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Hvor man bosætter sig kan have

mange grunde. For nogle er stedet af-

gørende, for andre huset og for andre

igen er det en beslutning ud fra en

række kriterier. F.eks. skole, natur og

et aktivt landsbymil jø.

Vi ved jo godt, at vi har en aktiv

landsby, men hvordan finder andre ud

af det? - Man forhører sig rundt om-

kring, der er rygter og så ser man

noget i avisen, i TV og på nettet.

Hvad kan vi så gøre for at få Voer-

ladegård frem på skærmen?

Vi kan fastholde vores profi l i lands-

bysammenslutninger og –foreninger,

hvor vi har været stærkt repræsenteret

gennem mange år.

Vi kunne lave et medieudvalg under

Fællesrådet el ler blot øge samarbejdet

mellem de medieansvarl ige i de enkel-

te foreninger. De gode kræfter, der al-

lerede nu sørger for hjemmesider og

for at vi kommer i ugeaviser og dag-

blade i en l ind strøm, skal have rygklap

og sparring.

Arbejdet med hjemmesider skal

styrkes og udbygges.

Voers flotte Blad skal bruges – også

udadti l . Får ejendomsmæglerne et l ink

ti l det, når de skal gøre deres arbejde?

Hvad har du lyst
ti l?

Af Karl Svansø Iversen

(Alle blade ligger nedenunder kalen-

deren på voerladegaardnet.dk/cal )

Men det hele begynder og ender

med det frivi l l ige engagement.

Og heldigvis kommer det også dem

til gode, der yder det.

I forsamlingshuset har flere med-

lemmer af bestyrelsen l ige brugt det

meste af sommerferien på at lave et

flot nyt køkken. Ved en formidabel og

helt utrol ig frivi l l ig indsats.

Hvorfor vælge at bruge det meste

af en ferie på at lave køkken ti l al le an-

dre, når der er nok at rive i derhjem-

me?

Jeg har ikke spurgt, men den dag

jeg selv var med, gav måske noget af

svaret: Det var en dejl ig dag i godt sel-

skab, og jeg lærte nye folk at kende.

Det gav en særlig ti lfredssti l lelse efter

endt arbejde, og hvor blev der lavet

meget sådan en dag! Og jeg har været

med ti l det hele! Det giver medejer-

skab.

Et frivi l l igt arbejdsfællesskab giver

noget, man ikke kan få andre steder.

Det er det man oplever når teltet skal

sættet op ti l Voerfesten, når der skal

samles affald på Festivalpladsen eller

når man hjælper hinanden med strate-

gier og ideer ti l at få historierne ud.

Man får noget med derfra.

Og der er nok at tage fat i .

Meget sker, uanset om du er med

eller ej, men vi kan mere og det bl iver

bedre og sjovere, hvis du også går

med.

Hvad har du lyst ti l?
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Sidste skoledag før
ferien

Af: Skoleleder Merete Kristensen

Den sidste dag før ferien er altid l idt

speciel – for både børn og voksne. Når

man mødes igen, er al le børn blevet et

år ældre – næsten. I hvert fald er de

blevet længere og mere gyldne i huden

og mere lyshårede! Men især for vores

6. årgang er sidste skoledag før ferien

noget specielt. De skal sendes af sted

”ud i den store verden” ti l nye græsgan-

ge med nye relationer, andre indtryk og

en bredere mangfoldighed. I år sendte

vi kun 2 elever videre – Anne og Alex,

som udgjorde hele vores 6. årgang –

og Anne og Alex fik selvfølgel ig samme

program, som havde de været en hel

klasse.

Vi har efterhånden fået udviklet et

fast ”koncept” – en tradition – for vores

sidste dag i skoleåret. Vi starter dagen

med tidl ig morgenmad kun for 6. år-

gang og personalet. Herunder lærernes

tale ti l klassen. Vi fortsætter kl. 8.30 he-

le huset med ”årets gang med sang”,

hvor vi synger, spi l ler og opfører de

sange, som har indgået i forskell ige un-

dervisningsforløb i løbet af året. Det er

en fornøjelse at høre og se, og jeg tror,

hårene rejser sig på flere af de voksne

denne li l le time. ”Afgangseleverne” tak-

ker af med bemærkninger ti l diverse

personale – og i år havde Anne oven i

købet lavet en afslørende fi lm over flere

af personalet! 5. årgang havde også i

år lavet en super afskedssang efterfulgt

af en tale ti l Alex og Anne.

Senere er der aktivitet på sportsplad-

sen, hvor 6. årgang har planlagt for-

skell ige konkurrencer for al le de andre

elever. I år, hvor det var svært for Anne

og Alex selv at være på alle posterne,

havde de opfindsomme elever sørget

for, at nogle af vennerne fra 5. årgang

bare var iklædt masker af Anne og

Alex.

Tilbage på skolen samles hele huset

igen i Multirummet med 6. årgang på

”scenen”, så vi al le kan se dem. De

sendes af sted med en tale og et

”diplom” med bil leder og ord fra deres

år på skolen. Vi synger sangen Li-

nedanser af Per Krøis Kjærsgård – en

smuk sang, hvor eleverne i 6. årgang

symbolsk er l inedanseren.

”Kære linedanser, udspændt l igger

foran dig – selve l ivet du fik givet – gå

nu kun din vej. . . ”

”Kære linedanser, ser du – livet er et

net. Øjebl ikke, tro blot ikke dansen kun

er letS ”

Farvel ti l Alex Farvel ti l Anne
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Herefter gives der knusere og på

gensyn.

Siden kommunesammenlægningen,

hvor Voerladegård skole udvidede med

også at have 5. og 6. årgang, har vi

sendt eleverne videre ti l Morten Børup

Skolen. Dette er nu ændret ti l , at ele-

verne fortsætter overbygningen på Ni-

els Ebbesen Skolen. Det samme

gælder eleverne fra Ejer Bavnehøj Sko-

len samt Veng Fællesskole. Politikerne

har besluttet at samle mange ung-

domsårgange i Campus Højvangen –

som udover en stor udskoling på Niels

Ebbesen Skolen indbefatter det nye 1 0.

klassecenter samt Skanderborg Gym-

nasium og Skanderborg-Odder Han-

delsskole. Niels Ebbesen Skolen har i

skoleåret 201 0/1 1 indviet en ny-

renoveret gang for de ældste elever

samt en perlerække af nyrenoverede

faglokaler ti l hjemkundskab, håndar-

bejde, fysik-kemi, naturfag, bi l ledkunst

og sløjd.

”Linedanser – vælge livet, hvi lken er din

vej? Følge hjertet, uforfærdet. Sige ja

og nej! ”

Ligesom vi med en flagal lé synger

vores nye elever ind – således synger

vi 6. årgang ud af skolen. Til den lej l ig-

hed har lærer Esben Nyholm forfattet

en sang, som vi synger, mens 6. klas-

se-eleverne går ud.

Kan du huske den første morgen?

Himlen var blå ikke en sky foroven.

I skolegårdslarmen

med tasken på armen

stod du i solen

på Voerladegårdskolen

Vi vi l huske på jer al le

Store brede små og dem der

er smalle

Vi siger tak og farvel

Ønsker jer al lykke og held

Vi siger tak og farvel

Nu hvor året går på hæld

Der var tid ti l sjov og tid ti l alvor

Tid ti l vinter og tid ti l forår

Stave og læse,

regne og blæse

Find en grimasse,

DET´ FARVEL ti l sjette klasse

Vi vi l huske på jer al le

Store brede små og dem der

er smalle

Vi siger tak og farvel

Ønsker jer al lykke og held

Vi siger tak og farvel

Nu hvor året går på hæld

5.kl. og lærere tager afsked med 6.kl
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Voerladegård Skole
ti l Naturfagsmara-
ton.
Af: Skoleleder M erete Kristensen

samt M athi lde og M ads

Mathilde og Mads har herunder skre-

vet et l i l le indlæg om en Naturfagsma-

raton, som 5.- og 6. -årgange på Voer-

ladegård Skole har deltaget i de sidste

3 år - ikke mindst takket være na-

tur/tekniklærer Helene, som fra starten

kunne se de mange spændende aspek-

ter ved konceptet. Og hvor eleverne

endda sidste år løb med sejren. I år

blev det ti l en flot 5. plads for Mathi lde

og Mads og deres klassekammerater.

Men hvad er det egentl ig l ige, det hand-

ler om?

Konceptet er udviklet af nogle lærere

- oprindel igt fra Mølleskolen i Ry - for at

nytænke naturfagene og en under-

visningsform, der mere målrettet ar-

bejder med kreativitet og innovation.

Fra at være en begivenhed for frivi l l ige

skoler i Skanderborg Kommune har det

nu bredt sig ti l hele landet. Vestas og

Grundfos er sponsorer.

Naturfagsmaraton består af et un-

dervisningsforløb for 5.- og 6.-årgange i

natur/teknik, hvor eleverne skal finde

løsninger på 1 0 åbne opgaver. Elever-

ne får som sagt mulighed for at være

kreative og innovative i deres søgen ef-

ter løsninger, ja – de bliver nødt ti l at

”tænke ud af boksen”, de skal bruge

deres fagl ige viden OG deres evner ti l

at samarbejde om løsninger.

Opgaverne sikrer, at eleverne kom-

mer bredt omkring i de fagområder, der

indgår i faget natur/teknik og er formu-

leret åbent, så der ikke kun er een rigtig

løsning. Ligeledes er opgaverne formu-

leret ud fra en lavbudgettanke: De skal

kunne løses med enkle materialer fra

dagligdagen såsom tøjrester, papir,

toi letrul ler, snore, paprør, træstykker

mm.

Et eksempel på en opgave har væ-

ret:

"Lav en maskine, der kan sortere

1 00 blandede bordtennisbolde og golf-

bolde"

En anden opgave lød:

"Lav et apparat, der kan finde væg-

ten på ting mellem 1 00 gram og 2 kilo"

Eleverne skal arbejde med opgaver-

ne i natur/teknik timerne på skolen over

en periode på 6-8 uger og afslutte med

at dyste på selve konkurrencedagen,

hvor al le de deltagende klasser mødes

i Ryhallen. Det er en fantastisk dag

med en masse elever og et meget højt

og fokuseret aktivitetsniveau. Nysgerri-

ge blikke ti l andre klassers løsninger og

”feber-redninger” på egne produkter,

som gerne skulle vinde i kapløbet.

Om Naturfagsmaraton for 5. og 6.

årgang på Voerladegård skole maj

201 1 har Mathi lde Marie Kjeldsen og

Mads Kvist Jørgensen fra nu 6. årgang

skrevet:

5. og 6. klasse fra Voerladegård

Skole tog onsdag morgen d. 1 8. maj ud

ti l Naturfagsmaraton i Ryhallen. Vi hav-

de forinden arbejdet med 1 0 svære op-

gaver. Vi måtte helt selv bestemme,

hvordan opgaverne skulle løses.

Opgaverne var bl.a. : Kør med ternin-

ger, hvor man skulle bygge en bil , der

kunne køre ned ad en rampe med for-



- 6 - Voerladegård skole

skell igt underlag. Det gjaldt så om at få

flest terninger ti l at vende med 6 øjne

opad. Vindbilen, hvor man skulle byg-

ge en bil , der kunne køre på vindens

kraft. Saltvand, hvor man skulle bygge

en måler, der kunne finde ud af, hvor

meget salt der var i 4 forskell ige dunke

med vand. En opgave gik også ud på at

skul le finde en blanding, der i en flaske

kunne skabe mest muligt CO2, som

derefter skul le kunne udfylde en ballon.

Læreren mødte op i skolen helt uvi-

dende om, hvad børnene havde fundet

på. Alle var nemlig springfyldt med ide-

er, og vi skul le al le bruge Helenes (læ-

rerens) hjælp. Så stor tak ti l hende!

I de ca. 6 uger, som Naturfagsmara-

ton stod på, skul le der skrives logbog.

Alle vores ideer og tanker skul le ned på

papiret. Dette var ikke altid yndl ingsgø-

remålet, men da det gav mange point,

blev det al l igevel gjort.

På selve dagen tog vi en bus ind ti l

Ryhallen, hvor 21 andre klasser også

skulle vise deres opfindelser. Voerlade-

gård havde også inviteret 4. klasse

med ti l at heppe. De tog efter et stykke

tid ud på en li l le gåtur.

Voerladegård havde ikke de største

forventninger ti l sig selv, men det gik da

helt ok. Vores hårde sl id med logbogen

gav pote. Vi fik toppoint, og det rykkede

os op ad mod 1 . pladsen.

De andre opgaver gik også fint. Nog-

le få ændringer på fx vindbilen, Kør

med terninger, og en tredje opgave,

hvor man skulle bygge et slags fly, der

kunne svæve langt, fik også smilet frem

på Voer-ansigterne. Ved en opgave

skulle man observere forskell ige ting og

dyr, bl.a. legoklodser og fisk. Lukas fik

hjælp med opgaven, og så gik det også

helt fint.

Ved CO2 opgaven var der l idt snyd

med i spil let. Et par børn fra et af de an-

dre hold havde fusket med vores bal-

lon. Men all igevel fik vi også gode point

der. Ved en opgave skulle man også

bygge en mølle, der skul le løfte lod. Det

gik super, selvom de dog satsede lidt

for højt en gang i mellem.

Da vi nåede ti l præmieuddelingen,

var al le spændte. Budene på vores pla-

cering lå imellem en 1 5. plads, og en 8.

plads. Selvom vi ikke slog Gl. Ryes

sjette klasse, blev det al l igevel ti l en flot

5. plads for os.

Alle var stolte, men også trætte, da

de vendte hjem med den gode nyhed.

- 7 - Voerladegård skole

Jul ie med "svævende" opfindelse

Blandingen virkede i CO2-eksperimentet
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Spejderåret er godt i gang, se møde-

tidspunkter mv. på disse sider. Tøv ikke

med at møde op - helt uforpl igtende.

Indti l efterårsferien foregår møderne

primært på spejderpladsen ved skoven,

hvorefter vi mødes i spejderhuset, Hol-

medal 55.

Sommerlejrene blev igen årets

højdepunkt, læs lidt om dem her og se

masser af bil leder på www.spejder-

net.dk/vg - på siden kan du også tjekke

de aktiviteter, vi ti lbyder.

Det Gamle Ægypten
Ørkenvandring, mumier, gravrøver-

løb og sandstorm. Bæverne og ulvene

fra Voerladegård og Sdr. Vissing tog på

sommerlejren ti l Ni lens land ved Gam-

melstruphytten.

- Arrj , hvad er det for noget ulækkert

noget? Udråbet kommer fra en dreng,

der kigger på, mens to andre er ved at

fjerne ”hjernemasse” fra et ”hoved”

indsvøbt i bandager.

- Det er da hjernen! , lyder det

prompte fra en anden, der al lerede ruti-

neret trækker lange spaghettier ud af

næsen på det, der heldigvis blot er et

græskarhoved. Men det er ikke ti l at se,

l igesom mumien, der l igger i en kiste af

voksenstørrelse.

Omkring 45 bævere, ulve, lederbørn,

ledere og ”tanter” levede sig ind i tiden i

Det gamle Ægypten, og derti l hørte na-

turl igvis at kunne lave mumier af Farao-

ernes døde kroppe, der blev tømt for

indvolde osv. Kun hjertet blev lagt ti l-

bage i kroppens hylster.

Ved ”Nilen” (Gudenåen) blev der

konkurreret i tømmerflådebygning,

mens bålets varme gløder brugtes ti l at

lave egyptisk pizza indpakket i papyrus.

Senere blev alle klar ti l det store

gravrøveri, og næsten alle turde begive

sig ind i pyramiden for at stjæle guld

med arme og ben. Men Guderne, an-

ført af Anubis med sjakalhovedet og ik-

ke mindst Hathor med de mægtige

horn, var ikke med på ideen, så der ud-

spil lede sig en voldsom kamp, hvor

mange gravrøvere blev fravristet deres

bytte.

Houens Odde Centerlejr:
Juniorernes og spejdernes tur gik ti l

Kolding Fjord, hvor en palet af aktivite-

ter ventede. Øksekast, geocoaching,

- 8 - KFUM spejderne i Voerladegård

Spejderåret er
godt i gang

Af gruppeleder Steen Kjeldsen

. . . .at være spejder er helt ti l grin
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smedning, sej lads på fjorden og natløb

i fire timer var blandt højdepunkterne.

Men ”Stubbe” var måske det sjoveste,

for her skul le de forskell ige grupper

konkurrere om at have træfiguren Stub-

be så længe som muligt på eget lejrom-

råde, mens de andre sneg sig rundt og

snuppede den.

Vejret var generelt med spejderne,

men den sidste nat vågnede de fleste

ved et voldsomt skybrud, der samme

nat satte København under vand. Lyn,

torden og regn blandedes i et stort støj-

og lysinferno, som oplyste teltene og

enkelte forskræmte spejdere. Alle klare-

de dog oplevelsen i stiv arm, selv leder-

ne, og efter en snes minutter var

uvejret drevet væk igen.

Familie Spejd byder i efteråret på:
• tur i skoven – på jagt efter uglegylp

og rævelort

• bål og friskbagte pandebrød

• varm hyldebærsaft – ”som mor lavede

den”

• leg og samvær med andre famil ier

• fantasi-dyr af kogler og nødder

• tur ti l Ømborgen med alle de andre

Voerladegård-spejdere.

Nye Familie Spejd medlemmer:
Har du/I et barn i alderen 3-6 år, så

er Famil ie Spejd måske noget for jer,

da kan I aftale med andre fami-

l iespejdere at følges med dem den før-

ste søndag i måneden kl. 1 4.00-1 6.00

på spejderpladsen eller kontakt: Birthe

Jacobsen på tlf. 75782930 / 20543029

eller på mail : abjacobsen@mail .dk

Kryds i kalenderen:
Gruppeweekend er i år den 4.–6.

november på Ømborgen.

Enhed: Målgruppe: Mødedag/tidspunkt: Enhedsleder:

Fami l iespejd 3 – 6 årige 1 . søndage 1 4 -1 6 Birthe J acobsen

Bævere 0. – 1 . kl . tirsdag 1 7 – 1 8.1 5 Sine K Jensen

Ulve 2. – 3. kl. mandag 1 7 – 1 8.30 Steen Kjeldsen

Juniorer/spejdere 4. – 7. kl. onsdag 1 8 – 20 Daniel Tchikai

Seniorer 8. – 1 0. kl. onsdag 1 9 – 21 Jakob Knudsen

Søspejdere 5. – 1 0. kl. mandage 1 8 – 20.30 Rene Knudsen

Enhedsmøder:
På www.spejdernet.dk/vg , kan du se, hvem der er leder for dit barn.

Tordenvejr ødelagde ikke humøret
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VIF står igen for oprydning på
festivalpladsen i Skanderborg.

VIF har deltaget i dette arbejde siden

1 999. Vi startede med 20 personer og

har nu et hold på 1 40, som kommer fra

hele landet.

Mange af hjælperne har hjulpet i al le

årene, nogle kun enkelte gange, og an-

dre er helt nye.

Det dejl ige ved år 201 1 er, at vi aldrig

før har haft så mange lokale der hjæl-

per. Skønt og tusind tak for det.

VIF tjener penge ti l foreningen for

dette arbejde. Det store beløb som vi

modtager betyder, at vi har mulighed

for at købe nogle super gode ting ti l

idrætten bl.a. en airtrack, som kostede

et betragtel igt beløb.

VOERLADEGÅRD IF
Af Bestyrelsen v/ Jette Rathcke m.fl

Hjælp til med at bygge legeplads!

Vi satser stærkt på, at d. 27. og 28.

august bl iver weekenden, hvor vi byg-

ger legepladsen/forhindringsbanen på

sportspladsen.

Da datoen ikke er helt fast, vi l der

bl ive delt sedler ud, så snart det er helt

sikkert - men vi satser på, at det bl iver

den weekend.

Er du håndværker el ler bare fiks og

ferm ti l sådan noget, så må du meget

gerne kigge forbi.

Vi skal have lavet følgende: Gravet

hul ler og støbt stolper fast, samlet for-

hindringerne ti l forhindringsbanen, sam-

let gyngestativ, planeret sand, fjernet

ukrudt fra sandkassen, sat hegn op

osv.

Hvis du har nogle gode skruemaski-

ner/boremaskiner, pælebor, en l i l le mi-

nigraver, osv. må du gerne medbringe

dette. Send gerne en mail ti l iain-jette

@get2net.dk, så vi ved, hvad vi har, og

hvad vi skal skaffe.

Vi har tegninger over området, og

hvordan det hele skal se ud.

Før

Efter
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Tour de VIF afholdes d. 4/9 kl.
1 0.00

Starten går fra Blegsø Banke i Voer-

ladegård, og her slutter vi også.

Dette er grundet, at der samtidig af-

holdes sponsorløb på Blegsø Banke og

Hedevej, hvor overskuddet går ti l sko-

lens nye multisal. Se også side 1 5.

Ruten på Tour de VIF er stadig rundt

om Mossø - ca. 28 km. Der er 2 depo-

ter undervejs med vand, frugt mm., god

skilting af ruten og "fejeblad" hvis nød-

vendigt.

Man kan også sponseres på den

lange rute - sedler er uddelt om dette

fra skolen.

Pris: Voksne: 40 kr. og børn: 20 kr.

Ti lmelding ikke nødvendig.

Dans i Forsamlingshuset

2. onsdag hver måned kl. 1 9.30 -

21 .30. Første gang onsdag den 1 4.

september kl. 1 9.30

Mød op alene eller som par – alle

kommer mest ti l at danse med andre

end den, de kommer med.

Der bl iver mest fokus på forskell ige

former for amerikansk folkedans, el ler

som det hedder: Traditionel Contra-

and Square Dance.

Men der bl iver også tid ti l at ”danse

moderne”.

Medbring l idt godt ti l pausen: Kaffe,

the, øl el ler vand m.m.

Alle kan være med, så mød op og få

det sjovt!

Datoerne er: 1 4. sept, 1 2. okt. , 9.

nov. , 1 4 dec. , 1 1 jan. , 8. feb. og 1 4

marts.

Pris pr. pers. : 200 kr.

Instruktør: Karl Svansø Iversen

Tilmelding på:

Mail : Inger.karl@fibermail .dk

SMS: 2078 8490

- 11 - VIF

Trænere søges

Vi mangler flere trænere ti l Forældre-

barn, Tons og tummel og Gymnastik for

0.-2. klasse.

Alle hold er der stor ti lslutning ti l - og

mange børn kræver mange voksne.

Hvis holdene skal bl ive ti l noget, så

er det nødvendigt med flere trænere, så

vi håber meget, at nogen har lyst ti l at

bruge en time om ugen sammen med

glade børn i gymnastiksalen.

Har du lyst ti l at hjælpe som træner

el ler hjælpetræner, så kontakt gymna-

stikudvalget hurtigst muligt v/ Inger

Svansø Iversen tlf. 30 28 78 05.

Tidspunkterne for disse hold bl iver

planlagt i samarbejde med trænerne og

offentl iggøres ved opslag på skolen og

på hjemmesiden www.vifsport.dk.
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VIF - Foreløbigt program for indendørshold i vintersæsonen 2011 -
201 2

M andag

Kl . 1 9. 00-20. 1 5: Kom i form – voksne. Start 1 9. sept.

Træner I nger Svansø I versen. Tlf. 75 78 28 05

Tirsdag

Kl . 1 7. 1 5-1 8. 45: H åndbold – piger 4. ti l 5. klasse Er i gang udendørs

Træner Gitte Ei lersen. Tlf. 21 79 90 31

Kl . 1 9. 00-20. 1 5: Linedance – begyndere Start 6. sept.

Kl . 20. 30-21 . 45: Linedance – fortsættere Start 6. sept.

Træner Grethe Andersen. Tlf. 75 78 23 73

Onsdag

Kl . 1 9. 30-21 . 30: Dans i forsaml ingshuset.

2. onsdag i hver måned fra september ti l marts Start 1 4. sept.

Træner Karl Svansø I versen. Tlf. 75 78 28 05

Torsdag

Kl . 1 7. 00-1 9. 00: Spring – fra 3. klasse Start 8. sept.

Træner J ørgen Brandt m. fl . Tl f. 41 1 8 1 5 28

Kl . 20. 1 5-21 . 30: Floorbal l I Forsaml ingshuset – mænd Start okt.

Træner J ens Christian J ensen. Tlf. 75 78 29 59

Fredag

Kl . 1 6. 30-1 8. 00: Bordtennis Start - uge 43

Træner H enrik N ielsen. Tlf. 75 75 47 90

M andag, ti rsdag el ler onsdag

Forældre-barn–2-3 årige med forældre Start uge 38

Tons og tummel - 4 -5 årige Start uge 38

Gymnastik for 0. ti l 2. klasse Start uge 38

For at d isse hold kan oprettes søges trænere - se særski l t omtale side 9.

Aktivi teterne foregår i gymnastiksalen, med mindre andet er nævnt.

Se opslag på skolen og hjemmesiden www. vifsport. dk for endel igt program og evt. ændringer.

Gymnastikudvalget:

I nger Svansø I versen tl f. 30 28 78 05, J oan Linneberg tl f. 30 82 61 1 2 og M ette Tchikai tl f. 60

74 1 3 06
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VIF - Fodbold-, håndhold mv. i vintersæsonen 2011 -201 2

FF oo dd bb oo ll dd ::

M andag

Kl . 1 7. 00-1 8. 30: Piger - 4 ti l 6 klasse - træning og kamp Start 1 . aug.

Træner Rene og Dorthe Cristoffersen Tlf. 75 78 21 69, m. fl

Kl . 1 9. 00-20. 30: Seniorherrer - træning og kamp Start 8. aug.

Træner I ain M emory. Tlf 22 45 43 63

Onsdag

Kl . ??. ??-??. ??: Drenge - 3 ti l 5 klasse - træning og kamp Start ??

Træner ??

Torsdag

Kl . 1 7. 00-1 8. 00: M ix - børnehaven. ti l 0. klasse - træning og leg Start 1 8. aug.

Træner Kent Rasmussen. Tlf 21 25 31 69 og Brian Loft.

Kl . 1 7. 00-1 8. 00 Drenge - 1 . ti l 2. klasse - Træning og kamp Start 1 8. aug

Træner J acob Fri is. Tlf. 20 60 29 1 2 og Frank J ensen

Kl . 1 9. 00-20. 30 Seniorherrer ( se også mandag)

HH åå nn dd bb oo ll dd ::

Tirsdag

Kl . 1 6. 00-1 7. 30: Piger 1 . -3. klasse - træning Start 9. aug.

Træner H eid i N ielsen

Kl . 1 7. 1 5-1 8. 45: Piger 4. -5. klasse - træning Er i gang

Træner Gitte Ei lersen. Tlf. 21 79 90 31

KK rr oo kk ee tt ::

M andag

Kl . 1 2. 00-??. ??: Voksne m/k Start ??.

Træner Erik Skov. Tlf 75 78 20 58

SS oo mm mm ee rrss jj oo vv::

For 6 ti l 1 0 årige. Børn under 6 år kan del tage sammen med en voksen

Onsdag den 24. aug. kl . 1 7. 00-1 8. 00. Gamle lege

Onsdag den 31 . aug. kl . 1 7. 00-1 8. 00. Brug bolden

Onsdag den 07. sept. kl . 1 7. 00-1 8. 00. Kast og grib

Onsdag den 1 4. sept. kl . 1 7. 00-1 8. 00. Skovløb

Onsdag den 21 . sept. kl . 1 7. 00-1 8. 00. Overraskelse

Træner J ette Rathcke. Tlf 75 78 26 1 6

BB ee aa cchh vvoo ll ll ee yy::

Fri t slaw for al le som har lyst - kontakt J ette Rathcke tl f. 75 78 26 1 6 for nærmere oplysninger.
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Multisal i Voerlade-
gård

Af Dorthe Munch Sand

For to år siden stablede vi et udvalg

på benene med det formål at ansøge

og samle penge ind ti l opførelse af en

Mulitisal i Voerladegård. Det var sådan,

at Skanderborg kommune havde afsat

tre mil l ioner kr. i budgettet ti l opførelse

af en sal.

Vi gik frisk ti l opgaven og kunne hur-

tigt bl ive enige om, at der var mange

forskell ige ønsker ti l en sådan hal. En

vigtig faktor var, at den blev bygget i

forlængelse af skolen, da de har et stort

behov for større facil iteter i dagl igdagen

og i forbindelse med større arrange-

menter på skolen.

Efter den indledende runde med

plads ti l al le ideer delte vi os op i for-

skell ige arbejdsudvalg. Der var bl.a.

udvalg for: Fondsansøgninger, plan-

lægning af forsamlingshusmøde, lay-

out, oprettelse af en forening og en pro-

spektgruppe. Vi har haft nok at se ti l

med mange møder for at få projektet

kørende. Vi er nået et godt stykke af

vejen og har et langt og godt stykke

igen.

Vort Prospekt er l ige nu hos vores

layouter, Sine, og ventes færdigt meget

snart. Det betyder, at vi kan få sendt

det ti l relevante fonde, der kunne tæn-

kes at vi l le støtte projektet.

En meget vigtig brik i hele projektet

er dig, kære læser, da vi må mobil isere

en masse frivi l l ige bidrag i form af øko-

nomisk ti lskud og frivi l l ige arbejdstimer

fra os, der bor i området. Vi er ikke i

tvivl om vigtigheden heraf, for at vi kan

lykkes med at få bygget Multisalen.

Derfor kommer vi rundt ti l samtl ige bor-

gere den 20. + 21 . august, hvor vi ger-

ne vil forklare os yderl igere om

projektet og aflevere en folder og en

kontrakt, som vi senere kommer og

samler ind.

Den 6. september kl. 1 9.30 afhol-

der vi informationsmøde i forsamlings-

huset. Her vil vi fortælle indgående om

forløbet og vise foreløbige skitser. I er

al le meget velkomne, og vi håber, at I

møder talstærkt op.

Hvis I har spørgsmål i forbindelse

med projektet, kan I henvende jer ti l én

af os fra udvalget. Det vi l le jo også væ-

re en stor hjælp, hvis der er nogle af jer,

som har tid og lyst ti l at bage en kage

eller småkager ti l vort møde i forsam-

l ingshuset. Ring gerne besked, hvis du

vil bage.

Mange hilsner fra udvalget:

Anders Brandt, 29485312
Poul Skaanning 2891 221 3,

Lars Lindencrone Lavridsen 40729558,

Thomas Grønning 40348228,

Søren Skov Bording 72201 71 6,

Jacob Fri is Nielsen 2060291 2,

Dorthe Munch Sand 20672978

- 1 4 - Byggeudvalget til Multisal

Skitsetegning

af ny multisal
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CCykelsponsorløbden 4. sep.
Af Karin Forsmam og Dorthe Munch Sand

Allerede den 4. september har vi i

samarbejde med VIF arrangeret et cy-

kelsponsorløb. Løbet afvikles med 3

ruter; Blegsø Banke-ruten for de mind-

ste samt Hedevej-ruten og Mossø rundt

for al le os andre!

Sponsorløbet afholdes samtidigt

med vores traditionel le Tour de VIF

med fælles start- og målområde på

Blegsø Banke. Se omtale side 1 1 .

Der vil være en form for trafikregule-

ring på udvalgte/udsatte steder, så alle

kommer sikkert i mål! Der vil også være

vandposter på ruterne, samt mulighed

for at bl ive ”fejet op”, hvis benene eller

cyklen strejker.

Alle ryttere har naturl igvis cykelhjelm

Hverdags-gl imt

på hovedet under kørsel!

Så kom og vær med ti l en festl ig dag

ti l gavn for byen, humøret og helbredet!

Al le kan deltage uanset form og figur -

racer el ler havelåge! Deltag selv i et af

løbene med eller uden sponsor, el ler

kom glad og hep på de andre. Der vil

være mulighed for at købe pølser,

sundt, kaffe og kage.

Håber at se rigtig mange seje ryttere

og hujende ti lskuere på vejene i og om-

kring Voerladegård!

I kan læse mere og printe kontrakten

ud ti l tegning af sponsoraftaler på Voer-

ladegård Kalenderen. Gå ind under da-

toen den 4. september 201 1 , og I vi l

finde de to fi ler. De vil også findes på

Forældreintra.

For mere information kan I kontakte

Karin Forsman 23251 71 6 og Dorthe

Munch Sand 20672978

Eventyrhulens nye
legeplads - også sejt!

M athi lde fra Li l leteam
ti l rovfugleshow - sej t!
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Voerfesten i juni
var en skøn fest.

Af Jette Rathcke

Det var et meget tætpakket

program, med festl ige børneaktiviteter,

sport og spejder, en hyggelig gri l laften

og mesterl ig musik/tryl lerier.

Vi i Voerfestudvalget håber, at flere

har fået øjnene op for, at det er sjovt at

lave Voerfest, og jo flere vi er, jo lettere

bliver arbejdet for hver enkelt.

Derfor en l i l le opfordring ti l al le: Byd

ind med hvad du kan - gør det i god tid

- det kan være alt fra at stå i en bod,

male ansigter, flytte borde og bænke,

være konferencier el ler en af de mange

andre ting, som kræves for at få det he-

le ti l at løbe rundt.

Tak ti l al le som deltog i arbejdet, ti l

al le som kiggede forbi og ti l al le som vil

hjælpe næste år.

Voerfestudvalget 201 1

Voerfestbi l leder

-1 6 - Voerfestudvalget



I skrivende stund på jul i måneds sid-

ste dag er det svedende varmt, så blot

man løfter en finger, springer vandet ud

af al le porer. Vesterude er himlen

blåsort, og en fjern buldren lader os vi-

de, at andre steder afløses den lumre

hede af et forfriskende regnvejr, vi må

nøjes med nogle få dråber, der fordam-

per, så snart de når jorden.

Dunkelheden får en solsorthan ti l at

synge fra ahorntræets top; måske fordi

han tror, det er ved at være aften.

Smukt lyder det, og vi nyder det i fulde

drag, for l ige nu ruges det sidste kuld

unger ud for i år, og når det er sket, tier

han sti l le i mere end syv lange toneløse

måneder.

Selv om det stadig er varmt og

sommer, går den på hæld. Dagene bli-

ver kortere og kortere, og kornet falder

for mejetærskernes ubarmhjertige altæ-

dende gab, efterladende sig lange pøl-

ser af halm, der kort efter fortæres af

store pressere, der spytter det ud enten

som store runde, el ler store firkantede

pakker. Pakkerne fjernes hurtigst muligt

fra markerne af store maskiner. Meka-

niseringen er nu total, aldrig mere skal

vi se mennesker sl ide og slæbe i hø-

stens varme og støv. Nok er de stadig

nødvendige ti l at styre maskinerne,

men de sidder i kl imastyrede kabiner

med overbl ik over computerskærme,

der fortæller om vandprocenter, spi ld

og udbytter. De fleste ser blot maski-

nerne og ikke deres piloter, så mange

indbyggere i vort område kender nok

maskinerne, der dyrker jorden omkring

dem, men ikke de mennesker, der har

ansvaret. Måske er det derfor, at så

mange af mine kollegaer ikke føler, at

de og deres arbejde nyder respekt fra

de mennesker, der i bogstaveligste for-

stand lever af det, vi laver, og nyder det

kulturlandskab, som landmændene

passer.

Kulturlandskabet ændrer sig naturl ig-

vis, når landbrugsstrukturen ændrer

sig. Færre landbrug og større maskiner

giver større marker med færre levende

hegn og diger.

Det ser vi også her. Kør blot en tur

ad Møldrupvej mod Voervadsbro, hvor

der den seneste vinter er forsvundet fi-

re levende hegn. Set ud fra et natursyn

er det ikke så godt, fordi levende hegn

fungerer som gode veje og levesteder

for bil ler, padder, insekter, smådyr og

fugle. Men for en landmand er det be-

sværligt at køre uden om hegnene; de

breder sig, og det koster tid og penge

at få dem beskåret, og en mængde ukr-

udt spreder sig fra hegnene ud på mar-

kerne. Selv synes jeg, det er ærgerl igt,

at udvikl ingen går, som den gør, så vo-

re levende hegn får lov at bl ive stående

så længe, vi har gården. Men vore mar-

ker har ændret sig. F.eks. er marken fra

gården op mod Maskedal, den, der kal-

des Langeland i dag, een mark, der

pløjes på den lange led fra nord ti l syd.

Indti l for 1 0 år siden var det fire forskel-

l ige marker, der blev pløjet på tværs fra

øst ti l vest, og med fire forskell ige af-

grøder. Så vi har også gjort kulturland-

skabet fattigere på levesteder.

N
Naturen omkring
Lyngdal .

Af Egon Kjær Sørensen

-1 6 - Voerfestudvalget -1 7- Naturen omkring Lyngdal
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Flere kilder markerede sig i historien
som særdeles kraftfulde og med sit
vand undergørende for al le slags syg-
domme. Fra nedskrevne beretninger
faar vi et bi l lede af den valfart, der saa
udspil lede sig ti l de paagældende, der
igen betød, at man saadanne steder fik
sol ide indtægter med de erlagte ofre fra
kildegæsterne. Op i tiden kender vi ti l
traditioner, nærmest regler for besøget,
naar man vil le opnaa det bedst mulige
resultat for dette el ler hint.

Mest kendt i nutiden, hvor de gamle

kildebesøg er blevet en forretning af

format – med kilden l idt glemt - er maa-

ske Dyrehavsbakken ved København.

En anden, der maaske fortæller l idt om

alderen paa kildedyrkelsen, er Sct. He-

lenes Kilde – i en senere tid faaet navn

efter en kristen helgeninde – men op-

rindel igt var ti legnet Thor som Thor-

svæld, der med tiden blev navnet paa

en lokalitet i Nordsjælland: Tisvi lde –

her ”lever kilden” endnu S

Næsten alle ki lderne er i dag glemt

og borte, fra lokalhistorien faar vi ind

imellem et gl imt af noget af historien.

Men lige udenfor vort eget sogn har vi

dog et kompleks, der kan fortælle histo-

rien, og hvis oprindelse skyldes mønt

paa mønt i offerblokken fra kildebesø-

gende: Sct. Sørens Kirke i Gammel

Rye. Ikke et bodskapel, men en domkir-

kestor bygning rejstes paa bakken i be-

gyndelsen af 1 400-tal let, hvor den

afløste en li l le granitkvadrebygget kirke,

der hidti l havde fungeret for lokalsam-

fundet. Men Sct. Sørens kilde i skoven

lidt derfra var særdeles undergørende

og kendt viden om for sin kraft, hvor det

bl.a. ses, at valfartende paa hærvejsfor-

løbet lagde turen over Rye, for at faa

del i kraften.

Historiske gl imt . . . .

Af "Histor" p.t. anonym

“ - - - hver by har sin heks, og hvert

sogn sine troldeS S ”; saadan sang vi

med midsommervisen ved Sct. Hans

baalet i Kirkehaven for nogle maaneder

siden, men noget havde Holger Drach-

mann glemt i sin enestaaende skildring

af den danske sommer: Vore gamle

hell igki lder! Gaar vi vort eget sogns hi-

storie igennem, saa støder vi ogsaa

paa kilderne; vandets magt som noget

betydningsfuldt og hell igt fra en tid ti l-

bage i historiens mørke. Broncealder-

bonden maatte staa sig med de højere

magter, hvor dyrkelsen af samfundets

hell igbrønd var en naturl ig del af deres

l iv.

Troen var stor paa selv de mindste

tegn fra omgivelserne, der blev udlagt

som varsler og tegn for baade det ene

og det andet, og som man saa

indrettede sin dag; endda sit l iv efter!

Bekræftelsen faar vi fra de talrige og

værdifulde gaver, som guld- og sølvef-

fekter, smukke lerkar og beklædnings-

genstande som arkæologien har bragt

frem i og omkring vore hell igki lder. Vi

ved ikke, som nævnt, hvornaar kilde-

dyrkelsen, i en facet som noget gud-

dommeligt, tager sin begyndelse. Man

læser i skolens historiebøger, at de

gamle hell igki lder blev lagt ved kirker-

ne! Det er ikke rigtigt; forholdet er, at

kirkerne blev lagt ved de gamle offer-

el ler hel l igsteder, her var kraften, her

var magten i tidernes folketro.
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Der kunne skrives og fortælles næs-

ten i det uendelige om vore hell igki lder,

om særlige dage, hvor de var særdeles

”stærke” med deres vand; især i Val-

borg- og Sct. Hansnatten, om hvordan

kirken tordnede mod det ”afguderi” som

kilderne med deres kraft betød. Her af-

ledte man jo tankerne fra den sande

lære – og endda bragte ofre, der nok

rettel ig mere ti lkom kirken, var vur-

dering og begrundelse! Igen og igen

paatales kildedyrkelsen som værende

evigt fordømmende for den udøvende –

lige indti l kirkepolitikken blev lagt om,

da man opdagede, hvilket indtægts-

grundlag kildebesøgende betød S

Men ti lbage i vort eget sogn har der

sandelig ogsaa været hel l igki lder! Ikke

at de har markeret sig bemærkelses-

værdigt i historiens løb - - - dog maaske

all igevel, men det er der bare ikke ret

mange, der ved!

Der skul le have eksisteret en hell ig-

ki lde i Voerladegaard; tidspunktet og

beliggenheden er ukendt. Den nævnes

kun som have været eksisterende, men

en antydning l igger maaske i en ube-

kræftet ki lde med ukendt oprindelse, at

bel iggenheden skulle være umiddelbart

øst for kirken – mere kendes ikke.

Men landsbyen Dørup havde sin hel-

l igki lde – og her kommer historien, der

er ukendt for de fleste, og endda ikke

engang omtales i l itteraturen! ! ! .

Dørup-ki lden er beliggende hos

gårdejer Jutta og Vagn Knudsen, o. 200

meter syd for gaarden Marielund, Ma-

skedal 36. Helt op ti l nyere tid kan Vagn

Knudsen fortælle om denne kilde.

Gaarden Marielund blev udflyttet fra

Dørup by og opført o. 1 868, hvor den

nu gennem flere led har været slægts-

gaard. Det var hans bedstefars foræl-

dre, der lod bygge, og fra hans bedste-

far forel igger fortæll ingen om kildens

enestaaende egenskaber. Paa tids-

punktet for historien har bedstefaren

været omkring 1 2 aar gammel, da der

en dag kommer en vogn kørende ti l

gaarden – hvor vi er i tiden o. 1 875. Vi

ved, at Marielund l igger en l i l le halv ki-

lometer fra landevejen gennem byen,

saa gaa det kunne man ikke umiddel-

bart, naar man var lammet! Kusken bad

om lov ti l at besøge kilden med sine 2

passagerer – et ungt par, der begge

havde lammelser. Anmodningen maatte

være blevet imødekommet; maaske var

man ikke uvant med denne slags hen-

vendelser, men det melder historien ik-

ke noget om. I hvert fald kørtes ti l

ki lden, og ekvipagen syntes at forsvin-

de ud af bil ledet, da de kildesøgende

var steget el ler baaret af S Vagn Knud-

sens bedstefar syntes, da der var gaaet

en rum tid, at han da lige vil le hen og

se, hvordan det hele foregik. Men da

han nærmede sig, saa han, at det var

to helt nøgne unge mennesker, der laa

og pladrede i det opøste vand, men

som nu, da der kom ti lskuere, i en fart

samlede deres tøj sammen og i nogle

gevaldige spring forsvandt ned i retning

af Dørup Bæk og kratbevoksningen dér

S ! Umiddelbart med baggrund i dette

resultat fortjente Dørup-ki lden nok en

bedre skæbne end blot at bl ive fyldt op

med marksten i tiden o. 1 950.

Vagn Knudsen kan fortælle om kil-

dens karakteristika; at den var opført i

marksten i kvadrat med en anslaaet

dybde af o. 2 meter. Der forel igger flere

oplysninger om kilden, der af pladshen-

syn maa gemmes ti l en anden lej l ighed.
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Kirkel ige arrange-
menter:

Babysalmesang
Sidste år var der stor glæde over det

nye kirkel ige ti lbud om babysalmesang.

Der skul le nu være babyer nok ti l et nyt

hold, så vi prøver igen i år. Tine Myns-

ter, der er musikpædagog og en af de

førende indenfor babysalmesang, vi l le-

de holdet seks onsdage kl. 1 1 .30 -

1 2.1 5, første gang onsdag den 31 . aug.

Se Tines hjemmeside:

www.mynster.dk

Babysalmesang henvender sig ti l ba-

byer i 2-1 2 måneders alderen og en af

deres forældre. Babysalmesang er

kræs for øregangene og udvikler baby-

erne musikalsk. Det er et enestående

ti lbud, som afhænger af ti lslutningen.

Der er plads ti l 1 0 på holdet, så ti lmeld

dig snarest ti l sognepræst Peter Tast,

tlf. 61 223999, mail : pht@km.dk

Konfirmandopstart
Søndag den 1 1 . september kl. 1 1 .00

i kirken.

De nye konfirmander bydes vel-

kommen med en ungdommelig guds-

tjeneste. Der er åben for al le.

Efter gudstjenesten vil sognepræst

Peter Tast gerne mødes i Menigheds-

huset med dem, der skal konfirmeres i

Voerladegaard kirke den 29. apri l 201 2.
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Høstgudstjeneste
Søndag den 25. september kl.

1 4.00. Det meste af årets høst på mar-

ker og i haver er forhåbentl ig ved at

være i hus, når vi søndag den 25. sep-

tember fejrer høstgudstjeneste i Voer-

ladegaard kirke. Her vil vi takke for

dette års høst og efter gudstjenesten

drikke kaffe mv. i Menighedshuset. Der

samles denne dag ind ti l de projekter,

som Kathrine og Helle har været frivi l l i-

ge ved (se fore-dragsaftenen 4. okt. )

Frivill ig i udviklingslande
Tirsdag den 4. oktober kl. 1 9.30 i

Menighedshuset, Kirkedalen 9

Kathrine Lund Jacobsen og Helle

Thorsen Sieg er begge unge fra Voer-

ladegaard. De har, som man kunne læ-

se i sommernummeret af Voers blad,

begge været frivi l l ige i sociale projekter

i hhv. Cameroun og Honduras. Denne

aften vil de fortælle og vise bil leder fra

deres oplevelser, og der bl iver mulig-

hed for at sti l le spørgsmål.

Børnekor
5 tirsdage efter skoletid i Menigheds-

huset, første gang 25. oktober

Går du i 4. , 5. el ler 6. klasse og kan

lide at synge, så er der her et godt ti l-

bud ti l dig. Efter skoletid har Voerlade-

gaard kirkes organist, Birgitte

Mortensen, ti lbudt at undervise og lede

et børnekor. Det tager ca. 1 time hver

gang, og der vil være lidt at spise og

drikke. Koret vi l øve sange, der kan

synges ti l gudstjenesten første søndag i

advent, søndag den 27. november kl.

1 1 .00. Tilmelding ti l Birgitte Mortensen

på mail : birgittem22@hotmail .com

Kom og syng – det bl iver sjovt.
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Alle helgens dag
Den 6. november kl. 9.30

Ved Allehelgensdags-gudstjenesten

bliver der lej l ighed ti l at mindes dem,

der er bisat el ler begravet fra Voerlade-

gaard kirke i det forløbne år. Efter guds-

tjenesten kan man tænde et lys i vå-

benhuset og bære det ud ti l gravstedet.

Spejdergudstjeneste
Søndag d. 6. november kl. 1 1 .00 på

Ømborgen.

Spejderne holder gruppeweekend på

Ømborgen den 4.-6. nov. Opholdet af-

sluttes med en spejdergudstjeneste

den 6. nov. kl. 1 1 .00. Hvis andre har

lyst ti l at deltage i gudstjenesten, er de

velkomne. Mød blot op på Ømborgen

kl. 1 1 .00.

Gospelworkshop
Søndag den 1 3. november kl. 1 0.30.

Har du lyst ti l at synge gospel, men

ikke tid ti l at deltage i et fast kor, så er

her en god mulighed. Korleder Elsebeth

Toftdahl, der bl.a. leder Voerladegaard-

koret, vi l lede gospelworkshoppen.

Workshoppen er gratis og begynder

kl. 1 0.30. Der kan besti l les sandwich,

som man dog selv betaler for. Kl. 1 6.00

afsluttes workshoppen med en gospel-

koncert-gudstjeneste. Yderl igere op-

lysninger: Karin Morsbøl, tlf. 75 78 29

90 / 40 92 03 90 Mail : karin.morsbo-

el@gmail .com

Michael Bertelsen på Caminoen!
Torsdag den 1 7. november kl. 1 9.30

i Menighedshuset, Kirkedalen 9

Programmedarbejder og ti lrettelæg-

ger Halfdan Muurholm står bag sidste

års julekalender på DR2 ”Michael Ber-

telsen på Caminoen”. Halfdan og hans

søn Bjarke, der begge har gået på Ca-

minoen ti l Santiago de Compostel la i

Spanien, vi l fortælle om turen og om al-

le de særlige oplevelser, man kan kom-

me ud for dér. De vil også vise bil leder

og klip fra sidste års julekalender.

Første søndag i advent: Børnekor
og adventshygge

Søndag den 28. november kl. 1 1 .00

Vi begynder det nye kirkeår med en

famil iegudstjeneste, hvor børnekoret vi l

synge nogle sange for os. Bagefter går

vi over i Menighedshuset og hygger

med julekl ip, saftevand, gløgg og æb-

leskiver. Tag hele famil ien med og få

klaret julepynten!

Anden søndag i advent
Søndag den 4. dec. kl. 1 5.00: Julens

sange. Der er ingen gudstjeneste den-

ne dag, men lad os mødes ti l konfekt

og sang! Tag lidt konfekt med og mød

op i Menighedshuset, så deler vi både

sangglæde, kaffe og lækkersult. For al-

le, der kan lide julens sange!

De 9 læsninger
Søndag den 1 1 . december kl. 1 6.00.

Sammen med Voerladegaardkoret syn-

ger 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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Med legeme og sjæl
mellem alt og intet
Af sognepræst Peter Tast

Den store FDF-landslejr, som fandt

sted i sommer på Sletten ved Himmel-

bjerget, havde hentet inspiration fra en

af renæssancens største tænkere, den

franske videnskabsmand Blaise Pascal

(1 623-62).

Blaise Pascal er som videnskabs-

mand kendt for bl.a. at påvise luftens

tyngde, opfinde en mekanisk regnema-

skine og måske især sandsynligheds-

regningen. Men han er også kendt for

sine ”tanker”, som den bog, der blev

udgivet efter hans død, hed. Bogen be-

står af forskell ige notater, som Pascal

har gjort sig, især om forholdet mellem

videnskab og ånd/tro. Bogen bliver sta-

digvæk læst, og det er nok, fordi den

beskriver nogle grundlæggende be-

tragtninger, der stadigvæk er aktuel le.

Pascal indleder med at beskrive,

hvordan mennesket befinder sig mel-

lem to uendeligheder: Det store uni-

vers’ uendelighed og mikrouniversets

uendelighed. Hvis man ser ud i den sto-

re uendelige verden af sol, stjerner og

galakser, så er man meget l i l le og bety-

der meget l idt; så er man nærmest

intet. Hvis man derimod ser ind i krop-

pen og på de små dyr og skabninger,

så åbner der sig en næsten ligeså stor

uendelighed. Her er vi meget (el ler alt) i

forhold ti l intet. I forhold ti l mikroverde-

nen er det et helt under, at vi lever, at

der i det hele taget er l iv, - mens det er

en detal je i forhold ti l det store univers.

Mellem alt og intet!
Så vi befinder os et sted midt imel-

lem to uendeligheder. Vi er: Lidt, ikke

meget, men dog noget, og vi kan spe-

kulere på, hvad bevidstheden om at be-

finde sig mellem den ene uendelighed

(intet) og den anden uendelighed (alt),

betyder for os. ”Thi hvad er vel menne-

sket i naturen? Et intet i forhold ti l uen-

del igheden, et alt i forhold ti l Intet, et

midtpunkt mellem intet og alt”. Og vi

kan hverken se det ene eller det andet,

for mennesket ”er l ige afmægtig ti l at se

det Intet, hvoraf han er draget ud, og

den Uendelighed, hvori han opsluges”.

Det burde derfor efterlade menne-

sket i en ydmyg søgen efter sin rette

plads i skaberværket. Men i stedet ser

Pascal alt for mange mennesker, der

har en ”besynderl ig selvovervurdering”,

som giver sig udtryk i, at de føler sig

overlegne i forhold ti l naturen. Det for-

står han ikke, for både mikroverdenen

og makroverdenen er uforståel ige un-

dere, som vi egentl ig kun kan forholde

os taknemmelige og ydmyge overfor.

Vi betragter ofte mennesket som bå-

de legeme og ånd (sjæl), men vi kan ik-

ke forstå, hvordan de hænger sammen.

Tanke og erkendelse hører ti l ånden el-

ler sjælen og er adskilt fra legemet.

Derfor har vi ”ingen mulighed for at er-

kende, hvorledes [materien = legemet]

Pascal
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Kirkelige adresser:

Sognepræt:

Peter Tast

Rønnebærvænget 1 1

8660 Skanderborg

tlf. 61 22 39 99

pht@km.dk

Henvendelse om fødsler,

navneændring, attester mv. ti l :

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
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skulde erkende sig selv”. Således er

det ”uforståel igt at Gud er ti l og at han

ikke skulle være ti l . Uforståel igt at sjæ-

len består sammen med legemet og at

vi ikke skulle have nogen sjæl. ” Ufor-

ståel igt at verden skulle være skabt og

at den ikke skulle være skabt. Det er

uforståel igt for vores logik at Gud er ti l”.

Og her bl iver Pascal helt moderne,

for han har fuldstændig ret i , at vi ikke

kan regne os frem ti l Guds eksistens.

Der findes ikke noget Guds-bevis. Det

er ikke vores logik, vi skal bruge ti l at

erkende Gud. Det er det åndelige i os,

der kan erkende Gud. Om vi vi l tro el ler

ej handler måske derfor snarere om,

hvad vi vælger at tro – altså at det er

vores valg, om vi vi l tro på Gud eller

lade være.

Vælg Livet
Den kristne påstand om Gud som

skaber og om Jesus Kristus som

verdens frelser kan ikke bevises med

matematisk logik. Men Pascal bruger

noget, der l igner sansynlighedsregning,

når han om den kristne tro siger, at vi

har ”alt at vinde og intet at tabe”. For

troen giver os en plads og et håb i

forhold ti l intetheden – at vores l iv trods

alt (og intet) har mening og fylde,

l igesom den giver os et indhold i l ivet –

kærligheden, der rækker uendeligt, da

den overskrider dødens grænse.

Således har Pascal på næsten

videnskabelig vis argumenteret for det

valg, som allerede Moses anbefalede

os, da han i 5. Mosebog kap. 30 skrev:

"Så vælg da livet, for at du og dine

efterkommere må leve, og elsk Herren

din Gud, adlyd ham, og hold fast ved

ham!"
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Gudstjenestel iste Voerladegaard kirke efterår 201 1

28. aug. kl. 1 1 .00 1 0. søndag efter trinitatis - Ældrefest

1 1 . sept. kl . 1 1 .00 1 2. søndag efter trinitatis - Konfirmandopstart

25. sept. kl . 1 4.00 1 4. søndag efter trinitatis - Høstgudstjeneste

09. okt. kl . 09.30 1 6. søndag efter trinitatis

23. okt. kl . 1 1 .00 1 8. søndag efter trinitatis

06. nov. kl. 09.30 Alle Helgens søndag

06. nov. kl. 1 1 .00 Spejdergudstjeneste på Ømborgen (al le velkomne)

1 3. nov. kl. 1 0.30 Gospelworkshop i kirken v/ Elsebeth Toftdahl

1 3. nov. kl. 1 6.00 Gudstjeneste og Gospelkoncert

27. nov. kl. 1 1 .00 1 . søndag i advent - Med børnekor

1 1 . dec. kl. 1 6.00 De 9 læsninger - læses af borgere fra Voerladegaard

24. dec. kl. 1 6.00 Juleaften

25. dec. kl. 1 1 .00 Juledag

Konfirmation i 201 2 er søndag den 29. apri l

Konfirmation i 201 3 er St. Bededag den 26. apri l




