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Frivillig besøgsven
med glæde
Af Arne Rodsted

I skrivende stund sidder jeg overfor
Bjarne, i dejligt solskin i vores have, og
drikker kaffe.
Bjarne fortæller om turen i sommerhus, for han har været på ferie
sammen med nogle beboere på Solsikken.
Jeg besøger Bjarne hver anden
onsdag fra kl. 1 5 til 1 7.
Vi starter altid med kaffe enten i
Bjarnes lejlighed eller hjemme hos os,
og hvis vejret tillader det, tager vi kaffekurven med ud i naturen. Sommetider
går turen også rundt i Voerladegård, og
vi ender altid med at køre forbi kirken.
Voerladegård Skole og Solsikken gik
sammen om at få den såkaldte landsbyordning i gang. Jeg meldte mig til
ordningen som frivillig og ønskede at
være tilknyttet Solsikken og være besøgsven for Bjarne, da jeg havde besøgt ham nogle gange i forvejen, og vi
hygger os rigtig godt sammen. På dette
tidspunkt var jeg ansat ved Østbirk Kirke, og det har været spændende for
Bjarne at høre om kirken og være med
til forberedelse af gudstjeneste, ringning osv., da kirker er Bjarnes store
hobby. Jeg kan mærke på Bjarne, at
han glæder sig til mine besøg. Det er
en stor glæde og fornøjelse for mig at
kende Bjarne og få lov at følge ham i
hans liv.
Jeg synes, det er et godt initiativ,
som skolen og Solsikken har gennem-
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ført. Jeg fornemmer igennem vores
halvårlige evalueringsmøde for os frivillige, at vi alle er glade for dette.
Ellen og jeg tog imod invitationen
fra Skanderborg Kommunes frivilligkoordinator om at mødes en lørdag
formiddag med de mange andre frivillige, der er i Skanderborg Kommune.
Flere hundrede var mødt op til dette
arrangement. Vi startede med kaffe og
rundstykker, og derefter var der forskellige indlæg, både politiske og inspirerende oplæg. Der var især to
meget spændende indlæg fra frivillige,
en voksenven og en vågekone. Begge
indlæg var godt fortalt og meget rørende.
Arrangementet blev afsluttet med
en let frokost, - en virkelig god formiddag, som vi varmt kan anbefale.
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VI MANGLER
EN HÅND
FRA DØR TIL DØR
Af Gitte Marie og Erik Brofelde

Hvert år siden kommunesammenlægningen i 2007 har vi den første
weekend i oktober brugt 3 timer på at
gå en tur for at hjælpe Røde Kors med
deres indsamling.
Vi har området Dørup og Voerladegård. Vi møder på vores tur rundt i byen rigtig mange glade og dejlige
Indholdsfortegnelse:

Side:

2...Frivillig besøgsven med glæde
3...Redaktionen
4...Dagplejen
5...Beretning fra Cameroun
6...Forsamlingshuset
7...Solsikken
8...VIF
1 6..Spejderne
1 8..Multisalbestyrelsen
20..Naturen omkring Lyngdal
22..Menighedsrådet
23..Kirkens aktiviteter
26..Sognepræst - Peter Tast
28..Gudstjeneste- og aktivitetsliste
Forside: Birthe Jacobsens foto af løsgående dyr i flot grøn natur kan kun kalde
glæde frem.
Næste blad udkommer primo dec.
201 3. Deadline for artikler til næste blad
er 1 . nov. 201 3.

www.skanderborg.drk.dk
mennesker, men de sidste år har det
været lidt svært at nå rundt til alle på
de 3 timer, da der kun har været os
to.
Vi vil derfor gerne finde to til tre
indsamlere til at hjælpe os med opgaven; personer, som gerne vil gøre
en forskel for nogle mennesker i nød,
eller som bare har brug for en hjælpende hånd.

Hvad går pengene fra indsamlingen til?

Røde Kors arbejder i katastrofeområder med udviklingshjælp samt
med udsatte og ensomme i Danmark.
Hvordan pengene blev brugt i
201 3 afhænger af aktuelle behov.
Har du/I tid søndag den 6. oktober 201 3 mellem kl.11 .00 og 1 4.00,
og har du/I lyst til at komme rundt til
naboer, venner og bekendte, gå en
tur, og samtidig gøre en forskel for
mennesker i nød, vil vi meget gerne
høre fra dig.
Du kan ringe på tlf. 40 72 08 41
eller sende en mail til:
brofelde@turbopost.dk
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Nu er vi
"Grønne Spirer"

Af Dagplejen v/ Mette Kjær

Den 1 0. juni havde Voerladegård
dagpleje besøg af borgmester Jørgen
Gaarde i anledning af, at vi nu officielt
er "Grønne Spirer".

Dagen blev fejret med tale, flag- i naturen hver dag, og vi har bl.a. fohejsning og kage efterfulgt af krible- kus på vejret, årstidernes skiften, milkrable-rundtur på Ellens grund.
jø, "hvor bor regnormen"? og at plante
og høste. Vi har glæde af både skoSom "Grønne Spirer” modtager vi ven, vores egne haver, en vandpyt og
inspirationsmateriale fra Friluftsrådet en lille grøftekant.
passende til årstiden.
Klik ind og læs mere på
Vi sørger for, at børnene kommer ud
www.groennespirer.dk
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Et hjem tager form

Af Kathrine Lund Jacobsen

Håndværkerne rystede på hovedet,
da de første gang fik øje på den flok
danske piger, der troppede op for at
hjælpe til med at bygge et hus til 24 tidligere gadebørn i Garoua i Cameroun.
Men pigerne (dvs. 21 piger og 5 drenge), der var taget hele vejen fra Danmark til Cameroun for at give 24
gadebørn en sjov sommerferie og et
nyt hus, viste sig at kunne mere, end
de afrikanske håndværkere havde forventet efter første øjekast.
Gadebørnsprojektet opstod i 2009 i et
samarbejde mellem Afrika inTouch og
Den Lutherske Brødrekirke i Cameroun.
Projektet rummer i dag ca. 24 drenge,
der alle får mad, tøj, husly og skolegang
betalt.
Voerladegård Menighedsråd har – bl.a.
ved sidste års juleindsamling - støttet
byggeriet af et hus til projektet.
I løbet af de godt og vel 2 uger volontørerne befandt sig i Garoua, fik de
- til håndværkernes store overraskelse bl.a. båret flere tusinde spande sand,
så husets gulv nu er klar til at blive
støbt.
Byggeriet er stadig i sin første fase,
som består af fundamentet til hele huset, to værelser, tre toiletter og et magasin til opbevaring af mad. Denne
fase forventes færdig i løbet af august.
Takket være vores donorer, heriblandt
Voerladegård Menighedsråd, er vi ikke
langt fra at være i mål med indsam-

lingen til anden fase af byggeriet. Det
betyder, at vi forhåbentlig kan fortsætte byggeriet, så børnene hurtigst muligt kan flytte ind i deres nye hjem.
De 24 tidligere gadebørn, der er tilknyttet projektet, bor i dag alle sammen i det samme værelse. Det betyder
bl.a., at de mindste af børnene må
sove på gulvet, da det er de ældste,
der bestemmer over de 1 6 sengepladser, der er plads til i rummet. Det betyder også, at det ikke har været muligt
at inkludere piger i projektet. Det nye
hus med flere separerede rum vil give
mulighed for at skille de mindste og de
største drenge fra hinanden og mulighed for at have et adskilt rum til piger.
Det nye hus indeholder desuden et
fælles opholdsrum, så værelserne primært kan bruges til at sove i. Det fælles opholdsrum giver også bedre
muligheder for at undervise og lave
aktiviteterne med børnene. Sidst men
ikke mindst ligger det nye hus i mere
rolige omgivelser og vil give børnene
et større privatliv.
Et hjem, der kan give tidligere gadebørn en ro og tryghed i deres hverdag,
er ved at blive til virkelighed.

... der bæres sand, sand og sand...
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LØRDAG
26. OKTOBER

Voerladegaard Forsamlingshus, Holmedal 54, 8660 Skanderborg
Kl. 1 8.00 Spisning
Kl. 20.00 Irsk musik med ”Marianne Green”

Marianne Green

Marianne Green er et friskt pust på den irske folkemusikscene.
Hendes personlige fortolkning af traditionelle irske sange sunget på
engelsk og gælisk blandet med egne sange og traditionelle
instrumentalnumre kombineres til en stemningsfyldt koncert.
Debut-albummet ”Dear Irish Boy” fra 201 0 består af sange skrevet af
Marianne Green selv og af hendes faste partner og producer, Martin
O’Hare. Hun er en af de fornyende kræfter inden for genren ved at
blande essensen af tradition og tilføre musikken nye taktarter og
akkorder.

Entré 1 20 kr.
Kuvertpris 1 50 kr.
Tilmelding senest d. 22. okt. på tlf. 7578 2236 eller mail
booking@voerladegaardforsamlingshus.dk
www.ska

HUSK

n d e rb o

orsa m li n g
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BANKO I FORSAMLINGSHUSET

HUSK

Det er første onsdag i måneden i oktober november og december altid kl. 19.00
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Fællesskab
Af Ole Vestergaard, Solsikken

Beboere og ansatte på Solsikken
har nydt den dejlige danske sommer,
hvor det er blevet til ferier i sommerhuse, højskoleophold, camping, mange
ture til forskellige forlystelser, badning
og grill. En sommer, vi alle med glæde
kan se tilbage på som en af de rigtig
gode.
Som leder af Solsikken er jeg tilbage
efter 3 ugers rigtig god ferie. Jeg vendte tilbage i en stille tid, hvor de fleste
endnu ikke var kommet tilbage efter ferien, hvilket gav tid til oprydning og refleksion.
Jeg har især tænkt over Solsikkens
samspil med byens borgere, foreninger
og Kirken. Vi har altid følt os som en
naturlig del af byen og er altid blevet
godt modtaget og inviteret med til stort
set alle byens aktiviteter, hvilket vi er
meget glade for. Vi er tilmed også altid
blevet mødt med stor forståelse, hvis
der i en periode har været en beboer,
der har haft en mindre hensigtsmæssig
adfærd, der eksempelvis er gået ud
over andres nattesøvn, blomster el.
lign.
Jeg har altid til gæster på Solsikken
- og i alle andre sammenhænge - fremhævet, at forholdet til lokalområdet ikke
kunne blive bedre, og at vi i det hele
taget ikke kunne være beliggende et
bedre sted end i Voerladegård.
Her må jeg indrømme, at jeg tog fejl,
det kunne blive endnu bedre! De sidste
par år har vi oplevet, at sammenhængen mellem Solsikken og ”Byen” er

blevet endnu større. En udvikling, hvor
vi i større udstrækning også bliver inddraget i byens aktiviteter som aktive,
og at ”Byen” også i højere grad kommer hos os.
Her tænker jeg især på fælles arrangementer med dagplejerne, hvor
de kommer her og er sammen med
beboerne og vores aktive deltagelse i
fællesspisningen til september, hvor
nogle af vores beboere skal være med
i tilberedningen. Byen inviteres endvidere til friluftsgudstjeneste 25. august
på Solsikken - i et samarbejde med
Kirken.
Denne øgede inklusion er en udvikling, vi er meget glade for og håber på
vil fortsætte.

Brug af legeredskaber

Uanset hvor åbne og fleksible vi er
fra alle sider, så vil der altid være en
ramme for samarbejdet.
I forhold til brug af vores legeredskaber vil vi rigtig gerne have besøg
ude fra, men af hensyn til beboerne er
det nødvendigt at ridse nogle retningslinjer op: Legeredskaberne må gerne
benyttes af byens børn, børnehave,
dagplejere mv., når beboerne ikke er
hjemme (indtil kl. 1 6). Efter kl. 1 6 og i
weekender kan legeredskaberne i
nogle tilfælde også benyttes, men da
er det nødvendigt lige at spørge på
Solsikken først, da nogle beboere ikke
bryder sig om at benytte redskaberne,
når der opholder sig nogen, de ikke
kender.
Så: Kom endelig på besøg på
Solsikken – vores ting må gerne
bruges!
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Voerdagen blev en
succes
Af Karin Forsmann og Dorthe Christoffersen

Vi vil gerne takke alle, som var med
til at gøre Voerdagen lørdag den 1 5.
juni til en fantastisk dag.
Det var dejligt, at så mange bakkede
op om dagens aktiviteter.
Der var også god opbakning til aftenfesten, som blev en ”vildt god” fest
med juicemaskine, happy hour og O vi
siger ikke mere!
Også stor tak til alle de mange
sponsorer:
Byens Tømrerforretning, VIF, Heldinggård, Hjem-Is v/ Brandt-Madsen,

Z

Gantrup Byggemarked, Butik Sofi i
Dørup, Rema 1 000 i Horsens, Smuk
Fest samt Kiwi, Drømmespiren, HJ
Valeur, SuperBrugsen, Købmandsgården i Østbirk, Vestbirk Trælast og
Anny Forsmann.
Opbakning til Voerdagen var så
god, at der blev et pænt overskud,
som vil gå til en god ting til byen. Vi
arbejder med ideer!
Håber, I alle får en dejlig sensommer i VOERS skønne by.

Zumba - lad
festen begynde
Af Anne Louise Molbo Levinsen

Jeg har lige overstået 2 dages zumbainstruktør-uddannelse og er nu klar til
at gå hjem og øve (og øve lidt mere),
så zumbafesten kan starte i Voerladegård den 4. september.
Men lad os lige en gang for alle slå
helt fast, hvad zumba egentlig er: Zumba er en latin-inspireret danseform,
som kommer i mange variationer bl.a.
zumba fitness, som er det, jeg vil undervise i. Zumba fitness er danse-fitness, der indeholder langsomme og
hurtige rytmer fra latinamerikansk OG
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international musik samt dansetrin.
Dette giver et unikt mix af konditionstræning og muskeltoning i energifyldte
omgivelser. Man forbrænder kalorier,
mens man har det sjovt og glemmer
tid og sted!
Før jeg fortæller om, hvad jeg har
lært på kurset, så lad mig starte med
at fortælle om min baggrund i relation
til sportens verden:
I teenageårene var det primært
badminton, der kunne få mig op af
stolen, men som årene gik, mistede

jeg interessen, og i løbet af tyverne
prøvede jeg diverse former for fitness
som f.eks. step, aerobic og bodycombat, men ingen af delene fangede min
interesse sådan for alvor. Det var lige
indtil, jeg kom i mødregruppe med Maria Noe Høi, som overtalte mig til at
tage med til en zumbatime i Horsens.
Da hun fortalte, at zumba var dans til
latinamerikanske rytmer, tænkte jeg:
”MIG? Latinamerikanske rytmer? Aldrig
i livet!”. Første gang jeg var af sted, følte jeg mig SÅ dum. Jeg tænkte, ”det
her er min krop bare ikke bygget til”.
Men jeg holdt fast, fordi jeg blev i supergodt humør, både ved at lytte til den
anderledes musik men også af at bevæge mig på en ny måde og grine af
mig selv, når arme og ben ikke ville
fungere samtidig. Men som instruktøren sagde: ”Lad os ha’ en fest!” – og
det havde vi så.
Nu har jeg så gået til zumba fitness i
ca. 3 år (dog
med en mindre pause pga.
graviditet) og
har længe ønsket selv at
lære alt om
zumba. Jeg
spurgte derfor, om VIF
var interesseret i at sende
mig på kursus og starte
et hold op, og det var de... Det var der,
det begyndte at gå op for mig, at det er
nu, jeg skal gribe chancen og udleve
drømmen.

Men hvad har jeg så lært de sidste
2 dage? Man skulle nok tro, at det vigtigste var trinene, men nej! Det vigtigste for mig var at blive bekræftet i, at
zumba fitness ikke handler om at danse rigtigt, eller at se godt ud, mens
man gør det. Nej, det handler om at
have en fest, at blive boostet med
energi, og at der er plads til ALLE (unge som ældre, mænd som kvinder), og
at alle danser på hver sin måde, og
det er helt ok! Men jo, selvfølgelig har
jeg også lært nogle dansetrin og gode
fif på kurset, men det er først nu, arbejdet for alvor kan begynde. At lære
trinene er en ting, men at lære
koreografien til én times undervisning
er en helt anden sag. Jeg har aldrig
undervist før men har heldigvis fået
nogen redskaber med i bagagen, som
forhåbentlig vil gøre det lettere. Og
som kursusinstruktøren sagde: ”Så
længe du brænder for det, kan det ikke
gå galt!”
Og hvorfor synes jeg så, at du skal
tage med, når zumba starter op den 4.
september? Lad mig vende det rundt
og spørge dig:
Kan du li’ at lade musikken føre
dig hen i det uvisse og bare give slip?
Kan du li’ at have en fest?
Kan du tænke dig at blive boostet med energi?
Kan du li’ at have det sjovt og
samtidig forbrænde kalorier og
styrke musklerne?

Hvis JA – ”Join the party”.
Vi ses den 4. september!
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Tour de VIF 201 3
Af Karin Forsmann, formand for VIF

Søndag den 1 . september kl. 1 0.00 - 1 4.00
afholdes igen
Tour de VIF
I år med hele 4 ruter - så ALLE kan være med!

**
**

Klassikeren Mossø rundt på 28 km
Gl. Rye tur/retur på 20 km
Blegsø Banke miniput ruten på 400 m
Mountainbike rute Salten Langsø rundt på 28 km N YT N YT

Der er start og mål-område for alle ryttere på Blegsø Banke i
Voerladegård, hvor tourligans er meget velkomne.
Indskrivning sker samme sted fra kl. 09.30, pris kr. 30,- for
voksne og kr. 1 5,- for børn.
Ruterne er mærket op med skilte og strimmel, og der er depot
ved vendeplads i Gl. Rye og på “toppen” af Vroldvej/Fuldbro
Mølle ved p-plads mod Voerladegård.
Ved depoterne kan rytterne forfriske sig med vand, lidt frugt og
chokolade.
Der er ikke depot på mountainbikeruten, men disse ryttere kan
få lidt forsyninger med ved indskrivning.
Der vil være følgebil og hjælp ved havari til såvel rytter som
cykel.

Vel mødt til en dag, der bare kører ...
- 1 0 - VIF
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Nye tider for VIFs
springhold
Af gymnastikudvalget

gymnaster nu får.
For med mere plads bliver det nu
muligt at lave niveau-opdelt træning, så
de, der er supergode til at lave saltoer,
kraftspring m.v., kan blive endnu bedre,
og de, der skal til at starte deres
springkarriere op, også kan blive guidet
og få hjælp på det niveau.
Der kan være både rytmisk- og
springtræning på én gang, og i løbet af
sæsonen får vi en selebane, hvor gymnasterne kan træne deres forlæns/baglæns saltoer, flikflak og kraftspring.
Det hedder vist ”en win-win-situation” for alle!
Vi glæder os til at se rigtig mange

Ingen tvivl om at vi alle glæder os, til
vores nye hal står færdig. Tænk bare på
den verden af muligheder, der pludselig
åbner sig for os! Om det er en fodbold,
du gerne vil sparke ned i den anden ende af hallen, eller det er kolbøtter, du
drømmer om at ”slå” langs langsiden –
så er det lige om lidt, din drøm bliver til
virkelighed.
Og så er der alligevel nogle, som påstår, at de glæder sig lidt mere end alle
vi andre!
Springholdets trænere - det er dem,
vi taler om!
Det sidste års tid har de faktisk ikke
været til at holde ud at tale med om hal- springglade børn og unge. Se træningstider
len og alle de muligheder, trænere og for alle VIFs vinterhold side 1 4/1 5.

S

Smukfest er overstået
Af Jette R Memory, formand f. oprydning VIF

VIF vil gerne takke alle 1 50 hjælpere,
som bidrog til, at festivalpladsen blev
gjort smuk hver morgen under festivalen. Ca. 65 tons skrald blev skovlet, revet og kørt ud af skoven af vores super
hold.
Det var skønt at have spejderne på
holdet i år – tak til jer – det er altid hyggeligt at arbejde sammen med jer.
Tak til alle formænd, subformænd,
chauffører og hjælpere. I gjorde et fantastisk smukt stykke arbejde.
Vi ses til Smukfest 201 4, for der er
VIF på plads i skoven igen.

Konfetti - vi hader det af et godt hjerte...

Men... så er det helt rent
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Fodboldafslutning
i VIF den 29. juni
Af bestyrelsen v/ Jette Rathcke Memory

Sikken skøn afslutning VIF havde for
sæsonen 1 2/1 3.
Ca. 70 børn og voksne mødte op til
en dejlig morgenmadsbuffet og fik lagt
en go´ bund, så de var klar til dagens
udfordringer.

Med en blanding af fodbold og leg
blev det en skøn dag for alle de fodboldglade VIF-ere.
Fra bestyrelsen skal der lyde en
stor tak til fodboldudvalget Jan og
Troels samt alle vores skønne trænere og andre, som har hjulpet gennem
sæsonen.
Se oversigt over den nye udendørssæson nedenfor og tjek haltimerne for indefodbold side 1 4.

FODBOLD UDENDØRSSÆSONEN I VIF 201 3 EFTERÅR
Hold

Trænig/kamp

Tid

Start Trænere

Herre (Mandag)
Senior Torsdag

1 9.30-21 .00
5/8
11 -mands

Drenge Torsdag
U8+U9

1 7.00-1 8.00
1 5/8
5 mands

U7
U4+U5+U6

3-mands
""

Telefon

Bemærk

Steffen Kjær 61 461 222 Samarb. med
Peter Glibstrup 29227222 Tønning/Træden
Kent Rasmussen21 2531 69
Peter Hollesen 20222925
Dan Jelsing
26688290
Claus Fisker 21 253943 Nu med fast træner

Drenge Tirsd./torsd.
U1 0
Tirsdag
U1 0
Torsdag

1 7.30-1 9.00
1 3/8
5-mands
""

Peter Glibstrup 29227222
Jacob Nielsen 2060291 9

Drenge Tirsd./torsd.
U11
Tirsdag
U11
Torsdag

1 7.30-1 9.00
1 3/8
7-mands
""

Peter Glibstrup 29227222
Jacob Nielsen 2060291 9

Piger
U1 3
U1 3

1 7.30-1 8.50
5/8
7-mands
""

Rene Christoffersen 309521 69
Dorthe Christoffersen 309521 70

Tirsd/torsd.
Tirsdag
Torsdag

Udvalg:
Dommer, baner, kridt
Alt administrativt
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Troels Hornsved
Jan Lundtoft

hornsved@gmail.com
jan.l@live.dk

251 56702
22252767

Glade fodbolddrenge modtager medaljer

V

VIFs vinter i den
nye hal!!

Af bestyrelsen, VIF

Tænk at kunne sige det!! Hvor
er det vidunderligt, og vi glæder
os rigtig meget til at byde velkommen til en forrygende sæson,
hvor nye idrætsgrene ser dagens
lys og gamle får mere plads til at
boltre sig på.

Som det fremgår af skemaet side
1 4/1 5, mangler der trænere til et par
enkelte hold – hvis du har mod på at
starte op, så kontakt Karin Forsmann,
tlf. 23251 71 6 eller Jette Rathcke, tlf.
22963644.
Bemærk også information vedr.
bookning af badmintonbane for voksne.
Vi er klar og håber, der kommer stor
opbakning og tilslutning til alle hold –
nu skal der for alvor ”gang i den”.
Velkommen til nye og gamle medlemmer – vi kan mærke, at det bliver
en god sæson.
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VINTEREN 201 3-201 4 I VIF.

Hold

Børn / voksne
Børn 8-11 år

300

Badminton

Børn 1 2-1 7 år

300

m/træner - inkl. bolde

Badminton

Voksne

350/350

Single/Double - *) Husk at booke

Bordtennis
Floorball
Floorball
Fodbold

300
300
350
300

Spilles kun i Forsamlingshuset
Damer er også velkomne

Fodbold
Gymnastik

Børn
Drenge (4-6 kl.)
Herrer
Børn
U 6-7-8-9 Drenge
Børn
U 1 0-11 Drenge
Børn
U 1 3-1 4-1 5 Piger
Herrer
Forældre/barn 2-3 år

G ymnastik

Tons og Tummel 4-5 år 300

Gymnastik

Gym og leg 0-2 kl.

300

Gymnastik
Håndbold
Linedance

Kom i form
Børn 5-6-7 kl.
Voksne
Danser sep-maj

350
300
400

Spring

Børn 3 kl. og op

400

Badminton

Fodbold
Fodbold

Tennis
Volleyball
Zumba N YT
Yoga

Voksne
Voksne
Voksne - fra 1 6 år
Voksne - fra 1 6 år

Pris

Al sport foregår i vores fine nye
Information

m/træner - Inkl. bolde

300
300
250
300

Hver 2. lørdag

Damer og herrer
Hver 2. lørdag m/turnering
Begynder
Mellemøvet
Øvet
Inkl. 2 x træning på BGI
Niveau-opdelt
Single / Double **) Husk at booke

400/400
?
400 Kontingent er pr. 5 mdr. Danser 1 0 mdr.
50
KUN 1 gang lørdag den 9/11

*) Book badmintonbane på jette.r.memory@skanderborg.dk - mails modtages
fra 1 2/8 og behandles i den rækkefølge, de kommer i.
**) Ledige timer til tennis bliver frigivet, når vi ved, hvor mange tider der er i
overskud. Information på hjemmesiden www.vifsport.dk ca. 1 /9
Mht. adgang, oprydning, bander, fejning, omklædningsrum mv. vil alle trænere blive informeret inden opstart.
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hal, på nær floorball for drenge, som er i forsamlingshuset.
Træner

Jette Rathcke
Marc Rathcke
Martin Vad
Jette Rathcke
?
?
Jens Chr. Jensen
Jens Chr. Jensen
Kent Rasmussen
Dan
Peter Glibstrup
Jakob Friis
Rene Christoffersen
Dorthe Christoffersen

Tlf.

Dag

Tid

Start

52889650
22963644

Onsdag

1 9-20

1 8/9

Mandag

1 8/9

?
Mandag
Torsdag
Fredag

20.30 - 21 .30
21 .30 - 22.30
?
1 7.00 - 1 8.00
20.1 5 - 22.1 5
1 6.00 - 1 7.30

Fredag

1 7.30 - 1 9.00

5/1 0

Mandag

1 7.30 - 1 9.1 5

30/9

Lørdag
Tirsdag

09.00 - 11 .00
1 6.30 - 1 7.30

5/1 0
1 7/9

1 6.30 - 1 7.30

1 6/9

1 7.00 - 1 8.00

1 8/9

1 9.1 5 - 20.30
09.00 - 11 .00
1 8.00 - 1 9.00
1 9.1 5 - 20.1 5
20.30 - 21 .30
1 7.30 - 1 9.1 5

1 6/9
31 /8
27/8
27/8
27/8
5/9

22963644

23935395
23935395
21 2531 69
26688290
29277222
309521 69
309521 70

Onsdag

Dorte Bak
27900695
Lars Thuesen
Carsten Molbo
21 246209
Mandag
+ Janni Kjær / Søren Bording / Kirstine Iversen
Bodil Thirup
50524975
Onsdag
+ Michael Støve / LarsThuesen
Inger Iversen
30287805
Mandag
Gitte Eilersen
21 799031
Lørdag
Grethe Andersen
41 41 2373
Tirsdag
""
""
""
""
Jørgen Brandt
411 81 528
Torsdag
+ Steffen Pedersen / Kirstine Iversen / Bo Hedegård
?
?
?
?
Anne Louise Molbo
20335767
Onsdag
Heidi Egelund
Lørdag

1 8-1 9

1 8/9

?
30/9
1 2/9
5/1 0

?
?
?
?
20.00 - 21 .30 4/9
1 0.30 - 1 2.30 9/11

Hvis hallen ikke er klar til startdato, så kan følgende hold starte i Forsamlingshuset: Linedance, Zumba, Floorbal og Kom i form.
UGE 6 201 4: Hallen bruges hele ugen af skolen - derfor ingen idræt i denne uge.
UGE 7 201 4: Ønsker man at træne i uge 7 så giv besked til Jette på:
jette.r.memory@skanderborg.dk
Hallen er lukket for idræt mellem jul og nytår.
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50 års jubilæumsfest hos
Lørdag d. 2. nov. 201 3
Jubilæet foregår på Ømborgen,
Lindholmvej 11 – 1 3, 8680 Ry.
Eftermiddagens/aftenens program ser således ud:

Kl. 1 4.00 -1 6.00: Valgfrie jubilæumsaktiviteter ude og inde for store og små.
Kl. 1 6.00 -1 6.30: Fødselsdagskage, saft og kaffe.
Kl. 1 6.30:
Afrejse, børn og unge spejdere
I tidsrummet frem til 1 9.00 er der mulighed for indkvartering, afslapning, gåtur,
aflevering af børn hos bedsteforældre og at give en hjælpende hånd med bordopdækning mv.
Kl. 1 9.00: Festmiddag for voksne over 1 7 år – indslag undervejs er velkomne.
Søndag:

Kl. 09.00: Morgenmad, oprydning og afrejse

Enhedsmøder: se www.spejdernet.dk/vg for mere info.
Enhed:
Familiespejd
Bævere
Ulve
Juniorer/spejdere
Seniorer
Søspejdere

Målgruppe:
3 – 6 årige
0. – 1 . kl.
2. – 3. kl.
4. – 7. kl.
8. – 1 0. kl.
5. – 1 0. kl.

Mødedag/tidspunkt:
4. søndage 09.30 - 11 .30
tirsdag
1 7.00 - 1 8.1 5
mandag 1 7.00 - 1 8.30
onsdag 1 8.00 - 20.00
onsdag 1 9.00 - 21 .00
mandag 1 8.00 - 20.30

- 1 6 - KFUM spejderne i Voerladegård

Enhedsleder:
Birthe Jacobsen
Sine AM
Sine KJ
Daniel Tchikai
Tina R Josephsen
Rene Knudsen

spejderne – du er inviteret!
Det vil glæde Voerladegård gruppe at se alle
der vil hjælpe med at gøre dagen festlig
– uanset om du er spejder eller ej!
Tilmelding (kun

til aftenfesten)
Pris: 1 50 kr. – indbetales på reg. nr. 9507, konto nr. 5570001 673 – senest fredag d.
1 5. oktober.
Vigtigt: Mærk indbetalingen med ”50” + navn/navne. Skriv samtidig en mail til
Steen på ditteogsteen@fibermail.dk – skriv navn(e) + angiv om du/I ønsker at
overnatte på Ømborgen – fristen er ligeledes fredag d. 1 5. oktober.
Praktisk info:

Vand/øl/vin købes på Ømborgen til rimelige priser. Medbring lagen, sovepose,
dyne, hovedpude, hvis du vil sove på Ømborgen.
Vi håber at se mange til en hyggelig og festlig eftermiddag/aften.
(Fredag aften til lørdag frokost er der gruppeweekend som normalt for spejderne)
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Nyt om Multisalen
Af Multisalens bestyrelse

Arbejdet med Multisalen er i skrivende stund så langt, at der er blevet lukket for diverse indgange til salen. Langt
de fleste af os må vente til den officielle
indvielse med at få vores nysgerrighed
stillet med hensyn til, hvordan hallen
bliver. Og godt for det, for det er også
ensbetydende med, at arbejdet skrider
ganske fornuftigt frem efter planen.
Springgraven er med Byens Tømrers sindrige konstruktion blevet lukket
forsvarligt af, indtil den skal genåbnes
som springgrav.
Måske sidder en af jer og tænker, at
den halve million, som den koster, kunne du godt tænke dig at være med til at
søge midler til, så er du velkommen til
at melde dig til opgaven. Henvendelse
til Multisalens Bestyrelse.
Vi er meget benovede over al den
arbejdskraft, som frivillige har lagt i hallen og over den vedholdende indsats
for at skaffe folk til opgaverne, som er
foregået.
O Og opfindsomhed når f.eks. ma-

VOERLADEGÅRD MULTISAL
leren og smeden i frisk men måske
også dumdristig samhørighed finder
på løsninger som at kravle op på
taget og skrue loftsvinduet af for at
kunne male lysningen/træet nedenunder loftsvinduet O
Vi er også klar over, at vi har leveret nogle svipsere med hensyn til at
få serviceret vores hårdtarbejdende
frivillige hjælpere. Det er vi kede af og
må erkende, at vi er og bliver lægfolk i
dette arbejde.
Nyt fra bestyrelsesarbejdet er, at vi
har fået den frivillige momsregistrering, som vi har ansøgt om. Dermed
har vi fået økonomien, som vi gerne
ville have den.
Der bliver arbejdet med at finde en
model for bandereklamer, navneskilt
for hallen på facaden og meget aktuelt: Indvielsesfesten. Et udvalg bestående af personer fra skolen, VIF og
bestyrelsen planlægger indvielsesfesten.
En... har smugkigget,
og det ser vildt flot ud
- alle drømme må være
blevet til virkelighed.
Mange har gjort en
kæmpe indsats, men
alle er vist enige i, at vi
skylder bestyrelsen en
stor stor tak!
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Indvielse af Multisalen
Alle borgere i Voerladegård og opland
inviteres til indvielse af vores nye hal i byen.

Torsdag den 26. september kl. 17.00

Indvielsesfesten vil bestå af en officiel del med taler af:
* Henning Haahr fra kommunens direktion,
* Jørgen Gaarde, borgmester og
* Jesper Torp, formand.
Denne del vil tage omkring 45 min.
Derefter vil der være nogle boder, hvor der bl.a.
sælges friskbagte vafler.
På et tidspunkt vil der være en form for underholdning. Herom senere.
Her midt i julis sommervarme, mens teksten bliver forfattet, er der andre ideer på bedding, men de er ikke besluttet.
Derfor er det vigtigt, at I går ind på f.eks. Multisalens hjemmeside www.Multisalen.dk eller Skolens intra for at få det
opdaterede program, som vil være på plads ca. en uge før
arrangementet.
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Naturen omkring
Lyngdal.
Af Egon Kjær Sørensen

Selv om vi har prøvet det før, er det
slemt at leve med tørken.
Af en eller anden grund kan det
regne i Yding og Gl. Rye, så alt ral bliver skyllet ud på vejene, mens vi her
får tre dråber.
Vi er ikke meget for det men har
måttet vande vore rhododendronbuske,
for at sikre os, at disse sumpplanter
også næste år skal berige vor forsommer med massevis af blomster.
Urtehave og marker vander vi ikke,
så de må give det udbytte, de kan.
Lige i dag har vi høstet det sidste
vinterbyg. Det har været et fantastisk
godt høstvejr, alt korn er godt tørt, men
kernerne måtte godt have været en del
større, så bunkerne oppe ved vejen
havde fyldt lidt mere, for udgifterne til at
lave kornet har været det samme som
sidste år, hvor der var en tredjedel mere korn.

Foto: Lars Erdmann
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Vore græsmarker på skrænterne
omkring gården er desværre brune og
ikke grønne.
Derfor har vi allerede nu måttet tage
lammene fra mødrene, så disse ikke
skal blive helt afpillede ved at skulle
give mælk til lam, der er næsten lige
så store som dem selv.
Nu får de til gengæld den sidste rest
af ensilage fra forrige år, og det nyder
de rigtig meget.
Vore stude går for de flestes vedkommende på engarealer, og her er
der stadig så meget vand i jorden, at
græsset er grønt; men vi kan sagtens
se, at også her er der mere tørt end
ellers, for studene kan nu let færdes
steder, hvor de plejer at synke i.
En dag i sidste uge, hvor jeg sad og
spiste aftensmad, kom jeg til at kigge
ud på gårdspladsen, og der så jeg et
mærkeligt syn. En troldande-hun gik
nok så fredeligt rundt på pladsen med
5 nyudklækkede ællinger. Jeg ved ikke, hvor hun har ruget, men det har
måske været under en busk på gårdspladsen.Vi har også to høns, der hver
dag på forunderlig vis forlader hønsegården. Hver dag kan vi så de samme
to steder under en busk på gårdspladsen finde de æg, de er gået ud for at
lægge. Når de har gjort det, er de klar
til at blive lukket ind i hønsehuset igen.
Så når de ser os, kommer de løbende
hen imod os, og når vi så går mod
hønsehuset, løber de i forvejen og står
og venter uden for døren.
Hvor anden er trukket hen med
ællingerne, ved jeg heller ikke, for lige

nu er der langt til vand, men hun forlod
gårdpladsen med hele rækken efter sig
og gik lige så roligt ud ad indkørslen.
Jeg tvivler på, at hun har fundet
vand til dem. Da hun begyndte at ruge,
kunne hun stadig svømme nede i Klaus
Fiskers eng, men også den er helt tør
nu, og i Dørup bæk kan hun selv gå på
bunden, men ællingerne kan måske
svømme på de dybeste steder.

For 20 år siden, da vi sidst
havde en lignende tørke, tørrede
Dørup bæk helt ud, men på
grund af al den markvanding,
som salatproduktionen kræver,
giver drænene denne gang så
meget vand, at det stadig er en
meget lavvandet bæk og ikke en
tør grøft.

Foto: Lars Erdmann

" Vi - stude - har haft en skøn sommer med økologisk grønt og klart kildevand, og vi har
nydt det og bestemt ikke - som I kan se - lidt nogen nød her i nærheden af Gudenåen. "
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Åben kirke
mandag til lørdag
Af Birthe Jacobsen, menighedsrådsformand

Voerladegård Kirke er åben mandag
til lørdag fra kl. 08.00 til 1 6.00.
I dette tidsrum er alle velkomne indenfor.
Man er velkommen til at tænde et lys
og sætte det i Lysgloben, som er en
speciel lysestage formet som en globe.
Lysgloben blev taget i brug ved gudstjenesten Pinsedag og står altid fremme.
Kirken er et særligt rum med en
særlig historie, som gerne må fortælles
og opleves.
Kirken har gennem tiden dannet
ramme om mange både festlige og
sørgelige begivenheder. Samtidig er
den specielle arkitektur med til at skabe
en vis højtidelighed, som i sig selv kan

være en oplevelse.
I våbenhuset (ved indgangen) er
der en beskrivelse af Voerladeård Kirkes historie og de særlige kendetegn.
Inde i kirken er der salmebøger, og på
alteret ligger altid en bibel. Det må
gerne bruges.

Velkommen i kirken hver dag!

N

Ny i
menighedsrådet
Af Birthe Jacobsen, menighedsrådsformand

Steen Høj Iversen
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Steen Høj Iversen, der var 1 . suppleant ved valget i efteråret 201 2, er
indtrådt i menighedsrådet, da Connie
Pedersen har trukket sig af helbredsmæssige årsager.
Steen bydes velkommen til
arbejdet.

K

Kirkelige arrangementer:
Af sognepræst Peter Tast

Stilleaften i kirken
Torsdag d. 5. sept. og tirsdag d. 29.
okt. kl. 1 9.30

Stilleaften i kirken er at samles i kirkerummet til fordybelse midt i en travl
hverdag. Vi holder en meget enkel
gudstjeneste med en (Taize-) sang, en
læsning og en bøn. Herudover er vi
stille sammen i 1 0-1 5 minutter, hvor vi
giver os selv tid til at hvile og lytte og
være til stede i os selv. Stilleaften i kirken varer højest 30 minutter og arrangeres primært af frivillige. I Gl. Rye er
der også stilleaften i Sct. Sørens kirke
torsdag d. 26. sept. og d. 21 . nov.

Dagligt liv i Nordeuropas mest sikrede fængsel
Tirsdag den 24. september kl. 1 9.30
i Menighedshuset

Foredrag ved fængselspræst Jesper Birkler
Som præst for fangerne i Nordeuropas mest sikrede fængsel er Jesper
Birkler dagligt sammen med mennesker, som har begået de alvorligste
forbrydelser, og som afsoner fængselsstraffe fra nogle få måneder til forvaring og livstid. I foredraget fortæller
han om den ofte barske hverdag i
fængslet, om det kirkelige arbejde, om
skyld og straf, om håb og længsel.
Spørgsmål af enhver art fra tilhørerne
er velkomne.

Konfirmandopstart
Søndag den 8. september kl. 11 .00

De nye konfirmander og deres forældre bydes velkommen med en særlig
gudstjeneste, der er åben for alle. Efter
gudstjenesten vil sognepræst Peter
Tast gerne mødes med konfirmander
og forældre i Menighedshuset.

Høstgudstjeneste
Søndag d. 22. september kl. 11 .00

Vi har høstet på marker og i haver,
og høsten er ved at være i hus. Derfor
vil vi takke Gud for dette års høst, når
vi søndag den 22. september fejrer
høstgudstjeneste i Voerladegaard kirke.
Efter gudstjenesten er der kaffe og
æblekage i Menighedshuset.

Jesper Birkler

”Til helvede med helvede”
Tirsdag den 22. oktober kl. 1 9.30 i
Menighedshuset

Foredrag ved teolog Anders-Christian Jacobsen
”Helvede kan opleves som noget,
Fortsætter næste side
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der truer tilværelsen her og nu, eller
som en trussel om straf efter døden.
Personligt har jeg haft det vanskeligt
med at vokse op i en tradition præget
af Indre Mission, hvor forestillinger og
trusler om helvede spillede en stor rolle. Det er en del af baggrunden for, at
jeg i mit arbejde som teolog har beskæftiget mig en del med temaet.
Foredraget handler både om mine egne oplevelser med trusler om helvede
og om, hvordan man som kristen kan
forholde sig til forestillingen om helvede. Jeg vil blandt andet fortælle om
nogle kristendomsformer fra oldkirken,
hvor man forestillede sig, at alle til sidst
bliver frelst”, skriver Anders-Christian
Jacobsen om sit foredrag.

dem, der er bisat eller begravet fra
Voerladegaard kirke i det forløbne år.
Efter gudstjenesten kan man tænde et
lys i våbenhuset og bære det ud til
gravstedet. Der vil også være en kop
kaffe i våbenhuset efter gudstjenesten.

Børnekor 3 tirsdage efter skoletid i
Menighedshuset, fra 1 2. november

Går du i 4., 5. eller 6. klasse, og
kan du lide at synge, så er der her et
godt tilbud til dig! 3 tirsdage efter skoletid har Voerladegaard Kirkes organist, Birgitte Mortensen, tilbudt at
undervise og lede et børnekor, hvor
du kan være med! Det tager ca. 1 time hver gang, og der vil være lidt at
spise og drikke. Koret vil øve sange til
gudstjenesten første søndag i advent,
søndag den 1 . december kl. 11 .00.
Tilmelding til Birgitte Mortensen på
mail: birgittem22@hotmail.com tlf.
(4052 2066).
Kom og syng – det bliver sjovt.

Beatlesgudstjeneste
Torsdag d. 21 . nov. kl. 1 9.00 i Voerladegaard Kirke

Anders-Christian Jacobsen

Alle helgens gudstjeneste
Søndag d. 3. november kl. 11 .00

Alle helgens dag bliver der under
gudstjenesten lejlighed til at mindes
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Voerladegaardkoret og band synger og spiller sange, der er skrevet af
verdens mest kendte band, the Beatles. Vi skal både høre og selv synge
med på nogle af de mange gode Beatlessange. Desuden vil kirken blive
koloreret med billeder og videoklip.
Elsebeth Toftdahl leder koret og
forbereder Beatles-gudstjenesten sammen med sogne- og ungdomspræst
Peter Tast.

Prøv noget anderledes! En alternativ sang!
rytmisk gudstjeneste, der giver både
Tag lidt konfekt med og mød op i
Beatlessangene og gudstjenesten et Menighedshuset, så deler vi både
nyt perspektiv.
sangglæde, kaffe og lækkersult.
For alle, der kan lide julens sange!
Som tidligere år er det Karl Svansø
Iversen, der står for arrangementet.

De 9 læsninger
Søndag d. 1 5. december kl. 1 6.00

Sammen med Voerladegaardkoret
synger vi julen ind i Voerladegaard kirke. Personer fra Voerladegaard og
omegn læser julens 9 læsninger mellem korets satser og fællessange.
Kom, hør koret og nogle af kristendommens grundlæggende fortællinger
og mærk julestemningen!

1 . søndag i advent: Familiegudstjeneste med børnekor og adventshygge
Søndag den 1 . december kl. 11 .00

Vi begynder det nye kirkeår med en
familiegudstjeneste, hvor børnekoret vil
medvirke. Bagefter går vi over i Menighedshuset og hygger med saft, gløgg
og æbleskiver. Tag hele familien med
og kom i julestemning!

Voerladegaardkoret 201 2

Julens sange
Anden søndag i advent d. 8. dec. kl.
1 5.00:

Der er ingen gudstjeneste denne
dag, men lad os mødes til konfekt og
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Hvorfor skal man
være anderledes?
Af sognepræst Peter Tast

”Tør du være anderledes” er det
overordnede tema for det kommende
års arrangementer i Voerladegaard
sogn. Men hvorfor egentlig det? Hvorfor skal man være anderledes? Skulle
der nu være noget særligt over det?
Noget værdifuldt; noget, der er værd at
stræbe efter?
Dem, der er anderledes, bliver jo ofte holdt lidt udenfor. Vi taler om dem,
men kan ikke forstå dem og tør ikke
rigtigt involvere os. De fleste af os er jo
ikke så anderledes, at det gør noget.
Faktisk vil mange af os helst passe ind
i fællesskabet, så vi kan tage del i det
og være en del af det.
I medierne møder vi til gengæld ofte
folk, der er anderledes. Her er det en
stor værdi at være anderledes. Vi gider
næsten ikke kigge på dem, der er helt
normale. De er for kedelige. Nej,
programmer om folk, der er anderledes
”sælger”: ”Hvem vil ikke ha’ lidt Gustav?”, Ole Henriksen, Hånd i hånd
med Bubber, Unge mødre og reality
TV. Det er sjovt at se, hvor skøre andre
mennesker er, og hvor anderledes de
er, men er der en i vores egen familie,
der springer ud som bøsse, så er det
noget helt andet, og vi forstår det slet
ikke.
Jeg tror, der er en spænding eller en
vekselvirkning mellem det anderledes
og det almindelige. Det er spændende
at prøve noget nyt: En ny smag, en ny
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sport, en ny aktivitet. Vi vil forstyrres,
og det er sundt at blive forstyrret, så
livet ikke bliver kedeligt og en ensformig trummerum. Men på den anden
side så holder vi også af det kendte
og lever et liv fuld af rutiner, som gør
tingene enklere, og som gør, at vi har
overskud til engang imellem at beskæftige os med noget nyt, noget anderledes.
På samme måde er der en spænding eller en vekselvirkning mellem at
være en del af det omgivende samfund, leve efter de fælles regler og
værdier, og så at være sig selv - med
det, man kan mærke i sig selv.
Jeg tror ikke, der er nogen særlig
værdi eller noget særligt gode ved at
være anderledes, men jeg tror, det er
meget vigtigt at turde være den, man
er – at turde at være sig selv. Vi er jo
alle sammen lidt forskellige og dermed anderledes end vore medmennesker. Jeg er til musik og teologi, du
er måske til fodbold og politik? Sådan
er vi forskellige på hver vores måde,
og det tror jeg er vigtigt, at vi holder
fast i for ikke at miste os selv.

Tør du være dig selv?

Derfor handler temaet ”Tør du være anderledes?” egentlig mest om at
turde være sig selv. At være sig selv
med de forskelligheder, vi hver især
har - at finde sin ”identitet”, som
udviklingspykologerne kalder det. Det
er den unges vigtigste projekt. At finde
og turde stå ved sin egen identitet
som den, man er. Kan man det, så er
man i en sund udvikling.

Foto: Poul Pedersen

"Hvem er jeg?"

Da jeg var ung, var der ikke mange,
der ville vedgå sig at være kristen. Det
var i 70’erne og 80’erne, der var
præget af ungdomsoprørets kamp mod
autoriteterne, herunder kirken. I dag
møder jeg stadig mennesker, som meget skeptisk spørger mig, om jeg virkelig tror på Gud? (Underforstået: Har du
ikke fulgt med tiden? Lever du stadig i
middelalderen?).
Selvom det ikke er så svært længere, så kræver det stadig mod til at være
anderledes – være mig selv og stå ved
min kristne tro og opfattelse af livet - at
sige: ”Ja, jeg tror på Gud”. Gud som
har skabt livet og med sin søn Jesus
har sat kærligheden over alt andet.
Det er hverken farligt, gammeldags
eller ude af trit med tiden, men giver
dig et holdepunkt i livet og modet til at
være dig selv, hvor anderledes, du end
måtte være.

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:
Birthe Jacobsen
tlf. 20 54 30 29
abjacobsen@mail.dk
Henvendelse om fødsler,
navneændring, attester mv. til:
Kirkekontoret:
Kirkebakken 4
8660 Skanderborg
tlf. 86 52 02 1 2
Gudstjenester, aktiviteter og sogneoplysninger:
www.sogn.dk/voerladegaard
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Gudstjenester og aktiviteter i Voerladegaard Kirke efterår 201 3
Gudstjenester:
08. sept.
kl. 11 .00
22. sept.
kl. 11 .00
06. okt.
kl. 11 .00
20. okt.
kl. 11 .00
03. nov.
kl. 11 .00
1 7. nov.
kl. 11 .00
21 . nov.
kl. 1 9.00
01 . dec.
kl. 11 .00
1 5. dec.
kl. 1 6.00
24. dec.
kl. 1 5.00
25. dec.
kl. 11 .00

1 5. søndag e. trinitatis - Konfirmandopstart
1 7. søndag e. trinitatis - Høstgudstjeneste
1 9. søndag e. trinitatis
21 . søndag e. trinitatis
Alle Helgen
25. søndag e. trinitatis
- Beatlesgudstjeneste
1 . søndag i Advent
- Børnekoret synger
3. søndag i Advent
- Julens 9 læsninger
Juleaften
1 . Juledag

Aktivitetsoversigt:
Torsdag 05. sept. kl. 1 9.30: Stilleaften i kirken
Tirsdag 24. sept. kl. 1 9.30: Livet i fængsel v/ fængselspræst Jesper Birkler
Tirsdag 22. okt. kl. 1 9.30: "Til helvede med helvede"
v/ teolog Anders-Christian Jacobsen
Tirsdag 29. okt. kl. 1 9.30: Stilleaften i kirken
Tirsdag 1 2. nov. efter skole og 3 uger frem fra d. 1 2. nov : Børnekor
Søndag 08. dec. kl. 1 5.00: Julens sange v/ Karl Svansø Iversen
Konfirmation i 201 4 er St. Bededag den 1 6. maj 201 4
Konfirmation i 201 5 er St. Bededag den 01 . maj 201 5
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