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Ny i sognet
Af Karine Scheel, Dørup

Jeg kom hertil sidste år første marts,
en kold dag men en glædens dag for
mig, da det var mit første hus. Jeg flyttede fra Aarhus, som så mange andre
herude, og fandt dette lille fine sted,
midt i den skønne natur.
Jeg faldt for både huset, den skønne
natur, placeringen; afstanden til Aarhus, da jeg arbejder derinde, ja det hele passede bare lige på mig, så jeg
måtte bare have det hus.
Når man så flytter fra storbyen og ud
på landet, så kan det være en stor forandring, men det kendte jeg til, da jeg
er opvokset på landet, så jeg vidste,
hvad jeg gik ind til, heldigvis. Så jeg
syntes, at det var dejligt at komme ud,
hvor jeg ikke kunne høre min nabo
gennem væggen, og hvor jeg selv kunne bestemme, hvad der skal plantes i
haven.
Der gik heller ikke mange dage, før
jeg hilste på mine naboer, som det jo
hører sig til. Og heldigvis viste det sig,
at de var vældig søde. Det er jo altid
spændende at se, hvem der bliver ens
nye naboer, både for mig men nok også for dem.
En af dem, som jeg mødte, var Nis.
Nu har Nis jo en interesse i at få de nye
tilflyttere med på en mail-liste, for Nis
er jo formand for vandværket, men jeg
vidste faktisk godt, før jeg var flyttet
ind, hvem Nis var, da vi har fælles venner, så det var lidt sjovt. Jeg lærte også
hurtigt Egon at kende, for jeg henter
æg hos ham og hans kone, og jeg blev
også straks vist rundt i hele stalden for
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at se alle hans dyr, som han jo også
sælger kød fra, og jeg har også både
købt og smagt af det meget lækre kød
fra vildsvin, kvæg og får. Nyder meget
at købe lokalt og vide, hvor tingene
kommer fra. Egon ved også en masse
om mange andre ting, og det er jo altid
rart, specielt når man er ny i byen. En
meget behagelig, rar og glad mand at
kende.
Synes, det er fantastisk, at vi i
Dørup har en hel mark fuld af forskellige blomster, man selv kan plukke af
hele sommeren igennem, det havde
jeg aldrig set før.
Hvert efterår afholdes byfest i vognmanden Ove og Kirsten store garage,
hvor mange fra byen kommer og griller
og hygger. Det er også en god måde
at lære flere fra byen at kende, og jeg
kom selvfølgelig også med. Butik Sofi
har deres sommer- og julemarked,
som er rigtig hyggelige, med mange
gode ting, man kan bruge sine penge
på.
Snart fandt jeg også ud af, at der
var dejlige grønsager m.m. i Voervadsbro at købe, ved siden af røgeriet, som
jeg også har spist på – det var virkelig
dejlig mad, vi fik der. For ikke at snakke om jordbærrene hos Vagn og Jutta,
Maskedal 36, jeg føler mig heldig at
kunne få helt friske jordbær og så af
den helt gode slags.
Og det sidste jeg har gjort er at cykle søen rundt med min mor her i
sommer, det var en rigtig skøn tur. Der
var så dejlig natur og mange ting på
vejen, vi lige skulle se nærmere på, og
så havde vi selvfølgelig madpakke
med.
Men alt i alt vil jeg sige, at jeg be-

stemt ikke har fortrudt, at jeg flyttede til
Dørup, tværtimod. De mennesker, jeg
har mødt, har været meget imødekommende og hjælpsomme, og der er altid
gode råd at få, og det er jeg rigtig glad

for. Det er nok også kendetegnet for et
lille samfund, tror jeg, men meget dejligt at være en del af.
Så tak fordi I har taget imod mig så
pænt.
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Hjemkundskab i
naturen
Af Anna-Catrine Eilersen 5. klasse

5. klasse på fisketur

Tirsdag kl. 08.30 gik 5. kl. direkte fra
skolen ned til Klostermølle for at drive
vod og rense fisk. Det var et emne i
hjemkundskab.
Nogle brød sig ikke så meget om
fisk som andre, så det var klart en tur,
mange var spændte på. Jeg selv bryder mig ikke om at se indvolde, så det
blev også en udfordring for mig. Alligevel var stemningen god, og alle var klar
til at høre, hvordan og hvorledes dagen
skulle foregå.
Det stank fælt af fisk overalt på klostermølle, men vi måtte holde det ud. Vi
startede dagen med at fange de fisk vi
skulle bruge.

Der tærkkes vod...
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Vores to mandlige guider, Torben og
en biologistuderende, havde dog for
en sikkerhedsskyld købt nogle ørreder,
hvis nu vi ikke fangede noget.
Vi skulle fange dem ved at drive
vod. Det gjorde vi nede ved kanten af
Mossø. Vi fik forklaret, at nettet var cirka 30 meter bredt og 1 00 meter ude i
vandet. I begge ender hang der en
lang snor, som vi skulle trække nettet
ind med. Snorene var helt våde, så de
var klamme at holde ved.
Vi delte os op i to lige stærke hold
og trak langsomt nettet i land. Først
fandt vi kun to små fisk, som vi hældte
ned i et lille akvarium med vand i.
Skuffelsen ramte os alle. Vi havde håbet på nogle større. Til vores held dukkede der endelig en stor, sprællevende
gedde op af nettet.
Vi smed den ned i en spand. Vi fangede både brasner og gedder. I alt
fangede vi ni store fisk, men nogle af

fiskene smed vi ud i vandet igen.
Da der ikke var
flere fisk, tog vi tilbage til græsplænen.
Vi delte os ind i
vores hjemkundskabsgrupper og
fik en fisk pr. gruppe, som vi skulle
skære op og tage alle indvoldene ud af.

Indvolde tages ud...

Det gik faktisk rigtig godt! Alle
grupper tog deres opgave alvorligt og
samarbejdede om at blive færdig, så
de var klar til en ny fisk. Det gik stærkt
med rensningen af fiskene, og derfor

V

Vikingetidsforløb
Af Anders Rask, lærer

Fredag 22/6 var skolens kommende
storeteam (3., 4., 5. og 6. klasse) på tur
mod nord, nærmere bestemt Moesgård
Museum. Turen afsluttede et større forløb om vikingetiden for 3., 4. og 5.
klasse.

gik de hurtigt i gang med den nye
opgave.
Tre piger gik i gang med at salte
nogle fisk, imens vi andre fordelte os
på aktiviteterne. Vi kunne vælge mellem at lave salat, stege fiskene på sin
egen måde over bål eller lave brød. Vi
gik straks i gang med opgaverne.
Indpakket og stegt over bål

Da maden var klar, satte vi os på to
bænke og fortalte, hvordan vi havde
lavet de forskellige ting. Skoleinspektøren Merete kom lige til spisetid og
nåede også at smage vores lækre fiskeret. Hun var helt enig med os andre
i, at fiskene smagte godt. Alle kom
glade tilbage til skolen, for vi syntes alle, at det havde været en god dag.

To hjemme og en ude

Forløbet har primært været bygget
op omkring tre værksteder. Her har
eleverne arbejdet med henholdsvis
smedning, ler/tekstil og træbrænding.
Især i forbindelse med smedeværkstedet har vi haft god gavn af tæt kontakt til lokalområdet, idet Ole Rind
inviterede en gruppe ud på sin gård,
hvor eleverne fik god mulighed for at
Fortsætter næste side...
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prøve kræfter med det hårde arbejde.
Smedeholdet gik to torsdage med Leif
ud til Ole og havde et par gode formiddage, hvor alle fik smedet en kopi af et
ildstål - og en fik tilmed lavet en kniv.
Hjemme på skolen blev der ligeledes
knoklet. Agnethe og Bente havde samlet et større hold, som arbejdede med
tekstil og ler. Trods mange ønsker og
en stram tidsplan kom holdet ”godt i
mål”. Alle fik lavet et produkt, og både
unge og ældre hyggede sig. Det var
oprindeligt tanken, at forløbet skulle
have været afsluttet med en fælles
”bål-dag”, men den idé måtte vige
pladsen for besøget på Moesgaard. Vi
laver en "bål-dag" i starten af det nye
skoleår, hvor eleverne får mulighed for
at brænde deres lersager.
Anders stod for træbrændingsværkstedet. Han fik støtte af skolens pedel,

Flemming og dennes medhjælper Kim.
Arbejdet gik ud på at brænde mønstre
i træ. Fortidens håndværkere har nok
brugt ”levende” gløder men her brugtes en såkaldt ”glødetrådspen”. Ved
hjælp af den skulle eleverne dels
fremstille en amulet med en kort runetekst, dels en spilleplade til brætspillet
Hnefatafl. Alle fik lavet en amulet, men
grundet problemer med glødetrådspenne og tidsplan nåede ingen
desværre at lave en spilleplade færdig
- ærgerligt, det når vi en anden gang.

Lokalhistorien

Tirsdag d. 1 5/5 tog Oles søn Kasper
Rind eleverne med på en vandring
blandt udgravninger fra jernalderen og
vikingetiden i og omkring Voerladegård. Igen var det givtigt at kunne
trække på den lokale ekspertise, og
både elever og lærere havde en lære-

Kasper fortæller - Ole ser på
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rig gåtur.

Moesgårdturen

Da elevernes sædvanlige skema i
juni måned har været lagt om, så de
om formiddagen har haft timer med
deres kommende klassekammerater,
har vi historielærere ledt efter en mulighed for at slutte forløbet af på en anderledes og spændende måde, idet vi
var usikre på, om 2. klasse, som jo følger 3. klasse i juni, ville få nok ud af at
deltage i afslutningen på et forløb, de
ikke havde været en del af. Muligheden
bød sig, da vi blev opmærksomme på
Moesgaard Museums interaktive udstilling ”Syv Vikinger”, som fremviser vigtige forhold og begivenheder fra
perioden med udgangspunkt i syv personfund med tilknytning til vikingetidens Aarhus – Aros. Vi blev hurtigt
enige om, at udstillingen ville fungere
godt som baggrund for afslutning på
forløbet om vikingetiden. Desuden
mente vi, at vi ved at invitere 2. klasse
med kunne lave en god ”ryste-sammen-dag” for alle de elever, som næste
år skal udgøre skolens ældste elev-

gruppe. Det virkede! På trods af regnvejr var humøret højt. Ungerne hyggede sig med hinanden på tværs af
årgange og vennegrupper.
På Moesgård var eleverne delt i tre
grupper på tværs af klasser. Grupperne bevægede sig mellem tre ”stationer”: 1 ) fladbrødsbagning over åben ild
i museets vikingehus, 2) bueskydning
og fortidslege, 3) udstillingen ”Syv Vikinger”.
Vi ankom med bus til museet kl. 1 0,
hvorefter grupperne gik til hver deres
station. De brugte godt 45 min. ved
hver station og nåede på den måde at
besøge to stationer før den fælles
frokost mellem 11 .30 og 1 2.30.
Efter frokost havde vi inviteret vores
lokale præst, Peter Tast, til at komme
ud og lave en fælles andagt for os alle
i Moesgårds stavkirke. Derefter besøgte grupperne den sidste station, og
ca. 1 3.45 kørte vi mod Voerladegård.
Tidsplanen var måske lidt stram, og
det regnede næsten fra start til slut,
men vi havde trods det en rigtig dejlig
dag.

6. klasse slutter på Voerladegård skole

Farvel til 6. klasse

Der fældes altid en tåre sidste dag

V
VIF

Af Jette Rathcke og Inger Svansø Iversen

Tour de VIF

Søndag d. 2/9 kl. 1 0.00 med start og
mål ved Blegsø Banke

Gymnastikudvalget

Hold i vintersæsonen 201 2-201 3.
Vi gentager succesen fra sidste år Foreløbigt program. Tjek endelige
med sponsorløb på 3 ruter:
tidspunkter på www.vifsport.dk
• Blegsø Banke
Mandag

• Voerladegård - Gl. Rye - VoerladeKl. 1 7.00 - 1 8.00: Tons og tummel gård - 1 6 km.
4-5 årige. Start 1 7. sept.
• Mossø rundt - 28 km .
Joan Linneberg, tlf. 3082611 2
Find din sponsor og lav aftale om
penge pr. km./omgang.
Kl. 1 9.00 - 20.1 5: Kom i form – voksVi søger folk til hjælp med kagebag- ne. Start 1 7. sept.
ning, depotposter, salg af kaffe og Inger Svansø Iversen, tlf. 75782805
kage, hjælp med diverse. Kontakt Jette
Tirsdag
på iain-jette@get2net.dk
Overskuddet fra startgebyr og Kl.1 8.30 - 1 9.45: Linedance – begynsponsorpenge går ubeskåret til Mul- dere. Start 28. aug.
tisalen.
Grethe Andersen, tlf. 75782373

Fodboldholdene er nu godt i gang Kl. 20.00 - 21 .1 5: Linedance – fortEnkelte hold har spillet efterårskampe, men de fleste ligger i september.
Tjek www.vifsport.dk for information om
træningstider og kampe.
Vintersæsonen står for døren. Der er
stort set ingen ændringer af holdene fra
sidste år. Vi fortsætter i gymnastiksalen
lidt endnu, og når denne rives ned, rykker de fleste hold i Forsamlingshuset.

Håndboldpigerne...

sættere. Start 28. aug.
Grethe Andersen, tlf. 75782373

Onsdag

Kl. 1 6.30 - 1 7.30: Gymnastik for 0.-2.
klasse. Start 1 9. sept.
Lene Toft, tlf. 281 53260

Torsdag

Kl. 1 7.00 - 1 9.00: Spring – fra 3.
...spiller i Østbirk Hallen fra start. klasse. Start 6. sept.
Mere information kommer snarest på Jørgen Brandt m.fl., tlf. 411 81 528
www.vifsport.dk.
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Øvrige hold:
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Gymnastikudvalget:

• Forældre/barn – 2-3 årige med for
Inger Svansø Iversen: 30287805.
ældre. Starter uge 38
Joan Linneberg: 3082611 2.
Kristina Ekstrøm: 2511 0341 .
• Bordtennis
Mette Tchikai: 60741 306
• Floorball - mænd i forsamlingshuset
Aktiviteterne foregår i gymnastiksaOprydning på festvalpladsen
len, med mindre andet er nævnt.
Når dette blad udkommer, er festiSe hjemmesiden www.vifsport.dk og
opslag på skolen for endeligt program valen overstået.
I skrivende stund har vi 1 40 hjælpeog eventuelle ændringer.
re, som dukker op i skoven onsdag
Vi mangler trænere til forældre/barn, formiddag og torsdag-søndag morgen
så vi håber meget, at nogen har lyst til under festivalen og rydder pladsen for
at bruge en time om ugen sammen skrald.
med glade børn og forældre i gymnaVIF tjener rigtig gode penge på dette arbejde, og vi takker på forhånd alle
stiksalen.
Har du lyst til at hjælpe som træner vores smukke hjælpereI
eller hjælpetræner, så kontakt gymnastikudvalget hurtigst muligt.

En bøn til alle byens hundeejereB

Saml op, eller luft hund i grøften.
Venlig hilsen
Mette Kjær, Galgebjergvej 1 8.
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Spejderne

Af grupperådsformand Gitte Eilersen
og gruppeleder Steen Kjeldsen

Vi optager løbende medlemmer.
Bæver kan man først blive, når man er
Det er svært at få armene ned netop startet i lille team/0. klasse.
hjemkommet fra Spejdernes Lejr ved
Holstebro. 37.000 tilmeldte spejdere, Nye Familie Spejd medlemmer
heraf de 37 fra Voerladegård. Masser
Har du/I et barn i alderen 3-6 år, så
af gode oplevelser: De store, spektaku- er Familie Spejd måske noget for jer?
lære aktiviteter og shows. De små, Naturoplevelser, leg og sjov i børnehyggelige lejrbål. De mange nye ven- højde. Foregår den sidste søndag i
ner i grønne og blå uniformer. Koncert måneden, oftest på spejderpladsen.
med Nabia og Alfabeat. Seniorernes Kontakt: Birthe Jacobsen på:
triumf med en andenplads blandt 500
tlf. 75782930 / 20543029 eller på
deltagende patruljer i Scout Adventure
mail: abjacobsen@mail.dk
Race. Koldskålsang, bålmad, fem fødselsdage med kage. Masser af vand i De civile grupperødder - hvem er de,
den brændende sol i uge 30.
og hvad er deres opgaver?
Som en yngre spejder formulerede
Grupperådet er spejdergruppens
det ved afslutningen af lejren: "Det er bestyrelse og består af 1 leder fra hver
en meganice oplevelse, jeg aldrig vil af enhederne, gruppelederen samt forglemme!"
ældrevalgte spejderforældre. I Voerladegård er vi 6 forældre i rådet samt 1
kasserer. Man vælges for en periode
på 2 år. Dette sker på det årlige gruppemøde i februar. Grupperådsformanden vælges af / blandt forældrene i
grupperådet. Kassereren behøver ikke at have børn i gruppen. I løbet af
året er der grupperådsmøde ca. 4-5
gange.

Spejdernes Lejr:

Glade seniorspejdere blev nr. 2 blandt 500 patruljer Grupperådets opgaver og

Nu er de ugentlige møder i gang.

deling

arbejds-

Der er mange forskellige opgaver at
Se vores programmer for de enkelte løse for et grupperåd, og derfor er der
enheder på www.spejdernet.dk/vg
opgaver til alle. Opgaverne fordeles,
så kompetencerne bliver udnyttet
Alle spejdere i gruppen tager på
bedst muligt.
fælles lejr i uge 27 201 3
Ledernes ansvarsområde er de ak-
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tiviteter, der har med børnene at gøre,
mens forældrene i grupperådet tager
sig af de øvrige opgaver.
Nogle er gode til at løse praktiske
opgaver, andre er gode til at søge fonde, skrive ansøgninger eller artikler til
avisen, nogle kan få andre til at løse
opgaver, komme med nye spændende
ideerIosv.
De vigtigste opgaver kan beskrives
i følgende overordnede punkter:

• Sørge for, at der er en god økonomi i gruppen
• Medvirke til at afholde større
arrangementer
• Sørge for, at der er gode fysiske
rammer om spejderarbejdet
• Medvirke til et godt miljø for
lederne og sørge for, at
der er ledere nok i gruppen
• PR – dvs., at være med til at gøre
opmærksom på spejderarbejdet
på forskellig positiv vis.

Forudsætninger for at være med

Der er ingen specielle krav for at
være i grupperådet. Det er blot vigtigt,
at man har lyst, tid og overskud til at
gøre en indsats til gavn for spejderarbejdet.
Når man som grupperådsmedlem
yder et stykke praktisk arbejde og giver sin mening til kende i grupperådet,
er man med til at påvirke spejderarbejdet. Det kræver ikke en masse forkundskaber, men blot at man deltager
aktivt i debatten.
Grupperådets forældrevalgte består
af Poul Skaanning (kasserer), Lone
Munk, Anne Kirstine Hansen, Annette
Svendsen, Ellen Grønning, Kasper
Mikkelsen og Gitte Eilersen.

Kryds i kalenderen

Gruppeweek- Akrobatik i sommerheden
enden er i år
den første
weekend i
november på
Ømborgen.

Dovendyrgang er
ikke for dovne

Enhedsmøder:
På www.spejdernet.dk/vg kan du altid finde de nyeste oplysninger om de
enkelte enheder, deres ledere, mødetidspunkter, programmer, masser af
fotos og meget andet.
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Forsamlingshuset
Af Michael Thygesen

"Liv i Forsamlingshusene"...

...er sat i værk af Kultursamvirket og
Landsbysamvirket i samarbejde med
Kultur og Borgerservice.
Vi deltager igen i år i et samarbejde
mellem forsamlingshusene i Skanderborg kommune. Projektet er støttet af
Kulturpuljen og Landdistriktspuljen i
Skanderborg Kommune.
www.skanderborg.dk/kultur

Aftenen vil indeholde mange af hans
sange gennem tiden.
Peter Viskinde har spillet rockmusik
siden 1 966, og den professionelle del
af Viskindes virke som guitarist og
sangskriver tog for alvor form i 1 980,
da han som medlem af Malurt udgav
”Vindueskigger”. Samarbejdet med Michael Falch har siden været en rød
tråd i karrieren. Et andet stort skridt i
karrieren var I 1 990, da Viskinde samlede Big Fat Snake.
Peter Viskinde har udsendt 11 soloalbums.

Voerladegård Forsamlingshus holder aktivitetsdag og musikarrangement med Peter Viskinde Band
lørdag d. 3 november

•

•

•

Kl 1 3.00: Hobby- og aktivitetsdag
Kl 1 8.00: Spisning
Kl 21 .00: Koncert med
"Peter Vis kinde Band”

·· Entré
11 0 kr.
Kuvertpris 1 50 kr.

Adgang uden spisning fra kl. 20.00.
Tilmelding senest d. 29. okt. på
tlf. 75 78 22 36 eller mail:
booking@voerladegaardforsamlingshus.dk

Peter Viskinde

Bankospil

Vi afholder bankospil i forsamlingshuset kl. 1 9.00 den første onsdag i
måneden

Få musikere i dette land har markeret sig så tydeligt med høj kvalitet igen- • 3. oktober
nem mange år som Peter Viskinde. • 7. november, "Mortens aften"
Siden dansk-rockens gennembrud i • 5. december, "Julebanko"
70’erne har han stået centralt i billedet.
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Læserbrev
Af Viggo Tønning Sørensen
Langkjær 4, 8660 Skanderborg

Jeg læser med interesse de underholdende indlæg af "Histor".
Jeg synes, at egnens historie er
interessant på flere måder. Måske fordi
jeg er opvokset på egnen og føler tilknytning - er "præget".
Jeg gik de første 4 år i Dørup Skole
og de sidste 4 år i Voerladegård Skole.
Jeg mindes ikke, at der blev gjort så
meget ud af egnens historie i skolen,
men måske var vi bare ikke modtagelige men mere optaget i nuet. Jeg elskede dog at høre mine bedsteforældre
fortælle om "gamle dage". Det handlede mest om de mennesker, de havde
kendt. Dengang var originaliteten mere
i højsædet, personerne havde karakter
og blev citeret for udødelige bemærkninger. Der findes stadig folk, som kan
huske de gamle historier. Nogle af historierne var selvfølgelig mindre pæne,
men det var ikke ondskabsfuldt ment,
men var en del af underholdningen i en
tid før TV og Internet.
Begge mine bedsteforældre og min
mor havde arbejdet på Kloster Mølle,
ligesom de fleste arbejdsfolk på egnen.
Men selv om historien om Kloster Mølles papirfabrik er et stykke lokal industrihistorie, finder jeg historien om
klosteret mere interessant.
Man ved, hvor klosteret har ligget
p.g.a. udgravninger, men det hele er
dækket til igen, og der gøres ikke me-

get væsen af det. Måske fordi det
nærliggende Øm Kloster er mere udforsket og synligt.

Her på plænen lå det gamle kloster

Jeg synes dog, at de naturlige rammer ved Kloster Mølle er mere dramatiske og indbyder til f.eks. friluftsteater,
såsom egnsspil. Hvad med, at man fik
en forfatter til at skrive et egnsspil om
klosterets historie og opførte det i en
kulisse, så man fik indtryk af klosterets
storhed? Eventuelt billeder på et stort
lærred. Der afholdes jo Mosstock
Festival, måske kunne man afholde en
Munkefestival?

Redaktionen supplerer med:
Ideén om et egnsspil eller lignende
bringes herved videre.
Vi vil også gerne modtage læserbreve med f.eks. "historier" fra "gamle
dage". Også om interessen for de forskellige indlæg samt ris og ros om
Voers Blad er meget velkommen.
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Historiske glimt ...
Af "Histor"

Alle her i sognet kender den, eller i
hvert fald de fleste: Klostermøllen.
Denne lokalitet nord for Voerladegaard, der med sin historie er jævngammel med sognebyen; og dog hvem kom først? Hønen eller ægget?
Alle tilgængelige kilder synes at fortælle, at klosteret skabte Voerladegaard
med sin kirke. Men næppe korrekt. Det
vi ved – og kan konstatere via arkitekturen i vor kirke (fortalt i sidste nummer
af Voers Blad) - sammenholdt med det
omend sparsomme vi ved om klosterets arkitektur, saa maa kirken være
eksisterende, da munkene saa mulighederne for deres anlæg med et byggeri i det revolutionerende nye materiale: Teglsten.
Klostermøllens historie kan – og
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rettelig bør - deles i to afsnit; 1 . del er
dette indlæg. 2. del som industriprojekt
må komme ved en senere lejlighed.
Dog indskydes lige, at det har været
de senere aktiviteter som kornmølleri
og siden som produktionssted for papirmasse, der indirekte fik betydning
for, at stedet med dets unikke omgivelser af noget der var engang, er blevet
overleveret til os. Dette videreført i forstaaelse med respekten hos statens
administration efter overtagelsen for
en menneskealder siden for hele dette
enestaaende kulturspor.
Voer Kloster har maaske været
blandt de ældste i det østjyske omraade (Øm Kloster 11 67) med sit anlæg i tiden omkring 11 50-60, hvor der
henvises til en biskop Eskild, der er i
forbøn for anlæggelsen hos kongen.
Denne bisp Eskild skulle sidde i Aarhus, imidlertid er der en divergens omkring navnestoffet, da der i 11 00-tallet
har resideret to med dette navn – næsten samtidigt - den ene ærkebiskop,
og hvor Aarhusbispen dog syntes at
komme ind efter klostergrundlæggelsen.
Voer Kloster var et Benediktinerkloster, en munkeorden, der efterlevede
grundlæggeren Benedikt af Nursias
hellige regel fra 530. Ordenens grundsætning er: ”Bed og Arbejd” / ora et labora (prøv at lægge mærke til den
latinske version, hvor ofte den indimellem optræder i helt andre sammenhænge men med samme mening).
Døgnet var for benediktinerne inddelt,
som for alle andre ordener, med faste
rammer for arbejde og bøn. Dog her

var der udlagt dagligt 7 timers arbejde,
der kunne være alt fra haandværk til
havearbejde – man skulle jo tildels være selvforsynende – og saa det, der for
eftertiden har betydet umaadeligt meget: Munkenes afskrifter af gamle bøger og haandskrifter fra endnu ældre
tid. Man beskæftigede sig ogsaa med
kunst og tidens videnskaber. Benediktinerordenen omfattede baade mænd og
kvinder, og det findes ogsaa markeret i
vor nærmeste omegn med klosterlokaliteten lige paa den anden side aaen i
Sønder Vissing sogn, hvor resterne af
det nonnekloster, der omtales i Øm
Klosterkrønike, er sporet gennem beklageligvis kun sporadiske udgravninger, men dog en konstatering af
faktum. Skam faa den, der tænker ilde
derom, - men fristelsen har maaske
været til lige at smutte over til nonnerne
og laane lidt rød gallusblæk til det store
bogstav oppe paa hjørnet af papiret.
Nonnernes Vissing kloster blev hærget
og nedbrændt i 1 244 under borgerkrigenes dønninger.
Hvem der opfordrede benediktinerordenen til et klosteranlæg her, ved vi
ikke, men stedet er valgt ud fra nøje
overvejelser; her var muligheder og her
var den nødvendige vandkraft endda i
rigelig mængde tilstede ved Gudenaaens indfald i Mossø. Dengang omtaltes
aaforløbet med forskellige navne; kun
faa er overleveret til i dag. Sammen
med byggeriet paabegyndtes gravning
af den 1 300 meter lange kanal til styring af vandmasserne frem til møllestedet.
Men hvad byggede munkene saa?
Det er nævnt i tidligere indlæg i bladet:

Vi ved det faktisk ikke; der eksisterer
nogle formodninger om, at saadan har
det været andre steder, hvor benediktinerne raadede, saa maa Voer jo
være tilsvarende! Arkitekt Bent Nielsen, Gl. Rye, har stipuleret indtegnet
en grundplan af et bygningskompleks
med en formodet placering paa
klosterstedet i sin bog om egnens klostre. Her bestaar det af en bygningsrektangel orienteret primært øst-vest
med gaardsrum i midten, hvor formodningen har været, at kirkeafsnittet har
ligget nord-syd vestligt i dette anlæg.
Der er fundet faa meter rester af murværk rækkende syd ud fra det ”gamle
stuehus” til højre, naar man kommer
ind paa omraadet.

Desuden er der lokaliseret murværk (grundmur) der ligger i vinkel (et
indre hjørne i klosterrektangelen)
umiddelbart en halv snes meter foran
førnævnte ”gamle” stuehus. Ved flere
jordarbejder ved nedlægning af kabler
og rør, er man stødt paa begravelser i
rigt maal, men ingen syntes nøjere undersøgt for alder etc.
Alt i alt maa det undre, at dele af
hele klosterets tidligste historie overhovedet ikke er klarlagt gennem udgravninger. Vi staar med et eksempel
Fortsætter næste side...
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paa et af de tidligste klosteranlæg. Der
maa kunne findes flere løsfund end de
sparsomme fragmenter, der i forbindelse med de omtalte arbejder er dukket
frem – dog eet fund, gjort i 1 877, maa
skille sig ud og ønsket om at vide mere
om hele dette anlæg. Det er et fragment af en teglstensflise, der synes at
indikere eksistensen af et gulvvarmesystem. Dette med gulvvarme med udgang fra et centralt fyringssted og aftræk ledt gennem hule teglsten kendes
fra andre fund i forbindelse med klosterlæg, saa det er ikke nutidens kloge
hoveder, der har udtænkt denne behagelige maade for opvarmning. Men
hvordan har det virket bag de metertykke mure, hvor fugten sandsynligvis
har drevet ned ad væggene med kulde
og træk gennem bygningens gange.
Her har man siddet efter forholdene i
større forsamlinger og lavet afskrifter,
skrevet breve, noteret og ajourført klosterets regnskaber. Der laa en efter tiden helt perfektionistisk administration
af klosterets besiddelser, der var tilgaaet ved arv eller gaver. Her omfattet kirkerne i Voerladegaard og Sønder Vissing med deres tilliggende af gaarde og
jord som det nærmeste. Efter Vissing
klosterets undergang blev en del af
nonnernes tilliggende overgivet til Voer.
Man undrer sig, naar man gennemgaar
klostrenes besiddelser ved kronens senere konfiskation i forbindelse med reformationen. Det var, omregnet til nutid,
millionforetagender med umaadelige
formuer omsat i ædle metaller.
Der skal ikke her kommes ind paa
klosterets ordensstruktur, men kun noteres, at der ind imellem ikke har været
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fuld enighed omkring efterlevelse af
Benedikts forskrifter, men hen i 1 400tallet sker en vel nok politisk drejning
med kontakt til bispen i Aarhus og siden til paven, - men her er vi henne i
tiden omkring 1 480, og nu er der ved
at ske ting og sager.
Hvis man tror, at klostrene var lukkede enklaver, der kun eksisterede for
bønner og bedeslag, saa modbevises
det allerede af ovennævnte ”godsadministration”. Man var nok blandt tidens ”elite” med hensyn til uddannelser, man fulgte med i, hvad der rørte
sig; ikke blot i det nære, men ogsaa i
den store verden. Der blev indkøbt
udenlandsk litteratur - de efter refomationen ”duelige” bøger fra Voer blev
sendt til Københavns universitet, men
lavede mageskifter med andre klostre,
adelsmænd og kongen, Voer kloster
omtaler (en eneste gang) en arbejdende guldsmed!
Netop den gode orientering udadtil
har nok ogsaa betydet, at man, da
man naaede til begyndelsen af 1 500tallet, kunne fornemme skriften paa
væggen. Hvad ville ske, uro ude i Europa i alle kirkelige facetter, pavestolen
vakler endnu engang, Luther opslaar
sine teser. Alt dette kendte munkene,
og de begyndte saa smaat at tage
deres forholdsregler. I 1 532 søgte
klosteret at sikre sine værdier ved at
lægge ”gods, ejendom og tjenere” under biskoppen i Aarhus Ove Bille, men
det var en stakket frist, og fik ingen
betydning, da landets katolske bisper
blev fængslet med reformationen i
1 536.
Lad os lige lade tidens hjul dreje

lidt hurtigere: Med reformationen paalægges det abbeden i Voer klosteret nu
at prædike ”det hellige evangelium og
Guds ord”, og at han maatte løse
stedets munke (der var 20), fra klosterløftet. Mildt sagt sandsynligvis kaos,
hvad der aabenbart staar paa frem til
1 538, da ingen abbed var at finde; i
stedet indsattes en klosterforstander,
da man nu oven i købet havde optaget
pensionærer.
Men i hele den omvæltning, der sker
i 1 530’erne med reformation og fejder,
grove nedslagtninger af opsætsige
bondehære, er Voer Kloster i front paa
begivenhederne. Paa Sønderborg sad
landets kronede konge Christiern den
II. i fangenskab uden rettergang og
dom, lumpent overrumplet af sin onkel,
den senere Frederik den I.
Vejforløbene har ændret sig, vandløb er omlagt, omraader er afdrænet,
men alt i alt, saa skete begivenhederne
lige ”udenfor døren”. Her er skarer
draget forbi klosterets port, indenfor
ventede man uroligt paa nyt, ryttere er
galopperet mod nord kommende fra
Fuldbro eller Voervaddet. Utallige
krigskarle med udsmykning er i horder
draget forbi. Kong Frederik I. var død
paa Gottorp 1 0. april 1 533. Med hans
død blev problemerne trukket skarpt op
i valget mellem katolicisme og den lutherske lære. Alle interesser gik paa
tværs af hinanden i landets overordnede politik om kirke og magt.
Det blev i Sct. Søren Kirke i Gammel
Rye, at det skelsættende møde fandt
sted 4. juli 1 534 – ikke i den nu staaende, der kun er en torso modsat den
gamle næsten domkirkestore valfarts-

kirke, der dengang rejste sig paa bakken. Her havde Mogens Gøje indkaldt
den jyske adel til møde allerede i juni,
men nu i højsommeren indkaldt rigsraaderne, hele den menige jyske adel
og repræsentanter fra andre landsdele.. Bisperne var til stede – de fleste
fostret i adeligt bagland – for at høre
deres mening om tingenes tilstand,
men den menige adel, der opholdt sig
paa kirkegaarden, trængte ind i kirken
og afbrød mødet med krav om valg af
Hertug Christian – senere Christian
den III. som luthersk konge. Efterfølgende gik der bud til Holsten efter hertug Christian, at han var valgt til konge
af Danmark og Norge.
Her drejede Danmarks historie om
en tap; det var regulært landsforræderi, der praktiseredes med en valgt
og kronet konge siddende i fangenskab paa Sønderborg Slot.
Alt dette skete lige udenfor klosterets mure, men har nok givet genlyd
fra kælder til kvist.
Det er stadig muligt at opleve en lille
flig af forstaaelse af det, der engang
var en del af den hverdag, vi lever i i
dag. Kom naar kanofolket har indstillet
sejladserne, bedst en fugtig efteraarsdag, naar lyset er ved at forsvinde.
Her, et eller andet sted oppe luften,
sad de og skrev, mødtes til andagt i
pagt med klosterløftet. Kunne de se
svage lys fra klosteret i Øm, paa den
anden side søen, kunne de høre munkenes vigilier i de stille nætter bane sig
vej over søen. Underligt, at her levede
de mennesker, der har sat sig spor
gennem 1 000 aar frem til i dag.
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Naturen omkring
Lyngdal.
Af Egon Kjær Sørensen

Der er nu igen ro på i vort hønsehus.
Du husker måske, at jeg i sidste blad
fortalte om hanen Anton, der blev sat
godt og grundigt på plads af den lille,
hidsige dværghane. Ham har vi i øvrigt
også overtaget oppe fra byen; men ikke fordi han, som Anton, var voldsom
mod hønsene. Han galede blot mere,
end hans navnebror Ove syntes om.
Nu, hvor Anton kender sin plads, hvilket vil sige, at han ikke bedækker en
høne, mens Ove ser på det, lever de i
fordragelighed med hinanden,
Udenfor på markerne har vi også
høns. De er ikke tamme, og skulle man
give dem en navn med nutidens sprog,
ville de komme til at hedde markhøns.
Men de har været her lige så længe,
som vi mennesker har fældet skov for
at lave marker til korn og afgræsning til
vore husdyr. Men da hed det, vi i vore
dage kalder en mark, en ager. Det er
derfor, de hedder agerhøns. I mange år
har den været i tilbagegang, fordi den
ikke kan finde føde til sine kyllinger i de
velsprøjtede kornørkner, der over de
sidste årtier har afløst de mange forskellige marker, der før prægede det
danske landskab. Føden består nemlig
af ukrudtsfrø, insekter, orme og snegle.
Disse ting er der ikke meget tilbage af,
når sprøjten har kørt hen over marken,
for i så fald havde det været spild at
sprøjte. Men her hos os, hvor vi også
har vedvarende græsmarker og kun får
sprøjtet for ukrudt (og i år er resultatet
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af denne sprøjtning endda ikke prangende), er der føde at finde. Vi var så
heldige, at et par havde fundet redeplads i det høje græs lige bag ved maskinhuset. Derfor har de søgt føde lige
omkring gården, og af og til har vi været så heldige, at vi fra køkkenvinduet
har kunnet se dem søge føde i haven.
Reden er en fordybning i jorden, hvor
de lægger deres æg. I øvrigt er det
den danske fugl, der lægger flest æg,
nemlig 1 2-20 stk. Så snart kyllingerne
er klækket, forlader de reden sammen
med forældrene, for ungerne skal selv
tage føde til sig. Som alle andre kyllinger bliver de ikke madet af forældrefuglene. De er heller ikke ret gamle,
før vingerne kan bære dem, så de
sammen med forældrene kan flygte
flyvende. Det sker altid i en lav flugt
tæt ved jorden.
Da vi i denne uge høstede vinterbyg, strøg de rundt på marken hver
gang mejetærskeren kom forbi.

Familien holder nu sammen hele efteråret og vinteren, fordi det giver
størst sikkerhed mod fjender. Men når
solen begynder at vende tilbage i februar, går flokken i opløsning, og en ny
pardannelse finder sted. Så kan vi
igen i tusmørket høre hannernes kalden.
Bliver det en mild vinter uden snedække, vil der være mange; men lukker sne og frost låg på føden, skal vi
være heldige, hvis vi bare får et par til
næste år.

K

Kirkelige arrangementer:

Babysalmesang

Nyt hold fra torsdag d. 6. september

Konfirmandopstart

Søndag den 9. september kl. 11 .00

De nye konfirmander bydes velkommen med en ungdommelig gudstjeneste, der er åben for alle. Efter
gudstjenesten vil sognepræst Peter
Tast gerne mødes i Menighedshuset
med dem, der skal konfirmeres i Voerladegård Kirke, Store Bededag den
26. april 201 3, og deres forældre.

”Babysalmesang er oplevelse og
vellyd for små ører”, skriver Tine Mynster, der er børnemusik-pædagog og har
specialiseret sig i musik for babyer.
Hun var en af de første, der var fremme med babysalmesang, så hun er Valg til menighedrådet
dygtig, har megen erfaring og har bl.a. Tirsdag den 11 . september kl. 1 9.30 i
skrevet to bøger om musik i børne- Menighedhuset, Kirkedalen 9.
For første gang afholdes menighøjde.
hedsrådsvalget omtrent som en alminTine Mynster
delig generalforsamling, og med 2 års
valgperiode i stedet for 4.
Alle er velkomne.

Høstgudstjeneste

Søndag d. 23. september kl. 1 4.00
Ved hjælp af sang, xylofon og klaver,
tørklæder og bamsen Albert nærmest
tryllebinder hun babyerne, som spærrer
øjnene op og griner.
På seks torsdage får du og din baby
en særlig oplevelse, som I kan dele nu
og fremover. Babysalmesangen henvender sig specielt til babyer på 2 – 1 2
måneder og foregår på følgende torsdage: 6., 1 3., 20., 27. september, 4. og
11 . oktober, alle dage kl. 1 3.00. Det er
gratis at deltage, men der er et begrænset antal pladser, så skynd dig at
tilmelde dig. Tilmelding til sognepræst
Peter Tast, pht@km.dk, tlf. 61 223999.

Selvom vi har gjort vores for at årets
høst er kommet i hus, så er det jo vor
Herre, vi må takke for vækst, sol, regn
og vind. Det vil vi gøre søndag den 23.
september kl. 1 4.00 ved en høstgudstjeneste i Voerladegård Kirke. Efter
gudstjenesten er der kaffe mv. i Menighedshuset.

Må livet gøre ondt?

Tirsdag den 25. sept. kl. 1 9.3 0

Dobbeltforedrag med sognepræst
Morten Skovsted og forfatter, religionsforsker, foredragsholder, fortæller
og salmedigter Iben Krogsdal
Den ene: Vi kan lindre mange
smerter, vi kan medicinere os ud af
Fortsætter næste side

- 1 9 - -Sognepræst
- Peter Tast
1 9 - Menighedsrådet

depressionen, og vi har på alle måder
chancen for at skabe os et godt, lykkeligt liv, her og nu. Hvorfor ikke bare
vælge det gode? Hvem gider dyrke
smerte, lidelse og afsavn?
Den anden: Vi skal ikke bedøve os
gennem livet i forsøget på at gå uden
om den smerte og kamp, der er en
nødvendig og lærerig del af livet. For
det er alt sammen udtryk for, at livet er
større end mig og mit velbefindende.
Se mere på: www.dobbeltforedrag.dk
Glæd dig til et spændende arrangement med to kendte og meget levende
foredragsholdere.

Alle helgens dag.

4. november kl. 9.30 .

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

Spejdergudstjeneste.

Søndag d. 4. november kl. 11 .00 på
Ømborgen.

Spejderne holder gruppeweekend
på Ømborgen den 2.-4. nov. Opholdet
afsluttes med en spejdergudstjeneste
den 4. nov. kl. 11 .00. Hvis andre har
lyst til at deltage i gudstjenesten, er de
velkomne. Mød blot op på Ømborgen
kl. 11 .00.

Første søndag i advent: Børnekor og adventshygge.
Søndag den 2. december kl. 11 .00 .

Vi begynder det nye kirkeår
med en
Tine Mynster
familiegudstjeneste,
hvor
børnekoret
Iben Krogsdal
Morten Skovsted
vil synge nogle sange for os. Bagefter
vi over i Menighedshuset og hygKoncert med Voerladegårdkoret. går
ger os med juleklip, saftevand, gløgg
Tirsdag d. 9. okt. kl. 1 9.30
og æbleskiver. Tag hele familien med
Ved mange lejligheder har vi nydt at og få klaret julepynten!
høre Voerladegårdkoret synge som en
del af et arrangement. Som noget nyt Julens sange.
har vi bedt korleder Elsebeth Toftdahl
Anden søndag i advent d. 9. dec. kl.
om at engagere nogle musikere til den- 1 5.00.
ne aften, så koret giver sin helt egen
Der er ingen gudstjeneste denne
koncert med band på.
dag, men lad os mødes til konfekt og
sang! Mød op i Menighedshuset, så
Sogneaften - foredrag.
deler vi både sangglæde, kaffe og
Menighedshuset d. 25. okt. kl. 1 9.30 . lækkersult. For alle, der kan lide julens
Se omtale side 21
sange!
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De 9 læsninger.

Søndag d. 1 6. december kl. 1 6.00.

Mon Voerladegårdkoret synger igen i
år? Et udvalg af personer fra Voerladegård og omegn læser julens 9 læsninger mellem sange og salmer. Lige til at
komme i julestemning af.

F

Foredrag om Voerladegårds kirke- og
lokalhistorie

Rettelse

I sidste nummer af Voers blad skrev
jeg i min artikel ”3”, at 3G står for, at
der skal 3 telefonmaster til for at give
en position. Jeg er gjort opmærksom
på, at 3G betyder 3. generations mobilnet. Tak for det, jeg beklager (syntes
lige, jeg havde fundet sådan et godt
sprogligt billede).
Sognepræst Peter Tast

Eigil Holm

Af graver Lars Thorsen

Torsdag den 25. oktober kl. 1 9.00
i Voerladegård Kirke

Et foredrag med Eigil Holm fra Gedved.
Han er biolog, geolog, geograf, historiker, foredragsholder og forfatter af ca.
70 bøger.
Han skriver bøger og holder foredrag om alt fra biavl over skov og dyr til
slavehandel og opdagelsesrejsende,
men har også skrevet bøger om mere
lokale emner som ”Horsensegnens Kirker” og ” Horsensegnen, Atlas, Natur,
Miljø, Historie, Erhverv”.
Vi har bedt ham om at øse af sin
enorme viden med udgangspunkt i Voerladegårds historie med et munkekloster og en kirke, der på et tidspunkt har
været under kronen og dermed Skan-

derborg Slot.
Kirken er opført med fladt bjælkeloft, som senere blev ændret til hvælvingeloft med flotte udsmykninger.
Desuden kan man stadig se spor af de
mange små vinduer i nord, hvilket er
ret sjældent, da mange kirker kun har
vinduer mod syd. Døbefonten var nok
oprindeligt malet med kraftige farver
og placeret lige inden for indgangen.
Kom og få svar på dette og få stillet
din nysgerrighed om, hvordan kirken
og landsbyen så ud på vores forfædres tid.
Se mere på: www.eigilholm.dk Der
er selvfølgelig kaffe bagefter.
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J

ville jeg svare, at jeg selvfølgelig
Jeg er troende, men ende,
er troende, men at jeg ikke tror på den
ikke religiøs ...
Gud, man finder i en bestemt kirke ...
Af sognepræst Peter Tast

... hedder en helt ny bog, der bygger
på en ph.d.-afhandling af Ina Rosen
med en række interviews om danskernes tro. Hun har udspurgt 1 2 grupper
om deres religiøse ståsted.

man kan tro på noget større end sig
selv, og så er man troende. Men det er
ikke nødvendigvis en tro, der er defineret i en bog”, siger en anden.
”Det, som danskerne ikke vil identificere sig med, er religion forstået som
en organisation med en masse rammer og regler for, hvordan man skal
praktisere sin tro. Sådan er troen ikke.
Folk tror på, at der er en større mening. At der er nogen, der holder hånden over dem. Og at der må være en
mening med tilværelsen”, fortæller Ina
Rosen i et interview.
Hver anden dansker beder, viser en
meningsmåling fra 2009, men vi er ikke så meget for at indgå i religiøse
fællesskaber eller at tale om vores tro.
Hvor sex var et tabu for 1 00 år siden,
er tro blevet det i dag. Måske er vi for
blufærdige til at ville tale om vores tro?
Måske mangler vi et redskab, en lejlighed eller et rum?

at være kirke
”Jeg er troende, og det er ikke, fordi
jeg sidder og beder hver dag eller tænker meget over De Ti Bud eller noget.
Men jeg er døbt og konfirmeret. Jeg
har valgt at blive gift i en kirke. Mine
børn er døbt. Jeg føler, jeg hører til i
den kristne kirke. Så jeg er troende
uden at gå i kirke hver søndag. Men
jeg vil ikke sige, jeg er religiøs”, siger
én.
”Hvis jeg blev spurgt, om jeg var tro-
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Kirke kalder vi normalt den bygning,
der i Voerladegård ligger på adressen
Kirkedalen 7. Men kirke er meget mere
end en bygning: Kirke betyder fællesskabet af kristne, både lokalt og globalt. Når vi bliver døbt, deltager vi i
gudstjenesten og bliver en del af kirken i vores sogn i Danmark, men vi
bliver også en del af det globale kristne fællesskab. Kirkebygningerne er
intet uden de mennesker, der kommer
i dem. Kirken er bygget af levende stene, skriver Grundtvig. Det er dig og

mig, der er kirken. ”Hvor 2 eller 3 er
forsamlet i mit navn, dér er jeg midt
iblandt dem”, siger Jesus. Kirke er der,
hvor mennesker samles om tro. Så det
kan sådan set være hvor som helst.

folke-kirke

Nogen har kaldt folkekirken for ”verdens bedste kirkeordning”, fordi den
netop bygger på folket, der på demokratisk vis kan være med til at udforme
den lokale kirke. Menighedsrådet er
dem, der er valgt til på folkets vegne
både at administrere kirkeskatten og at
udforme det troende fællesskab, altså
de former og måder, vi lokalt kan mødes om vores kristne tro.
Gudstjenester og kirkelige handlinger er de traditionelle måder at mødes på.

Men hvorfor ikke finde nye måder
at tale om tro på og afprøve dem?

I den omtalte bog er der 21 spændende forslag til, hvordan man kan
mødes og tale om tro i folkekirkelig
sammenhæng.

i Voerladegård

Måske kan vi her i Voerladegård finde nye måder at udtrykke vores tro på?
Tirsdag den 11 . september kl. 1 9.30 er
der valgforsamling i Menighedshuset i
Voerladegård, hvor du kan få mulighed
for at præge det kirkelige liv i Voerladegård i de kommende år.
Bryd tabuet, overskrid grænserne, få
nye visioner og et nyt syn på tilværelsen. Vær med til at finde nye former
for det kirkelige liv i Voerladegård. Kom
til valgforsamling d. 11 . september!

Kirkelige adresser:
Sognepræst:
Peter Tast
Rønnebærvænget 11
8660 Skanderborg
tlf. 61 22 39 99
pht@km.dk
Graver:
Lars Thorsen
tlf. 40 43 61 94
voerladegaard.kirke@gmail.com
Menighedsrådsformand:
Karl Svansø Iversen
tlf. 75 78 28 05
inger.karl@fibermail.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 i Voerladegaard kirke efterår - 201 2
09. sept.

kl. 11 .00

1 4. søndag e. trinitatis - Konfirmandopstart

23. sept.

kl 1 4.00

1 6. søndag e. trinitatis - Høstgudstjeneste

07. okt.

kl. 11 .00

1 8. søndag e. trinitatis

21 . okt.

kl. 11 .00

20. søndag e. trinitatis

04. nov.

kl. 09.30

Allehelgen

04. nov.

kl. 11 .00

Spejdergudstjeneste - Ømborgen (alle er velkomne)

1 8. nov.

kl. 09.30

24. søndag e. trinitatis

02. dec.

kl. 11 .00

1 . søndag i advent

- Familiegudstjeneste

1 6. dec.

kl. 1 6.00

3. søndag i advent

- 9 læsninger

24. dec

kl. 1 6.00

Juleaften

25. dec.

kl. 11 .00

Juledag

- Sæt lys på gravene

Konfirmation i 201 3 er St. Bededag den 26. april 201 3
Konfirmation i 201 4 er St. Bededag den 1 6. maj 201 4
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