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Formandsstafetten

Det er ikke kedeligt at være
ansat indenfor folkeskolen. Dels
fordi vi i samværet med nogle
skønne, umiddelbare unger ikke
præcist ved, hvad arbejdsdagen
bringer af pædagogiske udfordringer og verbale ”guldkorn”
dels fordi vi nok er den arbejdsplads flest mennesker har en
mening om, da folkeskolen er
vores alle sammens fælles eje.
Især har der været særlig stor fokus på de små skoler siden før
sommerferien, hvor regeringens meget omtalte 360 graders eftersyn bl.a.
konkluderede at alle skoler bør have
mindst 3 spor – dvs. mindst 3 klasser
på hver årgang. Før udvalgets anbefaling har de små skolers eksistensberettigelse også været drøftet – og
bliver det fortsat – fordi alle landets
kommuner er sat under et stærkt økonomisk pres i bestræbelserne på at få
de næste flere års kommunale husholdningsbudgetter til at hænge sammen. Og senest udkom i medio
august en rapport fra KREVI – Det
Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut – som peger på nødvendigheden af, at mange kommuner får
tilpasset skolestrukturen til hverdagen
i de mange større – men færre – kommuner her knap 4 år efter kommunalreformen. Eller sagt på en anden
måde er anbefalingen at rigtig mange
kommuner –og især kommuner med
faldende elevtal – bør lukke skoler
med færre end 200 elever.
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Og midt i al den debat om små skolers eksistensberettigelse har vi de sidste måneder kunnet følge byggeriet på
vores matrikel – og senest til vores rejsegilde synge vores egen sang fra 100
års jubilæet ”Rammen” og spise pølser
dertil. Det er jo næsten for godt til at
være sandt!
Hvad er fup og hvad er fakta – hvad
er synsninger og hvad er en politisk
dagsorden. Det kan være svært at finde
rundt i. Fakta er, at Skanderborg Kommune ligesom de fleste af landets kommuner skal spare mange penge i de
kommende år. For 2011 skal der findes i
omegnen af 100 millioner kroner i besparelser. På trods af den meget debat
om små skoler eller ej, var det befriende
at politikerne i Skanderborg Kommune
i deres prioriteringskatalog (spareforslag) tydeligt meldte ud at der ikke var
skolelukninger i spil. Og det primært to
grunde. Den ene er, at der ikke samlet
set i kommunen er en overkapacitet på
kommunens skoler – alle skoler er rimelig godt fyldte , nogle enkelte overfyldte. Den anden grund er, at der i
kommunen er lavet en tildelingsmodel,
hvor man får penge pr. elev og ikke pr.
klasse og således er det en elev koster
på en lille skole næsten det samme, som
eleven koster på en stor skole. Der skal
selvfølgelig altid medregnes penge til
drift.
Det er ikke fakta at elever fra små
skoler generelt klarer sig fagligt dårligere end elever fra større skoler. En sådan
undersøgelser eksisterer ikke.

Tværtimod kan vi konstatere at
Voerladegård Skoles elever i kommunens læsetests i 1. og 3. klasse samt
de gennemførte nationale tests generelt klarer sig over middel. Og så hev
vi jo også lige en kommunal sejr
hjem i Naturfagsmaraton :-) Men det
er et faktum, at vi som en lille skole
på flere områder bliver udfordret og
skal finde nye veje, bl.a. til faglig
sparring – og så i øvrigt tænke os rigtig godt om i forhold til at være et
trygt, udfordrende og glad sted, hvor
det enkelte barn kan få, lære og
udvikle de nødvendige faglige og
personlige kvalifikationer, som gør
dem i stand til at få et rigt liv som
person og samfundsborger.
Merete Kristensen
Skoleleder
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S
Skole

Sommerfest
Den 1 7. august havde vi vores 4.
sommerfest på Voerladegård skole – og
hvilken fest !
Traditionen byder, at når den smukke festival i Skanderborg er overstået,
holder vi en fest med underholdning og
fællesspisning på skolen for alle 1 50
børn i skole og børnehave - og deres
familier.
Festen starter omkring kl. 1 5, hvor
de store elever stiller boder op: Vaffelbod med vafler, saftevand, kaffe og syltetøj,
bogsalgsbod,
loppebod,
skyd-dåser-ned bod. Der leges i skolegården og forældrene tropper efterhån- Foto: Bente Loftager Sund
den op, bliver afkrævet penge til vafler
og andet og køber selv i boderne.
Efter forestillingen er de store grill
Kl. 1 7. er der festforestilling for alle – tændte og den medbragte mad og driki år var det Tante Andante, der fik os al- ke nydes og der hygges, leges og
le til at danse og synge. Og Andante og snakkes.
hendes band gjorde det bare helt forrygende. Tidligere har vi haft besøg af
De tre tidligere år har vi haft en forJytte Abildstrøms teater Riddersalen og rygende dag i skolegården MEN MEN
det forrygende gadeteater Rakkerpak – MEN i år skulle det blive ganske anligeledes fra København.
derledes:
På trods af at børnene allerede
mandag havde fået den lektie, at de
skulle blæse alle de tunge, mørkegrå
regnskyer langt væk, lykkedes det ikke. Allerede fra tidlig morgen var der
let fugt i luften og fugten i luften tiltog i
løbet af dagen Omkring middag regnede det med skomagerdrenge og regnen fortsatte M.
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Indenfor var der mørkt, ikke kun fordi der var mørkt udenfor, men også på
grund af manglende strømMM. Det
gav mange hovedbrud: Total mørke på
toiletterne, mudder i støvler og sko og
på gulve, hvordan skulle vaflerne steges og kaffen brygges og orkesteret,
der skulle have strøm får strømMMog
alle de mennesker!!! Og så på vores i
forvejen - pga af byggeriet - meget indskrænkede plads!
Mange arbejdede på sagen og
Flemming Pedel løb stærkt og effektivt.
Vi fik igen strøm kl 1 6 ! Vaffelbagningen ordnede Bente i klubben, og til alt
held kunne vi grille i den nye børnehave. Forældrerådet slæbte drivvåde
bænke og borde op på hver en ledig
plads.

Der var tæt, da alle indfandt sig til
festen, koncerten blev flyttet til gymnastiksalen, og den megen energi viste
sig som kraftig dug på ruderne. MVi
sad tæt, da der skulle spises, der var
trængsel omkring grillen .Men hvor var
det dejligt at alle -store som små - tog
situationen med højt humør og fik det
bedste ud af situationen. Det er nok i
virkeligheden det, som er et ganske
godt kendetegn for familierne her i Voerladegård.
Men lov mig: at I det næste år øver
jer i at puste, så når vi holder sommerfest i august 2011 og Jytte Abildstrøms
Teater kommer, så har I pustet alle
regnskyer væk og solen skinner fra en
skyfri himmel ned i skolegården, på
vaflerne, på skuespillerne, på os alle
sammen, på vores nye bygninger og
på vores nye legepladser. Glæd Jer.
Anne Birgitte Brandt

Så starter vi efter sommerferien igen.

Foto: Bente Loftager Sund
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V
VIF

M/K Motion

Nyt hold! I tilfælde af at vinteren bliver lige så kold og lang som den sidste, må vi selv lave noget varme, indtil
vi igen kan komme ud i vores skønne
natur.
Søndags træning for voksne mænd
og kvinder:
Søndage kl. 1 0 – 11 .30
Gymnastiksalen,
Voerladegård Skole
Start søndag d. 3. oktober

Vi skal lave en del grundtræning i
form af styrketræning, balance, intervaltræning, cirkeltræning osv. Alle kan
være med, for i de fleste øvelser bestemmer man selv antal og tempo osv.
Træningen vil også være tiltænkt jer
der skal på skiferie. Lidt latin-rytmer eller øvelser for nakke eller bækkenbund, smidighed, hop og spring eller
andre detaljer kan ikke udelukkes. Det
er vigtigt for mig, at det bliver et blandet M/K hold, og også blandet i forhold
til alder, så bare mød op og tag naboen med, og se om det kunne være
noget for dig.
Instruktør: Hanne Andreasen
Holmedal 24. Tlf. 281 0441 3

Dans i Forsamlingshuset

Dans har altid hørt sammen med
fest og musik, men dansen deler os
også. Der er heldigvis rigtig mange
som gør det og elsker det! Men der er
også mange som egentlig har lyst,
men bare ikke lige har haft mod til at
springe ud i det. – de skal læse videre!
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Der nogen som slet ikke har lyst til at
danse. – De må gerne springe resten
over.
For de første to kategorier prøver vi
noget nyt i år. 5 aftener i løbet af
vinteren bliver der mulighed for at
svinge træbenet med fokus på
danseglæde. Der er to mål med aktiviteten: At få flest muligt flyttet fra kategori 2 til 1 , samt at have det sjovt og
hyggeligt sammen.
Det bliver dans i forskellige afskygninger: Vi skal øve trin til
træskobal. Helt almindelige dansetrin,
som nogen bare aldrig har fået lært
eller er rigtig trygge ved. Det vil føre til
fri dans ind imellem, men for at blive
blandet godt rundt mellem hinanden
tager vi også lidt folkedans, både
dansk og amerikansk, måske lidt
Square Dance.
Mød op alene eller som par – alle
kommer mest til at danse med andre
end den de kommer med. Vi starter
først onsdag den 1 7. november kl.
1 9.30. Herefter bliver det den 3.
onsdag i måneden fra 1 7. november til
1 6. marts. - Altså 5 gange. Kl. 1 9.30 21 .30 - med en god kaffepause. –
medbring lidt godt til pausen: Kaffe,
the, øl eller vand mm.
Send en mail så snart du ved at du
vil være med. – vi skal være mindst 20.
Pris pr. pers.: 1 50 kr.
Instruktør: Karl Svansø Iversen
Mail: Inger.karl@fibermail.dk

Oversigt over hold i
vintersæsonen
201 0-2011
Mandag

1 6.1 5 til 1 7.00 Sang og leg 1 årige samt forældre (Maria Høi)
1 7.00 til 1 8.00 Tons og tummel 4-5 årige
(Søren Bording m. fl. Tlf.: 72 20 1 7 1 6)
1 9.00 til 20.1 5 Kom i form Kvinder
(Inger Svansø Iversen Tlf.: 75 78 28 05)
Forsamlingshuset:
1 9.30 til 22.00 Fægtning (Bo Jaque Tlf.: 75 78 27 07)
Tirsdag

1 6.20 til 1 7.05 Forældrebarn 2-3 årige samt forældre

(Joan Linneberg m.fl. Tlf.: 86 11 61 1 2)
1 7.1 5 til 1 8.45 Håndbold 3.-4. Klasse – piger (Gitte Eilersen Tlf.: 76 59 99 44)
1 8.45 til 21 .45 Linedance Fortsættere og begyndere
(Grethe Andersen Tlf.: 75 78 23 73)
Onsdag

1 6.00 til 1 7.30 Gymnastik og bold 0.-2.klasse – drenge og piger

(Heidi Nielsen m.fl. Tlf.: 86 92 1 5 09)
1 9.00 til 20.00 Cirkeltræning ude og inde M/K
(Mikaela Sindesen Tlf.: 27 1 3 66 01 )
Forsamlingshuset:
1 9.30 til 21 .30 Dans 3. onsdag i mdr. (Karl Svansø Iversen Tlf.: 75 78 28 05)
Torsdag

1 7.00 til 1 9.00 Spring 3.-7. klasse (Jørgen Brandt m.fl. Tlf.: 41 1 8 1 5 28)
20.00 til 21 .30 Evt. Floorball - kvinder (Linda Bording Tlf.: 29 87 49 27)
Forsamlingshuset:
20.00 til 21 .30 Floorball – mænd (Jens Chr. Jensen Tlf.: 75 78 29 59)
Fredag

1 8.30 til 20.00 Bordtennis 4.-6.klasse (Henrik Nielsen m.fl. Tlf.: 75 75 47 90)
20.00 til 21 .00 Bordtennis forældre og børn fra 7.kl og op (Henrik Nielsen)
Aktiviteterne foregår i gymnastiksalen med mindre andet er nævnt.
Se vores hjemmeside www.vifsport.dk for præcis opstartsdato.
Med forbehold for ændringer.
På vegne af gymnastikudvalget, Inger Svansø Iversen tlf. 75 78 28 05
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N

Noget helt nyt fra
forsamlingshuset
Levende huse – et arrangement der
kommer til vores forsamlingshus. Forsamlingshuset er blevet inviteret til
deltagelse i projekt "Levende huse" under kulturring Østjylland. Projektet er et
2 årigt pilotprojekt, der handler om at
skabe noget liv i forsamlingshusene i
randområdet omkring Århus, projektet
har kørt med succes og nu er turen så
kommet til os.
Ideen er at man laver en "2-delt"
dag, med aktiviteter om eftermiddagen
der rammer både børn og voksne, og
om aftenen er det så mere for de voksne, arrangementer er ikke "kun for byen", men alle skal kunne komme og
deltage i de arrangementer der er i de
forskellige huse der er med i projektet.
Voerladegård forsamlingshus har
valgt at lave følgende arrangement,
lørdag d. 30 oktober 1 4.00- 1 6.30
Diverse aktiviteter, boder - "kaffemik", kagekonkurrence, og for børn
Frank Fumlefod, den fra voerfesten
kendte og elskede trylleklovn kommer
og underholder, mens mor og far kigger hvad boderne har af spændende
ting.
1 630 – 1 800 Oprydning og klargøring til spisning.
1 800 – 1 930 Spisning - Tilmelding
påkrævet – se nedenfor.
1 930 – 2030 Foredrag om Sirius
Patruljen v. Lars Ulsø – Lars fortæller
om sin tid med slædepatruljen Sirius,
der dækker 2.1 00 km øde kyststrækning i nord og nordøstgrønland.
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2030 – Intimkoncert med RASMUS
LYBERTH
Luk øjnene og læn dig tilbage. Lyt til
den fantastiske stemme fra scenen.
Og straks ser du isbjerge, sne, slædehunde, sæler og fugle. Men du ser også ansigter: Smil, tårer, fortvivlelse,
vrede. Du ser Grønland!
Præcis sådan er Rasmus Lyberth.
Han kan som få fortælle historier med
sin sang og musik. Selv om du ikke
forstår et ord af, hvad han synger.
Rasmus Lyberth inviterer publikum
på en vidunderlig - og forunderlig rejse til Grønland. Men det er ikke en
turistrejse - det er stemninger, følelser
ja dramaer, der præger aftenen.
Rasmus Lyberth – aka ”Nordens
stærkeste stemme” har bjergtaget især
det danske og grønlandske publikum
siden 70´erne. Og nu kommer han til
Voerladegård, så kom og oplev den
specielle stemning Rasmus kan skabe.
Entre priser:
* Eftermiddag – Gratis entre,
tilmelding ej nødvendig.
* Spisning / Foredrag / Koncert –
250 kr. Tilmelding nødvendig.
* Foredrag / Koncert alene – 1 00 kr.
Der er maks 1 45 pladser i alt, så det er
først til mølle, billetter kan/bør bestilles,
de overskydende billetter (uden spisning) sælges ved døren. Men hvorfor
vente..
Øl, vin, vand, kaffe og kage kan
købes under hele arrangementet.
Tilmelding til aftenarrangementet på
telefon 75 78 22 36 – eller mail : michael.thygesen@alloc.no
SENEST
25/1 0 – men der er ingen grund til at
vente! Det bliver rigtig godt.

B

Butiksplaner i
Voerladegård
At der har været stille om planerne
om en butik i Forsamlingshusets lille
sal, betyder ikke, at der ikke sker noget
med sagen.
Det er alene et udtryk for, at man
må væbne sig med megen tålmodighed, når man som frivillig, ulønnet
landsbytosse arbejder med offentlige
myndigheder.
Fællesrådet har nedsat et lille forberedende udvalg bestående Af Ole
Vestergaard fra Solsikken og undertegnede.
En af de sidste dage i januar 201 0
søgte vi kommunen om tilladelse til at
lave en butik i forsamlingshuset.
Derefter varede det fire måneder,
før de fik sagen sendt i høring hos husets to naboer.
Ingen af disse havde heldigvis indvendinger; hvorfor vi fik kommunens
tilladelse i slutningen af juni måned.
Men da en sådan tilladelse ikke kan
benyttes, før det står klart, om der er
klaget til Naturklagenævnet( her var
fristen sat til 4. august ), har vi valgt
ikke at gøre noget før nu.

Her godt et halvt år efter første ansøgning, er vi ved at være klar til at gå
i gang, med at få lavet tegninger og
beskrivelse af projektet.
Når vi er færdige med det, skal vi
på basis heraf, have rejst den
fornødne kapital både til butiksindretningen og de medfølgende ændringer i
Forsamlingshuset.
Derfor er det nu tvingende nødvendigt, at arbejdsgruppen får tilført
flere hænder og hjerner, gerne med
forstand på butiksdrift, byggeri og fundraising.
Brænder du også for at bidrage
med noget aktiv til etablering af den
nye butik i Voerladegård? Så meld dig
snarest til på nedenstående telefonnummer. Den udvidede arbejdsgruppe
forventes at være på plads den 1 . oktober 201 0.
Før du melder dig, er du meget
velkommen til at få en snak enten med
Ole på Solsikken eller mig.
Egon Kjær Sørensen
Tlf. 75 78 25 72

Dog har vi søgt og fået bevilget
1 0.000 kr. fra Skanderborg Kommunes
Landdistriktspulje, til at dække udgifter
i forbindelse med en projektbeskrivelse.
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F

Familiespejd –
nærvær og fællesskab i naturen
Familier med børn i 3 - 6 års alderen får nu tilbud om at deltage i familiespejd, idet KFUM-spejderne i
Voerladegård begynder den nye sæson med denne nye aktivitet.
Nærvær og fællesskab i naturen er
nøgleordene. Et tilbud, hvor nærværet
i familien kombineres med et aktivt fællesskab med andre børn og forældre,
hvor vi skal lege, lære og have det
sjovt i naturen på og omkring spejderpladsen. Hver gang slutter vi af med
en forfriskning og en god historie.
Familie Spejd foregår kl. 1 4.001 6.00 den første søndag i måneden.
Det er meningen, at de deltagende familier i fællesskab planlægger, hvilke
aktiviteter, der skal være.
De første 3 gange er dog planlagt:
8. august: En tur i skoven, hvor der
vil være små spejderopgaver undervejs.
5. september: Lave bål og bage
pandekager.
3. oktober: Fremstille fuglefoder.
Aktiviteterne tager udgangspunkt i
de 3 – 6 årige og deres forældre, men
søskende er også velkomne. Bedsteforældre eller andre voksne kan deltage sammen med børn i
aldersgruppen i stedet for forældrene.

Kontaktpersoner:
Lone Munk, tlf. 27 30 64 59
Birthe Jacobsen, tlf. 75 78 29 30
Tjek
også
hjemmesiden:
www.spejdernet.dk/vg - nu med masser af billeder fra sommerens lejre.
See 20:1 0 i Skive
Bag forkortelsen SEE gemmer sig
ordet Scout Explorer Event – KFUMSpejdernes korpslejr i Skive med
1 5000 deltagere i slutningen af juli,
hvor ca. 40 spejdere og deres ledere
fra Voerladegård deltog. Det blev en
fantastisk lejr med masser af nytænkning – fx var hiken for de flestes vedkommende droppet til fordel for 24
timer med overskrifter som ”På flugt”,
”Vild med mad” eller ”See City”. Vi deltog i sidstnævnte aktivitet, en kæmpemæssig tømmerflåde beregnet til 50
patruljer på Skive Fjord. Vores andel
var at bygge en 700 kilo tung flåde pr.
patrulje, der blev staget ud til hovedflåden. Her boede så spejderne natten
over, byggede bivuak af presenninger,
spiste laks tilberedt over gasblus,
badede, dansede flamingo med de
spanske spejdere og meget andet. Månen over den vindstille fjord skabte en
flot kulisse.
De fleste dage var vi dog på lejren,
hvor ”megaaktiviteterne” bød på
mængder af aktivitet. Fx var ”Vild med
ild” stedet, hvor spejderne lærte at
slukke bål med pulverslukker,
brandtæppe og rigtig brandsprøjte.
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I ”lege og spil” kunne man bl.a. prøve kræfter med kamplege med sværd,
der var klodsmajor i menneskehøjde
og computerstyret stratego i det bakkede militærterræn.
Også de store spektakulære shows
var spændende, en formiddag var vi
samlet ved scenen, for at fejre korpsets 1 00 års fødselsdag, og først dannede vi alle et kæmpemæssigt
dannebrogsflag vha. farvet karton løftet over hovederne. Senere lykønskede bl.a. ”BS” og statsministeren os
med fødselsdagen – sidstnævnte tilbragte dagen på lejren, da Lars Løkkes to sønner er spejdere og var
deltagere på lejren. Så var der optrin
på scenen afsluttende med præsentation af 201 5 uniformskollektionen med
bl.a. indbygget gps, så lederne altid
kan fange spejderne ved opvasketid.
Eller var det bare tankespind?

Men vaskes op skal der stadig på
gammeldaws maner, fedtfælden skal
graves, besnøringerne sidde stramt og
lugten i teltet er stadig en god blanding
af sure sokker og røg - men hvor der
også er plads til søde drømme om pigen/drengen på naboteltet.
Alle vendte hjem med ny inspiration
og et udvidet kendskab til, hvad det vil
sige at være spejder. Et ekstra krydderi
var det, at en lille flok nordmænd lå på
vores lejr, og efter en tøvende start
kom der gang i snakken.
Piratlejr: Også bæverne og ulvene
have en dejlig sommerlejr med temperaturer op omkring de 32. Helstegt pattegris og vandretur til lejren var
højdepunkter i et tætpakket program
med glade børn.
Til kalenderen: Gruppeweekend på
Ømborgen d. 1 2.-1 4. november
Vi glæder os til denne sæsons
spejderoplevelser, vi stiller igen et
slagskraftigt hold af ledere; se holdopstillingen på hjemmesiden, hvor du også kan læse om mødetider mv. Eller
ring til gruppeleder Steen Kjeldsen for
yderligere info på 75 75 20 28.
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Naturen omkring
Lyngdal
I dag, en af de første søndage i august, hersker der en ”søndagsstille ro
imellem træ`r og tage”.
Den truende regn, har igen standset lyden af mejetærskerne, der i går
som sultne dyr kom ud fra deres gemmesteder, for med grådige gab at æde
sig gennem hektar efter hektar.
I år har vi nemlig igen fået en almindelig dansk sommer ” med byger, der
går og kommer”, så nu må vi igen høste mellem bygerne.
Her hos os på Lyngdal, fik vi i går
høstet vor vinterbyg, så dråberne gør
ikke os noget, for hverken hvede eller
vårbyg er modne endnu, og halmen
tager ikke skade af en gang vand før
den presses.
Efter morgens staldarbejdet og inden morgenmaden, kørte jeg en tur ud
for at se til de 1 5 stude, vi har på græs
i Illerup Ådal. Roligt gik de og græssede. Har du nogen sinde prøvet at stå
ved siden af et kreatur der græsser?
Hvis ikke, skulle du tage og prøve det.
Intet er mere beroligende en lyden af
tot efter tot, der ved hjælp af dyrets
lange, ru tunge bliver revet af mod dets
tænder.
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Med mig i bilen har jeg altid en kikkert, og i dag måtte jeg have den frem,
for i toppen af et træ langt ude på den
anden side af åen. kunne jeg se noget
lyst. Det var en fiskehejre, der sad og
pudsede sig. Den havde været oppe
fra solen stod op for at fange småfisk
og padder i engens mange lavvande
søer og sumpede områder. Nu hvor
den sad mæt, og kunne skue ud over
hele sit kongerige, var det tid til at få
ordnet fjerdragten efter morgenjagten.
Herhjemme ved gården, ser vi også
af og til fiskehejrerne. De elsker at jage
på græsmarkerne når de efter ensileringen står med kort saftigt grønt græs,
for i denne fugtige verden er der masser af padder og andet kryb, der gør
godt i en slunken hejremave.
Øverst oppe på skrænten i haven,
har vi en dejlig plet med bord og bænke. Herfra kan vi se ud over marker og
enge.

Fundet på engene ved Kirstinelund

I denne sommer har vi ofte set en
to – tre harer lege tagfat ude på græsmarken. Om det er rigtigt eller ej, ved
jeg ikke; men jeg synes, at der er mange flere harer, end der plejer at være.
Egentligt er det underligt efter så langt
et snedække, vi havde i vinter, men
måske var vinteren hårdere for fjenderne.

Utallige var de musvåger, der sultede ihjel. Vi plejer at have to par over
vore marker. I år ser af og til kun en
enkelt strejfer. Harekillingerne har altså
været fri for deres værste fjender, der
med et uhyggeligt klart rovfugleblik,
højt oppefra har kunnet se de små nye
harer. Derfor er de sluppet for at ende
deres liv med en klo i ryggen, og en
flyvetur væk fra den sikre jord, for at
ende i maven på nogle sultne musvågeunger.
Egon Kjær Sørensen
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Klip fra
dagplejerne

Nyt fra Menighedsrådet
En 800 år gammel
bygning. Det må jo
være et museum! M
Så bliver den vel passet af Museet? Nej.
Det er en af menighedsrådets opgaver at
sørge for, at kirken bliver holdt ved lige, så
den kan bruges lige så
mange år fremover.
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For at holde lidt øje med om det nu
også bliver gjort godt nok rundt
omkring og for at sikre, at kirkens
bygninger og øvrige ejendom nu også er der og bliver brugt til det, den
skal, er der hvert 3. år provstesyn.
Provsten kommer her på besøg sammen med en restaureringsarkitekt og
præsternes sikkerhedsrepræsentant.

B lom ste r

ti l m or
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Den 1 0. juni havde vi provstesyn i
Voerladegård. Et par hyggelige timer,
hvor alt blev gået efter i sømmene, og
hvor der også var tid til snak og diskussion. Mette og Lars havde naturligvis
sørget for, at alt var i den skønneste
orden, så der ikke var meget at sætte
en finger på. Alligevel fandt den ihærdige unge arkitekt med lommelygte et
par utætheder i kirkens tag, som vi nu
kan få ordnet, før det bliver alvorligt.
Ved den lejlighed fik vi også besøgt flagermusene på loftet, og Mette og Lars
vandt billetterne til den sunde vinteraktivitet, som oprydning efter flagermusene kan blive!

S

Sognepræst - Peter
Tast
Som sæbe i hånden eller skatten
i et lerkar

”Kristendom og Religion er et redskab, som samfundets øverste bruger
til at holde styr på borgerne”. Sådan
var der for nyligt en, der sagde til mig,
da han fortalte mig om hans holdning
til religion og kristendom. Han fortsatte:
”I mange lande bliver religion brugt til
at holde folk nede, som argument for
krig eller fx for undertrykkelse af kvinder”. Derfor troede han hverken på
Gud eller nogen religion eller noget af
den slags.
Holdningen er lidt gammeldags og
rækker tilbage til 60’erne og 70’erne,
hvor det lød, at religion er opium for
folket. Alligevel kan jeg godt forstå,
hvad han mente, da han nævnte paven i Rom, Ayatollah Khomeini og Taleban-ledere som eksempler på
personer, der er drevet af det åndelige,
men også udøver deres magt i det
verdslige.
Det er svært at bevare respekten
for en, der forsøger at skjule overgreb
på børn eller stiller ordination af kvinder på linje med det; eller en, der undergraver frihed og demokrati, og som
undertrykker kvinder. Derimod er religiøse ledere som Dalai Lama og Desmond Tutu langt mere troværdige, fordi
de virker autentiske og kommer med et
godt budskab – og, tror jeg, fordi de ikke selv påkalder sig nogen magt.

Der er nemlig som om, at
så snart religion
bliver
brugt som et
argument for at
anvende magt,
så er der fare
for, at noget går galt.

Kristendommen kommer nedenfra.

Oprindeligt kom kristendommen ikke fra samfundets top, men fra dets
bund. Jesus blev født i en ussel stald
og henvendte sig til nogle af denne
verdens svageste, kvinderne, de syge,
de magtesløse, de spedalske, de udstødte. Og hans disciple var almindelige gulvarbejdere, som fx fiskere. Hans
budskab var kærlighed: At Gud elsker
mennesker så højt, som en far elsker
sine børn; at Gud er barmhjertig og tilgiver. Og det gav folket håb og en fornyet tro – både på deres eget liv og på
Gud.
Det budskab var så stærkt, at det
brød igennem alle samfundets lag, fra
de nederste til de øverste. Selvom kristendommen var blevet afvist af jøderne og havde været forbudt i
Romerriget i flere hundrede år, så
bredte den sig så meget, at den romerske kejser Konstantin i år 31 3 først
gjorde kristendommen lovlig i Romerriget. 1 2 år senere indførte han kristendommen som rigets officielle religion.
Siden da har samfundets øverste i vores del af verden skullet forholde sig til
kristendommen.

- 1 5 - Sognepræst - Peter Tast

Det er jo samfundets øverste, der
udøver magten, og i det politiske spil
anvender man næsten hvad som helst
for at argumentere for sit synspunkt.
Mon ikke det altid har været sådan?
Derfor er der også indimellem nogle,
der har været fiffige nok til at finde
kristne argumenter for deres synspunkter, og det virker stærkt, hvis de
andre ellers hopper på den.

Sæben i hånden.

Men at anvende kristendom politisk
er næsten ligesom at stå med sæben i
hånden. Du holder om den og den renser dig, føles blød og behagelig, men
så snart du knytter hånden for at
anvende magt, så smutter den fra dig.
Så er det ikke længere kristendommen, der er argumentet, men din egen
vilje.
Således har vi ”skatten i et lerkar”,
som Paulus skriver om i 2. Korintherbrev 4. Så længe vi videregiver Jesu
budskab om Guds kærlighed og barmhjertighed og forsøger at hjælpe hinanden, være Guds medarbejdere i
udbredelsen af troen, håbet og kærligheden – så længe bærer vi skatten, viser den, giver den videre og deler den
med hinanden. Men så snart vi forsøger at gøre den til vores egen, så mister vi den. ”Denne skat har vi i et
lerkar, for at den overvældende kraft
skal være Guds og ikke vores”, skriver
Paulus.
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Siden oldtiden har det været samfundets øverste, der har været bærere
af kristendommen i Europa. Men det er
kun, når budskabet lyder rent og klart
og lyser i vore hjerter, at det har sin
kraft.
For kristendommens kraft kommer
fra Gud og ikke fra os. Den udbredes
iblandt os som tro, håb og kærlighed.
Kun når vi bærer dette budskab videre
og er medarbejdere på hinandens liv,
viser kristendommen sig i sin kraft.
Sådan har vi skatten i et lerkar.
Sognepræst
Peter Tast

Aktiviteter:
Babysalmesang

Da der er blevet
født en del babyer i
Voerladegaard i det
seneste år, forsøger vi
os med en ny kirkelig
aktivitet,
babysalmesang. Tine Mynster,
som er musikpædagog og en af de førende
indenfor
babysalmesang, vil lede holdet seks
torsdage kl. 1 3.00 - 1 3.45, første gang
torsdag den 26. august. Se Tines
hjemmeside: www.mynster.dk
Babysalmesang henvender sig til
babyer i 2-1 2 måneders alderen og en
af deres forældre. Babysalmesang er
kræs for øregangene og udvikler babyerne musikalsk. Det er et enestående
tilbud, som prøves af for første gang i
Voerladegaard. Der er kun plads til 1 0
på et hold, så tilmeld dig hurtigst muligt
til sognepræst Peter Tast, tlf. 61 22 39
99, mail: pht@km.dk

Vandregudstjeneste

Søndag den 1 2. September kl.
1 4.00
Vi mødes i Voerladegaard Kirke,
hvor vi synger en sang før vi vandrer
ned til Klostermølle (ca. ½ times gang).
Her afrunder vi gudstjenesten, drikker
kaffe mv. og går tilbage. Forventet
hjemkomst 1 5.45.

Høstgudstjeneste

Søndag den 26. september kl.
1 4.00
Det meste af årets høst på marker
og i haver er forhåbentlig ved at være i
hus, når vi søndag den 26. september
fejrer høstgudstjeneste i Voerladegaard kirke. Tag gerne lidt af høsten
med som offergave, hvad enten det er
frugt eller grøntsager, korn eller andet.
Så vil vi pynte kirken op med det, holde gudstjeneste og takke for dette års
høst. Efter gudstjenesten mødes vi i
Menighedshuset til kaffe og kage mv.,
hvorefter ”offergaverne” bliver gevinster ved et lotteri. Overskuddet går til
Folkekirkens Nødhjælp.

Det levende ord den gode melodi

Tirsdag den 28. september kl. 1 9.30
i Menighedshuset, Kirkedalen 9
Hvorfor synger vi?
Hvad er det, der rører
os, når vi synger? –
spørger Helge Teglgaard, der er højskolelærer og musiker fra
Odder, i sit sangforedrag om sange fra især
højskolesangbogen. Sangen løfter og
bærer, mener han. ”Teksterne er poeti-
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ske postulater om alt det væsentlige i
menneskelivet – tro og tvivl, vores fælles historie og ikke mindst kærligheden
i lyst og nød. Melodien oplyser teksten
og bringer det bedste frem i digtene”.
Velkommen til en festlig aften med
et sangforedrag, hvor vi skal synge og
høre om mange sange fra højskolesangbogen

Børnekor

5 tirsdage efter skoletid i Menighedshuset, første gang 26. oktober
Går du i 4., 5. eller 6. klasse og kan
lide at synge, så er der her et godt tilbud til dig. Efter skoletid (kl. 1 3.1 5) har
Voerladegaard kirkes organist, Birgitte
Mortensen, tilbudt at undervise og lede
et børnekor. Det tager ca. 1 time hver
gang, og der vil være lidt at spise og
drikke. Koret vil øve sange, der kan
synges til gudstjenesten første søndag
i advent, søndag den 28. november kl.
1 4.00. Tilmelding til Birgitte Mortensen
på mail: birgittem22@hotmail.com
Kom og syng – det bliver sjovt.

har Benedikte Baggesgaard uddannet
sig til sexolog og bestyrer som sådan
en sexologisk brevkasse i bladet ”Psykologi”. Om foredraget skriver Benedikte Baggesgaard på sin hjemmeside
www.kyshinanden.dk: ”Så giv hinanden hånd derpå” siger vi med folkekirkens vielsesritual, mens de elskende
står og længes efter filmreplikken: ”You
may kiss the bride”.
Det erotiske aspekt er stærkt underspillet i den danske vielse. Kom og hør
Benediktes bud på, hvordan vi kan finde eller genfinde hinanden i den ordløse samtale, erotik er.

Alle helgens dag
7. november kl. 9.30

Ved allehelgensdags-gudstjenesten
bliver der lejlighed til at mindes dem,
der er bisat eller begravet fra Voerladegaard kirke i det forløbne år. Efter gudstjenesten kan man tænde et lys i
våbenhuset og bære det ud til gravstedet.

Kys Hinanden!

Onsdag den 27. oktober kl. 1 9.30 i
Menighedshuset, Kirkedalen 9
Foredrag ved sexolog og sognepræst Benedikte Baggesgaard.
Ved siden af arbejde
som sognepræst i Ousted, Hylke og Tåning,
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Gospelworkshop
7. november kl. 1 0.30

Har du lyst til at synge gospel, men
ikke tid til at deltage i et fast kor, så er
her en god mulighed. Korleder Elsebeth Toftdahl, der bl.a. leder Voerladegaardkoret,
vil
lede
gospelworkshoppen. Vi starter kl.
1 0.30 (lige efter allehelgensgudstjenesten) i Menighedshuset og rykker senere over i kirken. Kl. 1 6.00 afsluttes

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

workshoppen med en gospel-koncertgudstjeneste. Yderligere oplysninger:
Karin Morsbøl, tlf. 75 78 29 90, mail:
karin.morsboel@gmail.com

Spejdergudstjeneste
Søndag d. 1 4. november kl. 1 0.30

Spejderne holder gruppeweekend
på Ømborgen i weekenden 1 2-1 4. nov.
Derfor har vi aftalt, at gudstjenesten d.
1 4. nov. bliver afholdt på Ømborgen i
stedet for i Voerladegaard kirke. Gudstjenesten vil naturligvis blive præget
af, at det foregår på spejdernes lejr,
men alle er velkomne til at deltage.
Mød blot op på Ømborgen kl. 1 0.30.

Første søndag i advent:
Børnekor og juleklip

Henvendelse om fødsler,
navneændring, attester mv. til:
Kirkekontoret:
Kirkebakken 4
8660 Skanderborg
tlf. 86 52 02 1 2
Graver:
Lars Thorsen
tlf. 40 43 61 94
Menighedsrådsformand:
Karl Svansø¸ Iversen
tlf. 75 78 28 05
inger.karl@fibermail.dk
Sogneoplysninger:
www.sogn.dk/voerladegaard

Søndag den 28. november kl. 1 4.00
Vi begynder det nye kirkeår med en
familiegudstjeneste, hvor børnekoret
vil synge nogle sange for os. Bagefter
går vi over i Menighedshuset og hygger med julens sange, juleklip, gløgg,
æbleskiver, kaffe og varm kakao. Tag
hele familien med og få klaret noget af
julepynten!

De 9 læsninger
1 2. december kl. 1 6.00

Sammen med Voerladegaardkoret
synger vi julen ind i Voerladegaard kirke. Et udvalg af personer fra Voerladegaard og omegn læser julens 9
læsninger mellem korets satser og fællessange. Kom og kom i julestemning!
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Gudstjenesteliste Voerladegård efterår 201 0
Gudstjenesteliste Voerladegaard efterår 201 0:
Vandregudstjeneste
1 2. sept kl. 1 4.00 1 5. søndag e trinitatis
Høstgudstjeneste
26. sept kl. 1 4.00 1 7. søndag e trinitatis
Gudstjeneste:
1 0. okt. kl. 9.30

1 9. søndag e trinitatis

24. okt. kl. 11 .00

21 . søndag e trinitatis

Allehelgensgudstjeneste m. lys på gravene
7. nov. kl. 9.30
Alle Helgens dag
7. nov. kl. 1 6.00
Gospelgudstjeneste
Spejdergudstjeneste, Ømborgen
1 4. nov. kl. 1 0.30 24. søndag.e.trinitatis
Børnekor, juleklip
28. nov. kl. 1 4.00

1 . søndag i advent

9 læsninger m. Voerladegaardkoret
1 2. dec. kl. 1 6.00 3. søndag i advent
24. dec. kl. 1 6.00

Juleaften
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