra
Solsikken til det lokale liv, og de aktivite ter, der foregår der.
Dorthe og Majbritt har blandt andet
sørget for, at en ung kvindelig beboer er
kommet med i det lokale spejderkorps,
og at den lokale dagpleje og beboerne i
dagbeskæftigelsen på Solsikken mødes
flere gange om året. Her bliver der sun get, hygget og lavet sæsonbetonede ting.
Disse møder er til stor glæde for alle, ikke
mindst de ældre beboere, som nyder at
være sammen med de små børn, og
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børnene får også et naturligt forhold til
det at være ”anderledes”.
Et andet eksempel på de to ildsjæles
store indsats er en mandlig beboer, de
hjælper med kontakten til det lokale
idrætsliv i Voerladegård, hvor han nu
som hjælpetræner har mulighed for at
indgå i idrætslivet på egne betingelser.
Af andre aktiviteter, som de to modtage re står bag, kan nævnes, at Voerlade gård Skoles piger går Luciaoptog på
Solsikken, at beboerne inviteres til gene ralprøven på skolekomedien, og at be boerne deltager med en bod i det lokale
loppemarked i Voerladegårds forsam lingshus. Så på alle måder er de to prismodtagere med til at sikre en inklusion,
der går begge veje – Solsikkens beboe re kan være en del af det lokale liv i Voerladegård, og borgerne i Voerladegård
kan være en del af beboernes hverdag
og liv på Solsikken.
Det var med udgangspunkt i denne
store indsats for at give borgerne glæde
og inkludere dem i det lokale liv, at Han dicaprådet valgte de to aktive borgere
som modtagere af prisen, og det var en
glad handicaprådsformand Johannes
Østergaard Jørgensen, der kunne overrække prisen. En pris der både består af
en personlig mindeplade i messing og af
et kontant beløb på 5000 kroner, som de
to blæksprutter kan bruge til aktiviteter,
der kan bringe fortsat glæde og gavn for
Solsikkens beboere og de øvrige borge re i Voerladegård.
Handicapprisen uddeles til personer,
organisationer, foreninger og virksomhe der, der gør noget særligt for borgere
med handicap. Prisen uddeles på den
årlige handicapdag den 3. december.

N

Nyt fra Solsikken

Men vi vil også gerne sige tak til de
andre frivillige på Solsikken - I gør ogAf Dorthe Christoffersen, Solsikken
så et fantastisk arbejde.
Tak til byen fordi I tager så godt
imod Solsikkens beboere, når I møder
Beæret over flot pris
dem. Tak til spejdere fordi I har taget
Den 3. dec. var Majbritt og jeg ind- Michelle med på holdet og tak til fodkaldt til et frivillig-møde på Solsikken.
boldafdelingen, fordi Michael er blevet
Men som et BIG surprise var det ik- en del af teamet.
ke et møde, derimod skulle vi hen og
modtage Skanderborgs handicappris Fællesspisning i
for vores frivillighed og inklusion af forsamlingshuset
Den 5. maj kl. 1 8.00 er det SolsikSolsikkens beboere.
ken,
der står for fællesspisning i forAlle beboere, pædagoger og familie samlingshuset,
og vi håber selvfølgelig
stod klar med flag, - det var rørende!
på
at
få
udsolgt
som sidste år.
Majbritt og jeg er selvfølgelig meget
Loppemarked på Solsikken
stolte og beærede over den fine pris.
Den 1 7. maj holder vi stort loppemarked på Solsikken.
Der vil være mulighed for at stå i
tørvejr, hvis vejret ikke er med os.
En bod koster 50 kr.
Der sælges øl, sodavand og kage,
og hele overskuddet går til Solsikkens
beboere.
Kontakt Dorthe for bestilling af bod
på tlf. 3095 21 70
Ha’ et godt forår!

INDKALDELSE

Afsluttende generalforsamling i det nedlagte DØRUP VANDVÆRK afholdes

Onsdag den 1 8. marts 201 5 kl. 1 9.00
Hedevej 6, Dørup

Bestyrelsen fremlægger forslag til fordeling af foreningens egenkapital.
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Nyt fra
Menighedsrådet
Af Birthe Jacobsen, formand

Automatisk ringning.

Nogle har sikkert bemærket, at der i
en periode er blevet ringet meget med
kirkeklokkerne i dagtimerne. Dette
skyldes justering af den automatik, der
fremover sørger for klokkeringningen.
Klokker er meget forskellige, og det er
ikke så ligetil at erstatte graverens
mangeårige erfaring med hvilket træk,
der skal til, for at få klokken til at slå
bedeslagene jævnt. Bedeslag er de 9
klokkeslag, der altid afslutter en ringning.
Vi håber, at automatikken er på
plads nu, så I fremover kan regne med,
at klokkerne ringer, fordi der sker noget
i kirken eller solen ringes op/ned.
Menighedsrådet besluttede at indføre automatisk ringning, da der i forbindelse med ansættelse af ny
gravermedhjælp skulle ses på timeforbruget. Det koster 1 80 timer om året at

have manuel ringning. Denne udgift
ville vi gerne spare. Samtidig fik vi at
vide, at automatisk ringning på et tidspunkt vil blive pålagt, da manuel ringning har medført arbejdsskader. Derfor
var der ikke så meget at betænke sig
ved.

Konstituering

Menighedsrådet har konstitueret sig
på følgende måde:
Formand:
Birthe Jacobsen
Næstformand og kirkeværge (tilsyn
med kirke, menighedshus og kirkegård):
Jacob Friis Nielsen
Kasserer:
Kurt Munch Sand
Kontaktperson (kontakt til personalet):
Mette Pilegaard Heissel
Sekretær:
Lars Linneberg
Det lovede billede af menighedsrådet kan I se frem til i næste nummer af
Voers Blad.

Kommende møder i menighedsrådet
• Torsdag den 26. marts kl. 1 9.00 i Menighedshuset
Alle har adgang til at overvære rådets møder.
Der tages forbehold for ændringer.
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Filmaften
Barsk film om bandemiljøet er absolut
relevant og nervepirrende.

'Nordvest' er et spændende og autentisk bud på en spillefilm
om kriminelle broderskaber.

Tirsdag d. 3. marts kl. 1 9.00-21 .45 i Menighedshuset.

Michael Noers film om bandemiljøet i Københavns Nordvest-kvarter vandt
Gabrielprisen i 201 4.
Juryen skriver bl.a. i sin begrundelse:
"Bevidst og originalt trækkes paralleller til både Det Gamle Testamentes
og det moderne Hollywoods dyrkelse af begrebet: Familie. Kasper er den
ansvarsbevidste, omsorgsfulde storebror, som kæmper for sin familie: En
magtesløs, evigt fraværende mor, en kær, forsømt lillesøster og en barnlig,
splejset lillebror, som i begivenhedernes barske forløb afslører iskold,
dræbende dødsforagt og kulsorte, skrupelløse dybder.
Efter filmen taler vi om, hvad den har gjort ved os. Der vil være kaffe og te mv.
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Kirkelige arrangementer:

5.903 ind i Voerladegaard sogn. På
landsplan samlede 20.000 frivillige 1 3
mio. kroner ind til kampen mod sult.

Af sognepræst Peter Tast

Filmaften

Tirsdag d. 3. marts kl. 1 9.00-21 .45
i Menighedshuset.

Som noget nyt vil vi se en film sammen og bagefter tale sammen om filmen. Den første film, vi skal se, er
Nordvest.
Se omtale på side 1 5.

Den umenneskelige værdigBrug en formiddag for verdens hed . Foredrag i Menighedshuset
ved sognepræst i Jelling, Krifattigste
Søndag d. 8. marts kl. 1 0.00-1 2.30 stian Bøcker
Voerladegaard sogn samler igen i år Torsdag d. 1 2. marts kl. 1 9.30
ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde
til gavn for verdens fattigste.
Det kan lade sig gøre at afskaffe fattigdom, og det går faktisk bedre i
udviklingslandene, end mange tror. Ekstrem fattigdom er halveret siden 1 990.
Desværre er der dog stadig 1 ,2 mia.
mennesker, der lever i ekstrem fattigdom.
Den 8. marts 201 5 vil Voerladegaard
sogn gå sammen med 1 .300 sogne og
20.000 frivillige over hele landet for at
støtte Folkekirkens Nødhjælps kamp
for verdens fattigste.
Meld dig gerne som indsamler hos
Lars Linneberg, tlf. 2883 611 2 eller
mail: lars.linneberg@gmail.com
Ved Sogneindsamlingen i 201 4 lykkedes det 6 indsamlere at samle kr.

- 1 6 - Sognepræst - Peter Tast

Ordet ”værdig” går som en rød tråd
gennem debatten om aktiv dødshjælp
og assisteret selvmord. Men hvad er
det for et begreb om ”værdighed”, vi
tænker ud fra? Er hjælpeløshed og afmægtighed nødvendigvis uværdigt?
Og hvem har ret til at definere hvad?
Foredraget kredser om spørgsmål
som disse og lægger op til samtale om
et følsomt og vanskeligt emne.

Kristian Bøcker

Afslutning med minikonfirmanderne og
Familiegudstjeneste Palmesøndag d. 29. marts kl. 11 .00.
Kommer påskeharen forbi?

Påskedag med trompet

Voerladegård Kirke d. 5. april kl.
11 .00.

Vi fejrer årets største kirkelige festdag ved at invitere en trompetist til
at spille med.

Minikonfirmanderne deltager med et
indslag. Efter gudstjenesten er der saf- Stilleaften i kirken
tevand, kaffe og kage mv. i Menigheds- Tirsdag d. 28. april kl. 1 9.30 .
huset.
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 time. Herefter er der mulighed for kaffe
og the.

Vandregudstjeneste

Torsdag d. 1 4. maj kl. 1 0.00 .

Skærtorsdagsmåltid

Skærtorsdag d. 2. april kl. 1 7.30 .

Efter en kort gudstjeneste i Voerladegaard Kirke vandrer vi en tur i
skoven. Her vil Lars Linneberg fortælle
os om floraen mv. Og vi vil finde et
skønt sted at nyde kaffen.

Bordet bliver dækket i midtergangen
i Voerladegaard Kirke Skærtorsdag. Sankt Hans i Kirkehaven
Som en del af gudstjenesten vil vi spise Tirsdag den 23. juni .
et fælles påskemåltid i stedet for at holde nadver.
Måltidet er gratis. Der er dog mulighed for at yde et bidrag til et velgørende formål.
Af hensyn til maden bedes man tilmelde sig til sognepræst Peter Tast,
mail: pht@km.dk eller tlf. 61 223999 –
helst inden 27. marts.
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T
Tak!

Af sognepræst Peter Tast

Q er et af de allerførste ord, man
lærer, når man kommer til et nyt land
med et fremmed sprog. Ved siden af
goddag, ja og nej og så måske tallene.
Det er værd at mærke sig, hvor
grundlæggende ordet ”tak” egentlig er
for vores omgang med hinanden. For
det er ikke kun et ord eller en høflighedsfrase. Det er også en holdning til
livet og til vores medmennesker.
Når man kommer til et nyt land, er
man på fremmed grund med en anden
kultur, et andet sprog og en anden
mentalitet.
Så er man ikke så stor i slaget, men
har derimod brug for, at folk tager godt
imod én og behandler én ordentligt.
Man er ekstra på vagt og opmærksom
og mærker efter, om man nu også er
tryg ved situationen og de mennesker,
man møder, hvad enten det er en taxachauffør, en handlende eller en lokal.
Man er ret afhængig af, at de ikke
snyder én eller gør noget, der er værre.
Man skal bruge sin sunde fornuft og sine fornemmelser, men grundlæggende,
så er det et spørgsmål om tillid til den,
man nu er afhængig af.
Lykkes det – det gør det heldigvis tit,
for de fleste folk er jo gode nok og ærlige – så er man taknemmelig og siger
helt spontant tak. Simpelthen fordi ens
tillid blev mødt og imødekommet.

tak. Her kræver vi og påberåber os vores ret til det ene og det andet – lægehjælp, kunstig befrugtning, skoler og
utallige sociale støtteordninger. Og får
vi det ikke, så brokker vi os eller
klager. Vi har ret til mange ting, så
hvorfor skulle vi dog være taknemmelige? Skal man være taknemmelig, når
man får noget, man har ret til?
Det er godt, vi har menneskerettigheder, ytringsfrihed og hele det sociale
væsen, men det har for nogen den bieffekt, at man nemt forveksler tingene
og tror, man har ret til et godt liv.
Det gode liv er ikke noget, man kan
kræve eller have ret til. Det handler
snarere om en holdning til livet – om at
kunne glæde sig over sit liv og se en
mening med det. Og det er ikke noget,
man kan kræve eller have ret til. Det er
noget, man kan søge og tage imod,
når det bliver rakt én – på samme måde, som når ens tillid bliver mødt i det
fremmede, og man fyldes af taknemmelighed. Det gode liv kan man kun
tage imod med tak.

Forår

At være taknemmelig overfor livet;
at tage imod livet, som det kommer til
én og se de muligheder, der bliver lagt
foran én, er nærmest en religiøs holdning til livet. En ydmyghed overfor det,
der er større end én selv og som vi
mennesker ikke er herrer over. Som i
Piet Heins gruk: ”Den, Guds klarsyn
falder på, ser det store i det små”. Læg
mærke til de små ting! Der kan være
stor glæde at hente dér.
Lige nu sker der dog også store
Herhjemme har vi det ofte anderledes. Her siger vi ikke nær så meget ting. Det er forår, og de første spirer og
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blomster er kommet op af jorden.
Dagene er blevet længere, og solen er
begyndt at varme igen. Vi kan komme
ud af vores vinterhi og glæde os over,
at det går mod sol og sommer. Der er
meget at være taknemmelig over. Livet
smiler til os på ny.
Vi har ikke ret til foråret eller til livet.
Det er noget, vi får – som en gave.
Hvis vi kan tage imod det med tak og
glæde os over det – til trods for alt det,
der trækker i den anden retning og
nogle gange gør livet surt for os - så er
vi allerede i gang med det gode liv.

Påske

Om kort tid er det påske, og da er
der om end endnu mere at sige tak for.
Vi skal høre om, hvordan Jesus delte
sit liv med os, da han holdt sit sidste
måltid sammen med sine disciple
Skærtorsdag. Hver gang vi har nadver,
fejrer vi, at vi således er i fællesskab
med Gud. Langfredag gik Jesus i
døden for vores skyld, men Påskedag
opstod han fra de døde for at vise os,
at døden ikke er det sidste, der er at sige om vores liv, men at der finder en
opstandelse sted. Det kan vi ikke forstå. Vi kan kun tolke på det. Som noget
fysisk eller i overført forstand som
noget metafysisk. Som et vidnesbyrd
om et liv efter døden, og som at der
findes et nyt liv efter de svære situationer, hvor vi kan føle os nede i et sort
hul, hvad enten det er af sorg, depression eller af noget helt tredje.
Livet kommer til os – igen og igen.
Som foråret kommer til os. Uden at vi
har gjort os fortjente til det.

Lad os tage imod det og sige: Tak!

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
Menighedsrådet:
7990@sogn.dk
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 forår 201 5
G u d stj e n e ste r:
01 . marts kl. 11 .00 2. søndag i faste
1 5. marts kl. 11 .00 Midfaste
29. marts kl. 11 .00 Palmesøndag Minikonfirmander medvirker.
Find påskeæg
02. april
kl. 1 7.30 Skærtorsdag Gudstjeneste med måltid. Tilmelding
05. april
kl. 11 .00 Påskedag
Trompetspil
1 9. april
kl. 11 .00 2. sø e påske
01 . maj
kl. 11 .00 Bededag
Konfirmation
1 4. maj
kl. 1 0.00 Kristi himmelfarts dag
Vandregudstjeneste OBS kl. 1 0
24. maj
kl. 11 .00 Pinsedag
07. juni
kl. 09.30 1 . sø e trinitatis Kirkekaffe
21 . juni
kl. 11 .00 3. sø e trinitatis
Øvri g e ki rke l i g e a kti vi te te r:
Tirsdag d. 03. marts
Søndag d. 08. marts
Torsdag d. 1 2. marts
Torsdag d. 02. april
Tirsdag d. 28. april
Søndag d. 1 0. maj
Tirsdag d. 23. juni

kl. 1 9.00-21 .45 Filmaften
kl. 1 0.00-1 2.30 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp
kl. 1 9.30
Foredrag med Kristian Bøcker:
Den umenneskelige værdighed
kl. 1 7.30
Skærtorsdagsmåltid i kirken. Tilmelding til sognepræst Peter Tast
kl. 1 9.30
Stilleaften i kirken
kl. 1 4.00
Vandregudstjeneste
Sankt Hans aften i Kirkehaven

Konfirmation 201 6: Kristi Himmelfartsdag d. 5. maj
- 20 - Gudstjeneste- og aktivitetsliste

Trykt hos: lasertryk.dk

