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N yt fra Fællesrådet
Ny formand for fællesrådet og ny ansvarshavende redaktør

På fællesrådets generalforsamling i maj blev Mette Voldum Jørgensen, Holmedal 60 valgt som ny formand. Hun afløser Henrik Ellegaard.
Endvidere blev Karin Morsbøl, Holmedal 1 valgt som ny ansvarshavende
redaktør af Voers Blad. Hun afløser Egon Kjær Sørensen.

Mette Voldum Jørgensen

Den nye formand udtaler:

Karin Morsbøl

forslag til emner, som vi bør tage op
udover det, som foreninger foreslår.
"Jeg kom vist i et svagt øjeblik i foråSend forslag til mette@skaanningret til at sige ja til at være repræsentant jorgensen.dk
"
for meninghedsrådet i Voerladegård
sogns Fællesråd. Og ved det første Den nye redaktør udtaler:
møde i Fællesrådet sagde jeg også ja
til at være formand uden at vide ret
"Jeg har gennem nogle år læst kormeget om, hvad det vil sige, men de rektur på tekster til bladet og rettet lidt
øvrige repræsentanter har lovet at til hist og her (dog ikke i børns tekster).
hjælpe mig i gang.
Jeg kan godt li' at være med til at
I den kommende periode skal vi bl.a "samle trådene" i det netværk af aktiviarbejde med revision af vedtægter, teter, der findes i Voerladegaard, såforskønnelse af Holmedal og kom-mu- dan som det sker i Voers Blad. Så da
nikation ud over Voers Blad.
jeg blev spurgt, om jeg ville overtage
Alle må meget gerne komme med jobbet efter Egon, sagde jeg ja."
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Fællesrådet består af repræsentanter for forskellige foreninger og
aktører i Voerladegård Sogn
Foreninger
VIF
KFUM-Spejderne
Menighedsrådet og formand
Forsamlingshuset
Landsbyordningen (skolen og børnehaven)
Solsikken
Multihallen
Vandværket
Dørup Borgerforening

Repræsentanter
Dorthe Christoffersen
Majbritt Brauner
Mette Voldum Jørgensen
Henrik Ellegård
Jens Mikkelsen
Annie Svejstrup Olesen
Jens Mikkelsen
Nis Heissel
Anders Bjarrum Laursen

Indholdsfortegnelse:

Side:

2...Fællesrådet
3...Redaktionen
4...Skolen
7...Forsamlingshuset
8...Ungdomsklubben
1 0..VIF
1 3..Voerfest
1 4..Spejderne
1 6..Solsikken
1 8..Naturen omkring Lyngdal
1 9..Menighedsrådet
20..Kirkens aktiviteter
22..Sognepræst - Peter Tast
24..Gudstjeneste- og aktivitetsliste
Forside: "Holmedal City" - "Byens bedste gade" ved Voerfesten 201 4.
Næste blad udkommer primo dec. 201 4.
Deadline for artikler til næste blad er 1 .
november 201 4.

Redaktionen

Voers Blad udgives af Fællesrådet for
Voerladegård sogn.
Ansvarshavende:
Karin Morsbøl
karin.morsboel@gmail.com
tlf.: 40 92 03 90
Redaktionssekretær:
Nis Heissel
voerladegaard@gmail.com
tlf.: 26 1 6 55 88
Distribution:
Karl Svansø Iversen
inger.karl@fibermail.dk
tlf.: 75 78 28 05
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Refleksionsbrev
Af Hanne Lind, lærer

Når sommerferien nærmer sig, og tiden på Voerladegård Skole er ved at
være slut for de ældste elever, er det
efterhånden en tradition, at eleverne
reflekterer over deres tid på skolen.
De skriver et reflektionsbrev til lærerne, som indeholder de tanker, hver
enkelt elev gør sig om skoleforløbet.
Brevene er meget forskellige, og de
har fokus på såvel det faglige som på
mere overordnede tanker om skolelivet.
Nedenstående er Anes (6. klasse)
reflektionsbrev.

Refleksionsbrev over mine
år på Voerladegård Skole
Af: ’Den Mystifistiske Mellem-Linjerne – Ane’ -

Mine år på Voerladegård har aldrig
rigtigt været dårlige, men alligevel har
jeg heller aldrig nået mit højeste punkt,
jeg syntes altid, at jeg har svævet i
midten. Har aldrig rigtigt fået sådan et
’boost’, så jeg kunne flyve op og røre
toppen. Der har altid været lidt endnu,
men alligevel er det altid gået opad.
Jeg har aldrig set bunden, for midten er
stor. Man kan næsten se den for sig,
som sådan en tåge, man vil ikke kunne
se bunden, medmindre man er lige ved
at kollidere med den. Og man vil først
kunne se toppen, når du er fløjet over
den, og så vil det virke nytteløst, for så
har det ikke noget mål. Så vil man falde
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ned i tågen med vilje, selvom du nok
hurtigt finder ud af, at det var sjovest
på toppen. Måske er det klassens hierarki jeg taler om – de populære, i toppen, og så nedad? - eller så er det
bare følelserne – ked af det, i bunden,
og så opefter?
Uanset om jeg skriver om klassens
hierarki eller om følelserne, så lad mig
give dig et råd omkring, hvordan du
højst sandsynligt kan trænge igennem
den glasboble ’vi’ lever i. Man skal ikke
råbe af boblen, det trænger kun igennem nå tonen når sit højeste punkt,
skærer lige igennem, laver et snit. Men
så heler boblen – hurtigt.
Nej, du skal smelte selve glasset,
tale roligt, måske så lavt at boblen er
nødt til at stoppe med at suse rundt,
for at kunne høre hvad du sige. Hvis
den suser videre så del boblen op, tal
med boblen i små stykker, smelt boblen i små stykker.
Jeg ved godt at jeg højst sandsynligt ikke skal skrive refleksionsbrevet
sådan her. Men det er den eneste måde jeg lige kan gøre det på, mellem
linjerne, uden noget egentligt budskab,
eller overhovedet en historie. Men jeg
prøver.
Jeg tror altid, at jeg har tænkt på
Voerladegård, som en ting der altid ville være det. Eller, måske mere som en
ting jeg ikke kunne leve uden, det har
jeg – ifølge min (rædselsfulde dårlige)
hukommelse – heller aldrig gjort. Det
er først her i det sidste år på skolen, at
jeg er begyndt at tænke på det, som
en form for hindring. Før i tiden var det
lidt ligesom at ligge i en seng med en
hel masse varme dyner til op over

hovedet, og det var dem der holdt mig
varm. Men nu er jeg ved at blive bange
for at blive kvalt. Jeg er begyndt at
kunne mærke det her på det sidste,
hver gang jeg fx tager til Skanderborg
med bus, og først når jeg er inde i byen
begynder jeg at tænke på, om jeg
overhovedet kan finde et tidspunkt at
tage med bussen hjem på. Om jeg
overhovedet kan forstå busplanen.
For jeg har ligesom ligget lidt for
længe i sengen, orkede ikke at fjerne
dynerne, fordi de var for tunge. Nu sidder jeg så og tænker på hvad dynerne
består af; tryghed? Vaner? Eller bare
frygten for det der er anderledes? Måske lidt af hvert. Men uanset hvad er
jeg nødt til at løfte dynerne nu. For at
komme videre. Måske gå ud i haven,

se om blomsterne er visne. Hvis de er
visne tror jeg at jeg kan finde en anden
have hvor blomsterne er sprunget ud.
Men jeg kommer altid til at gå i seng
igen, og trække dynerne helt op over
hovedet, og bare falde i søvn. Men til
forskel så vågner jeg bare, og trækker
dynerne ned igen. En dag vågner jeg
måske helt af mig selv, uden alarm. En
dag sparker jeg måske en af dynerne
ned på gulvet, og så toR Skralder ligesom lagene af. Så finder jeg min
egen have, måske bliver den lille med
store flotte blomster. Måske bliver den
stor og uden blomsterR Hvis det sker
køber jeg en ny dyne, men kun en, jeg
vil ikke risikere at blive kvalt.
Jeg tror jeg kan se mit natbord nuR

Farvel til 6. klasse 201 4
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Hverdags-glimt fra skolen
Åhh nej, nu fik lærerne mål igen!

Klubbens tur til Tivoli Friheden... hold da fast

"Fair play"
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Koncentration til sidste skoledag .

7 - Forsamlingshuset

I

Information om Ungdomsklubbens
åbningstider og kommende tilbud til
de unge for sæson 201 4/201 5
Af Christian Smed, klubleder

Ungdomsklubben i Voerladegård er
et alsidigt tilbud til alle unge mellem 1 3
og 1 8 år.
Ungdomsklubben har åben to aftener om ugen, tirsdag fra kl. 1 9.00-22.00
og torsdag fra 1 9.00-22.00.
I den kommende sæson har vi åben
35 uger fordelt på hele året, så der er
rig mulighed for at komme op i klubben
og hænge ud sammen med vennerne
og benytte sig at vores mange alsidige
tilbud.

Vi har i Ungdomsklubben fokus på
hygge og samvær på tværs af klassetrin, men vi laver også længerevarende
aktiviteter som filmaftener med overnatning, overnatninger i telt i den skønne natur, og så har vi i år været på en
weekendtur til Lalandia, hvor vi var aktive i badelandet om dagen og spillede
spil og hyggede om aftenen. Turen til
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Lalandia var et kombineret samarbejde mellem vores egen ungdomsklub og ungdomsklubben i Gl. Rye.
Der var god opbakning fra begge klubber, og vi endte med at leje to store
hytter, så vi havde plads til alle. Vi håber, at vi også i den kommende sæson
kan fortsætte og styrke vores samarbejde med ungdomsklubben i Gl. Rye.
Udover vores overnatninger har vi
også på vores almindelige klubaftener
et væld af muligheder og aktiviteter
såsom bordtennis, bordfodbold, og så
har vi fået lov at bruge Multihallen et
par timer om aftenen, som vi også udnytter til fulde. Vi har også i løbet at
det sidste år haft stor succes med at
arrangere et par wellness-aftener samt
et par aftener, der har stået i de kreative syslers tegn. Derudover har vi også
afholdt madaftener, hvor vores medlemmer for et lille beløb har kunnet
spise med i klubben.
I den kommende sæson tilbyder
Skanderborg Ungdomsskole også fællesture for alle kommunens ungdomsklubber. Lørdag d. 6. september tager
vi således på en spændende og sjov
tur til Djurs Sommerland og lørdag d.
22. november tager vi på en juleshoppetur til Tivoli i København.
Hvis du er mellem 1 3 og 1 8 år og
synes, alle disse mangeartede tilbud

lyder spændende så kig forbi til opstarten for den kommende sæson tirsdag
d. 1 9. august fra 1 9:00-22:00 og hør
nærmere. Du kan også finde os på
facebook: www.facebook.dk/voerladegaard.ungdomsklub. Det koster kr 25,for et klubkort, som gælder for en sæson. Kortet giver tilmed adgang til
samtlige ungdomsklubber i Skanderborg Kommune.

Her til sidst vil jeg gerne på ungdomsklubbens vegne takke alle, der
deltog i sommerfesten og for den gode
modtagelse, vores lille pandekagebod
fik lørdag formiddag. Det var hyggeligt
at hilse på jer alle, og vi håber, vi kan
få lov til at gentage succesen til næste
års sommerfest.
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Nyt fra Voerladegård
Idrætsforening
Af Karin Forsmann, formand

Gymnastiksæsonen i VIF 201 4 - 201 5
Vi glæder os til at se mange glade børn og voksne i Multihallen.

Programmet ser ud som følger:
MANDAG
1 6.30 - 1 7.30
1 9.00 - 20.1 0

FORÆLDRE/BARN (2-3 år)
KOM I FORM M/K

1 6.30 - 1 7.30
1 7.35 - 1 8.35
20.00 - 21 .00

TONS & TUMMEL (4-5 år)
GYMNASTIK & LEG (0.-2. klasse)
ZUMBA

ONSDAG

TORSDAG

1 7.30 - 1 9.1 5
RYTMISK/DANCE (og lignende gymnastik) fra 3. klasse. Vi søger instruktør/assistenter til et dette hold, kontakt snarest Kristina Ekstrøm tlf. 2511 0341
for nærmere information. Vi kan desværre ikke tilbyde Spring i år.

Se også http://www.voerladegaardif.dk for ændringer, nyheder, resultater mv.
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VIF I MULTIHALLEN 201 4-201 5
MANDAG
KL.

Enkelte ændringer kan forekomme.

1 6.30-1 7.30
1 6.30-1 7.30
1 7.35-1 8.55
1 9.00-20.1 0
20.1 5-21 .1 5 2 baner
21 .20-22.30 5 baner

TIRSDAG
KL.

1 6.30-1 7.25
1 7.30-1 8.30

SAL

½ stor
½ lille
LEDIG
HEL
HEL
HEL

SAL
HEL
HEL

FORÆLDRE/BARN
FLOOR DRENGE
KOM I FORM
BADMINTON VOKSNE mere om timefordeling senere
BADMINTON VOKSNE mere om timefordeling senere
BADMINTON BØRN 1.+2. års spillere 1.-3. kl. max.12 spillere
BADMINTON BØRN 2. års spillere 4.-6. kl. max. 12 spillere

1 8.35-1 9.35
1 9.40-20.55
21 .00-22.00

HEL
BADMINTON BØRN unge 7.kl. og op max. 12 spillere
HEL
VOLLEYBALL mix fra 1 5 år.
Forbeholdt ungdomsklubben

1 6.30-1 7.30
1 7.35-1 8.35
1 8.40-1 9.55
20.00-21 .00
20.00-21 .00 2 baner
21 .05-22.1 5 5 baner

HEL
TONS OG TUMMEL
HEL
GYM OG LEG
Forbeholdt Solsikken
½ stor ZUMBA
½ lille BADMINTON VOKSNE mere om timefordeling senere
HEL
BADMINTON VOKSNE mere om timefordeling senere

ONSDAG
KL.

SAL

TORSDAG
KL.

SAL

FREDAG
KL.

SAL

LØRDAG
KL.

SAL

SØNDAG
KL.

SAL

1 7.30-1 9.1 5
1 9.20-21 .30
21 .35-22.35
1 6.00-1 7.00
1 7.00-1 8.00
1 8.00-1 9.00
1 9.00-20.00
20.00-21 .00
LEDIG
09.00-1 0.30

HEL
RYTMISK/DANCE
HEL
FLOORBALL HERRER
LEDIG
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL

HEL

FODBOLD
FODBOLD
FODBOLD
FODBOLD
FODBOLD

Fodboldafd.fordeler tiderne

FLOORBALL DAMER
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Tour de VIF

Af Karin Forsmann, formand

Husk Tour de VIF

Søndag den 7. september kl. 1 0.00!
I år afholdes et Familiecykelløb, hvor alle kan deltage.
Der vil være poster/opgaver på den 1 3,5 km lange rute.
Nærmere information følger på bl.a www.voerladegaardif.dk og Facebook.
Medbring "go`e bener" og spænd hjelmen lidt ekstra.
Vi ses i sadlen!

Fra Voerfesten ... hvem vandt?
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Voerfest 201 4 blev en forrygende FEST!
TAK

til alle store og små som deltog!
til Voers sponsorer og
til alle de frivillige hænder og hoveder - uden jer ingen
Voerfest!
Se fotos her samt flere glade fotos på VIF´s hjemmeside og Facebook.
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Det nye spejderår
er startet!
Af Steen Kjeldsen, gruppeleder

Spejderne i Voerladegård har medlemmer fra Hem, Dørup, Yding, Voerladegård, Voervadsbro, Sdr. Vissing og
opland. Vi holder til i spejderhuset på
Holmedal 55 men foretrækker i sommerhalvåret at være på spejderpladsen
ved skoven eller i kajak eller sejlbåde
på Mossø.
Vi tilbyder aktiviteter anno 201 4 gerne med naturen som ramme. Vi er netop gået i gang med den nye
spejdersæson så tøv ikke med at finde
en enhed, der passer dig eller dit barn.

Søspejderledere søges i 201 5

Da to af vore dygtige instruktører,
Rene Knudsen og Poul Skaanning,
stopper efter denne sæson, mangler vi
nogle voksne til at tage over. Vi søger
erfarne sejladsfolk, der brænder for at
sejle i vore enmandskajakker eller forskellige sejlbåde og lære fra sig. Vi har
nemlig en god gruppe unge på ca. 1 21 5 år, der nyder at sejle, og som gerne
vil lære mere. Søspejder foregår i
sommerhalvåret på Mossø. Ledererfaring er ikke nødvendig, men lyst til at
være sammen med unge er en forudsætning.
For yderligere information, kontakt
Rene tlf. 301 31 593 eller
Steen tlf. 61 502028.
Det bedste vil være, hvis du kunne
nå at være med nogle mandage her i
efteråret.
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Voerladegård Gruppe – nu med
rovere!

Vores satsning på at fastholde de
unge via ungeinddragelse, ser heldigvis ud til at bære frugt. Mange har været på ungdomsuddannelser og flere
har sagt ja til at hjælpe i de mindre enheder som ungeledere. Nu forsøger vi
os fra efteråret med en roverklan, der
er spejdernes navn for den ældste enhed; dem over 1 7 år. Enheden skal i
høj grad være selvkørende uden voksenindblanding, men Petrine Laursen
og Uffe Boe har lovet at hjælpe og vejlede, hvor der er behov.
I skrivende stund er det uvist, hvornår det første ”klanting” afholdes. Tjek
hjemmesiden eller spejdernes facebook side for mere info.
Seniorerne får Tina Riis Josephsen
og Jesper Bladt som ledere, så de er
som roverne i gode hænder.

Rejse til Schweiz

I juninummeret af Voers Blad beskrev vi planerne for gruppens rejse til
Schweiz næste sommer. I princippet
har alle muligheden for at komme
med. I praksis er det dog spejdere fra
5. kl., deres forældre, søskende og ledere, der tilbydes rejsen. Tag kontakt
til en leder, hvis du ønsker at blive en
del af målgruppen. Man skal have været spejder i et ½ år for at kunne stige
på bussen og få de sjove udfordringer
sammen med alle vennerne.

Til kalenderen :
• Infomøde om Kandersteg onsdag d. 1 . okt.: Alle er velkomne i spejderhuset.
• Gruppeweekend på Ømborgen d. 1 4.-1 6. nov. 201 4. Både spejdere og forældre er velkomne.
• Rejse til Kandersteg d. 3. – 1 2. juli 201 5.
Gruppebilllede - familiespejdernes lejr på spejderpladsen 28.-29. juni.

Enhedsmøder

Se www.spejdernet.dk/vg for mere information.
Enhed:
Familiespejd
Bævere
Ulve
Juniorer/spejder
Seniorer
Rovere
Søspejdere

Målgruppe:
3 - 6 årige
0. - 1 . kl.
2. - 3. kl.
4. - 6. kl.
7. - 9. kl.
efter 9. kl.
5. - 1 0. kl.

Mødedag/tidspunkt:
4. lørdage
tirsd. 1 7.00 - 1 8.1 5
mand. 1 7.00 - 1 8.30
onsd. 1 8.00 - 20.00
se hjemmeside
se hjemmeside
mand. 1 8.30 - 20.30

Enhedsleder:
Birthe Jacobsen
Lars L
Ditte Kjeldsen
Daniel Tchikai
Tina R Josephsen
Petrine Laursen
Rene Knudsen
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Sommer på Solsikken
Af Annie Svejstrup, Solsikken

Når bladet udkommer, kan vi se tilbage på en lang og dejlig sommerferie,
hvor solen har skinnet fra en skyfri
himmel.
På Solsikken har de 25 beboere
nydt, at vækkeuret har været stille i de
tre uger, hvor der holdes ferie fra arbejde/dagbeskæftigelse. Tre uger som
har budt på andre aktiviteter og oplevelser end i hverdagen.
Flere beboere benytter ugerne til at
være sammen med familien på ferie eller besøg. De fleste beboere vælger
også at deltage i ferietilbud, som arrangeres på Solsikken. I år har flere små
grupper været i sommerhus rundt i Jylland. Et par har været på hytteferie på
campingplads, og en gruppe har været
på højskole i Ringe på Fyn.
Fælles for alle vores beboere er, at
de som andre glæder sig til sommerfe-
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rien. Der bliver kigget på hjemmesider
for at finde det rigtige sommerhus, der
bliver snakket om maden og de mange
is, der skal spises. Der planlægges,
hvilke seværdigheder og aktiviteter,
der skal besøges. Postkort bliver sendt
til venner og familie.
For de beboere, som er på Solsikken, bliver der hygget ekstra meget,
da der er god tid. Så madkurven bliver
ofte pakket, når der køres til stranden
eller udflugtsmål.
I år har beboerne i vores lille Bofællesskab på Galgebjergvej fået en ekstra mulighed for samvær, da de har
fået en fin havepavillon. Vi har nemlig
været så heldige, at Røde Kors i
Skanderborg har foræret os 25.000,kr., og dem har vi brugt som hjælp til
pavillonen. Beboerne er glade for det
nye sted, som de bruger til hygge i løbet af dagen, men også når der spises
fælles aftensmad.
Med dette lille indslag om Solsikkens sommerferie vil jeg ønske jer alle
en fortsat god sommer, som vi håber
vil strække sig langt hen i efteråret.

Husk Friluftsgudstjeneste igen i år.
Søndag den 31 . august kl 1 4.00 på Solsikkens græsplæne.
Husk evt. et tæppe eller stol til at sidde på.
Efter gudstjenesten er der hygge med pandekage-bagning,
kaffe, saftevand og kager bagt af vores aktivitets-center.
Vi glæder os til at se rigtig mange igen i år.
Med venlig hilsen fra Solsikken

Friluftsgudstjeneste Solsikken 201 3
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Naturen omkring
Lyngdal
Af Egon Kjær Sørensen

Sommeren går på hæld. Høsten er
godt begyndt og måske endda halvt
fuldendt. Når jeg kigger hen gennem
dalen, kan jeg se, at Frank og Susannes jord allerede er pløjet. Sort ligger
den som en skarp afgrænset firkant,
mellem alt det gule og gyldne, der også
snart skal forsvinde. Ikke som i gamle
dage for at ligge øde vinteren over men
for hurtigst muligt at blive grøn igen.

Naturen ved Lyngdalgård

Så travlt har de danske bønder, at
de i de pauser, vejret giver i høstarbejdet, allerede forbereder næste års
høst. Selv kigger jeg for første gang i
36 år bare på, for agerjorden er ikke
længere min, og mejetærskeren har
kørt sin sidste tur til Yding, hvor smeden har fundet en køber til den. Det er
både underligt og befriende, for nu kan
jeg i næste uge midt i høstens tid tage
på vandretur i de svenske fjelde og i
fredags, da de høstede den hvede, jeg
havde sået sidste efterår, kunne jeg
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med god samvittighed, med bilen fyldt
med blomster køre nordpå og binde
æresport til Bjørns bryllup og nyde festen i fulde drag uden at skulle bekymre mig om halm, der skulle bjerges.
Efterårets farver kommer hurtigt pga
tørken. Rønnens bær er ved at få
deres røde farve og det samme med
æbler i have og på gårdsplads. Hvepsene fråser i nedfaldsæbler, så de berusede tumler rundt, og som andre
fulderikker ikke aner, hvad der sker
omkring dem. Med de bare fingre kan
man samle æblerne op fra plænen
uden en eneste gang at blive stukket.
Tænk om alle fulde mennesker blev lige så venlige som fulde hvepse, så
var vi meget vold foruden blandt os
mennesker.
Selv om det er ved at være tørt
igen, er der stadig en del iberiske skovsnegle. Som en anden hærfører prøver jeg at standse dem, før de når
frem til haven. Tidlig morgen og sen
aften går jeg en runde om gården bevæbnet med en spand og en plastikpose på hånden. Samler hver
eneste formastelige angriber op, og nu
da jeg ikke længere har vildsvinene til
at æde dem, puttes de i posen og smides til forbrænding.
Men selv om sommeren er ved at
rinde ud, så har jeg dog i dag set, at
svalerne har smidt æggeskaller ud af
en rede, så de tror på en lang sommer
endnu.

Vil du have indflydelse?
Mød op!

Tirsdag den 9. september kl. 1 9.30
i Menighedshuset, Kirkedalen 9, Voerladegård
når der afholdes valgforsamling.

Her bliver mulighed for
• At høre om menighedsrådets arbejde
• At stille spørgsmål
• At vælge medlemmerne til menighedsrådet
• At spise kage og drikke kaffe
Alle er velkomne. Dog er det kun sognets medlemmer af folkekirken samt
sognebåndsløsere, der har stemmeret.
Voerladegård Sogn er med i en forsøgsordning med valgperiode på 2 år
og med valg i valgforsamling. Grundlæggende er det det samme som en
generalforsamling, hvor de fremmødte vælger en bestyrelse.
Venlig hilsen menighedsrådet.

Ny gravermedhjælper

Velkommen til Lisbeth Skovgård, som 1 5.juli er
ansat som gravermedhjælper ved Voerladegård Kirke.
Lisbeth har erfaring som anlægsgartner, er 47 år og bor i Addit.

Kommende møder i menighedsrådet
• Torsdag den
• Tirsdag den
• Torsdag den

02. okt. kl. 1 9.00 i Menighedshuset
28. okt. kl. 1 9.00 i Menighedshuset
04. dec. kl. 1 9.00 i Menighedshuset

Alle har adgang til at overvære rådets møder.
Der tages forbehold for ændringer.
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Kirkelige arrangementer:
Af sognepræst Peter Tast

Friluftsgudstjeneste og pandekager over bål
Søndag den 31 . august kl. 1 4.00
på Solsikken, Holmedal 35

gudstjeneste hos Inger og Erik Boes,
Langkjær 3, Hem. Gudstjenesten foregår i laden med halmballer som bænk
og med udsigt over mark og sø. Bagefter er der kaffe og æblekage. Har du
brug for transport fra Voerladegård, så
kontakt Birthe Jacobsen på tlf. 20 54
30 29.

Stilleaften i kirken
I et samarbejde med Solsikken hol- Tirsdag d. 30. sept. og onsdag d.
der vi denne søndag gudstjeneste i det 3. dec. kl. 1 9.30
fri.

Alle er velkomne. Medbring selv stol
eller tæppe at sidde på. Gudstjenesten
vil foregå i et lettilgængeligt sprog og
med velkendte sange, så alle kan være
med.
Efter gudstjenesten er der mulighed
for at bage en pandekage over bålet i
bålhytten, og der vil være kaffe, saft og
kage.

Vi samles i kirkerummet til fordybelse midt i en travl hverdag. Stilleaften i kirken er en meget enkel
gudstjeneste med en 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
ca. 30 minutter. Der er stilleaften i Gl.
Rye Kirke d. 1 3. nov. kl. 20.00.

Konfirmandopstart
Søndag den 7. sept. kl. 11 .00

Adam Laugesen: Tro på tillid - en
fortælling om at blaffe
De nye konfirmander og deres for- Onsdag den 22. okt. kl. 1 9.00 i
ældre bydes velkommen med en særlig Menighedshuset
gudstjeneste, der er åben for alle.
Efter gudstjenesten vil sognepræst
Peter Tast gerne mødes i Menighedshuset med de nye konfirmander og
deres forældre.

Høstgudstjeneste d. 21 . september kl. 1 4.00 hos Inger og Erik
Boes, Langkjær 3, Hem

Vi har høstet på marker og i haver,
og høsten er ved at være i hus. Derfor
vil vi takke for dette års høst, når vi
søndag den 21 . september fejrer høst-

- 20 - Sognepræst - Peter Tast

Adam Laugesen har igennem to år
blaffet over 1 00.000 km i Europa og
Fjernøsten. Han har mødt tusindvis af
mennesker og vil med billeder og historier fortælle om nogle af disse
møder: Han har bl.a. overnattet i sammenstyrtede hjem med narkomaner i
Iran, drukket vodka i Kaukasus-bjergene med georgiske guerillakrigere, været til bryllup i Kirgisistan og er blevet
smuglet ind i Tibet af en tibetansk
munk. Sådan har han ofte bevæget sig
ud, hvor han ikke kunne bunde, og

derved lært at tro på mennesker. Det er
en fortælling, som viser verden i sin
skønhed med sine mange kontraster.
Spændende fortællinger for alle aldersgrupper.

rets program spænder over både danske sange, nyere klassiske stykker og
jazz. Koret har optrådt mange steder i
udlandet og bl.a. været med i verdens
største korkonkurrence "World Choir
Games" i Shaoxing, Kina, hvor de
modtog to sølvdiplomer.

Adam Laugesen

Børnekor
3 fredage efter skoletid i Menighedshuset, fra 7. november

Går du i 4., 5. eller 6. klasse og kan
lide at synge, så er der her et godt tilbud til dig! 3 fredage 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 30.
november kl. 11 .00. Tilmelding til Birgitte Mortensen på mail: birgittem22@hotmail.com (tlf. 4052 2066) Kom og syng
– det bliver sjovt.

Koncert med Skanderborg Ungdomsskoles kor
Torsdag d. 20. nov. kl. 1 9.30 i
Voerladegaard Kirke

Skanderborg Ungdomsskoles kor er
et af verdens bedste ungdomskor! Det
ledes af Alice Vestergaard og består af
ca. 30 piger i alderen 1 7 år og op. Ko-

Skanderborg Ungdomsskoles kor

1 . søndag i advent: Familiegudstjeneste med børnekor og adventshygge
Søndag den 30. november 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!

De 9 læsninger
Søndag d. 1 4. 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!

- 21 - Sognepræst - Peter Tast

A

At være kirke
Af sognepræst Peter Tast

”Jesus forkyndte Guds Rige, men i
stedet kom kirken” – lyder en ret spydig
bemærkning om kirken, som forsøger
at adskille Jesus og kirken.
Rigtigt er det, at der er sket mange
ting i kirkens historie, som vi ikke kan
være stolte af: Magtbegærlige paver og
biskopper, korstogene og misbrug af
kirkelige midler. Men der er altså også
sket mange gode ting i kirken, og kirken har hjulpet et utal af mennesker i
historiens løb med mening i livet eller
nogen, der tog sig kærligt af et nødlidende menneske. For kirken er ikke
bygget af sten, men af mennesker, der
er døbt, altså dig og mig: Vi er kirke! sammen med 2 mia. andre her på jorden. Fællesskabet af troende hedder
pr. definition kirke. Men der er selvfølgelig mange måder at være kirke på,
hvilket vi også kan se af det utal af kirker, der er både her i landet og rundt
om i verden.
Jesus forkyndte Guds Rige ind i den
samtid og kultur, han levede i. Han var
jøde og voksede op med loven og profeterne, som siden blev samlet i det
Gamle Testamente. Arbejdsmarkedet
fungerede anderledes end nu. Ligeledes familierne og kvinders status i
samfundet. Der var hverken demokrati
eller ligeret for loven; teknologien og
lægevidenskaben var helt anderledes,
for ikke at tale om musikken, tøjvaner-
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ne og traditionerne.
Men der er også områder, vi har til
fælles med de mennesker, der levede
dengang. Vores følelsesliv har ikke
ændret sig ret meget; heller ikke vores
forhold til tro, håb og kærlighed. Måske har kærligheden fået lidt mere vind
i sejlene. Det vidner alle ”I love you”sangene om! Men når Jesus kalder
folk for ”lidettroende”, som han fx gør i
Matt. 6,30, så er det vel, fordi de dengang havde ligeså svært ved at tro på
Gud, som vi kan have det i dag. Det er
umådeligt svært at vælge mellem Gud
og mammon. Hvor gerne vi end vil, så
betyder og styrer det der mammon altså en hel del her i verden. Også i kirken! Det samme gælder kampen om
magten. Sådan er verden, som kirken
er en del af, og der findes ingen værdiløse rum.
At være kirke er at forsøge at formidle det kristne budskab ind i den
kultur, vi lever i i dag. Det skal ske i
ord og handling. Bibelen bliver jævnligt
oversat og gendigtet. Ikke fordi det oprindelige har ændret sig ret meget,
men fordi vores sprog og samtidshistorie ændrer sig. Således skal vore
traditioner i kirken – salmer og liturgier
og diakoni - også turde ændre sig.
Skal man tage en tradition til sig,
skal man gøre det på sin egen måde,
så man selv føler sig hjemme i den.
Det gik op for mig, første gang jeg
skulle holde jul med min familie. Overtager man en tradition uden at tage
stilling eller forholde sig til den, bliver
den let meningsløs og vil glide ud.
Det samme gælder de kirkelige

traditioner, måden at holde gudstjeneste på og lave diakonalt hjælpearbejde.
Vi skal bruge det sprog og den kultur, vi
lever i, til at formidle det kristne budskab. Og inddrage forskellige grupper
og de spørgsmål og udtryk, som har
betydning for deres liv.
Det er godt at holde højmesser med
traditionel liturgi, orgel og salmer for de
ca. 11 % danskere, der forstår denne
kommunikationsform. Men vi skal også
lave noget for resten af danskerne. Vi
er en folkekirke med et medlems-tal på
ca. 85% af befolkningen! Men der sker
også meget nyt. Der er kommet babysalmesang og spaghettiguds-tjenester
og nye måder at fejre gudstjeneste på.
Der er kommet hospitals- præster, studenterpræster og ungdomspræster.
Vi skal turde lave nye tilbud – tilbud,
der taler ind i vores nutidige kultur, hvor
kompleks, den end kan synes. Kan vi
forsøge at sætte nutidige ord på troen
og give håb til dem, der har svært ved
at finde mening i tilværelsen og gøre
kærligheden levende iblandt os, så gør
vi vel, hvad vi kan for at formidle det
budskab – Guds Rige, som Jesus forkyndte – på en måde, som han også
gjorde – nemlig ved at anvende samtidens kultur og sprog.

Kirkelige adresser:

Voerladegaard Kirke:
Kirkedalen 7, Voerladegaard
Menighedshuset:
Kirkedalen 9, Voerladegaard
Sognepræst:
Peter Tast
Rønnebærvænget 11
8660 Skanderborg
tlf. 61 22 39 99
pht@km.dk
Graver:
Lars Thorsen
tlf. 40 43 61 94
voerladegaard.kirke@gmail.com
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

7990@sogn.dk

Gudstjenester, aktiviteter og sogneoplysninger:
www.sogn.dk/voerladegaard
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Gudstjenester og aktiviteter i Voerladegaard Kirke efteråret 201 4
Gudstjenester:
31 . august
07. sept.
21 . sept.
05. okt.
1 9. okt.
02. nov.
1 6. nov.
30. nov.
1 4. dec.
24. dec.
25. dec.

kl. 1 4.00 11 . søndag e. trinitatis - Friluftsgudstj. på Solsikken
kl. 11 .00 1 2. søndag e. trinitatis - Konfirmandopstart
kl. 1 4.00 1 4. søndag e. trinitatis - Høstgudstjeneste hos
Inger og Erik Boes,
Langkjær 3, Hem
kl. 11 .00 1 6. søndag e. trinitatis
kl. 11 .00 1 8. søndag e. trinitatis
kl. 11 .00 Alle Helgen
kl. 11 .00 22. søndag e. trinitatis
kl. 11 .00 1 . søndag i advent - Børnekoret synger
kl. 1 6.00 3. søndag i advent - Julens 9 læsninger
kl. 1 5.00 Juleaften
kl. 11 .00 1 . Juledag

Øvrige kirkelige aktiviteter:
Tirsdag d. 09. september kl. 1 9.30: Valgforsamling i Menighedshuset
Tirsdag d. 30. september kl. 1 9.30: Stilleaften i kirken
Onsdag d. 22. oktober kl. 1 9.30: Adam Laugesen:
Tro på tillid - en fortælling om at blaffe
Fredag d. 07. november efter skole og 4 uger frem: Børnekor
Torsdag d. 20. november kl. 1 9.30: Koncert med Skanderborg Ungdomsskoles kor v/Alice Vestergaard
Onsdag d. 03. december kl. 1 9.30: Stilleaften i kirken
Konfirmation 201 5: Bededag d. 1 . maj
Konfirmation 201 6: Kristi Himmelfartsdag d. 5. maj
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Trykt hos: lasertryk.dk

