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Menings-Laboratoriet

- 2 - Menighedsrådet

Hvad skal vi med kirken i Voerladegård?

Menings-Laboratorie
Tirsdag den 22. september kl. 18.30

i Forsamlingshuset.

I laboratoriet blandes og brydes meninger for at sætte
en proces i gang, der kan lede til noget nyt.

Der tages udgangspunkt i følgende spørgsmål:

Hvordan indfries dine forventninger til kirken i
Voerladegård?
Hvordan kan kirken i Voerladegård blive mere
interessant for dig?

Som oplæg til debatten har vi bedt 4-5 personer, der
repræsenterer sognet bredt, om at komme med deres
bud på disse spørgsmål.

Kl. 18.30: Smør-selv-smørrebrød
Kl. 19.15: Menings-Laboratorie
Kl. 20.30: Kaffe og kage
Kl. 21.00: Opsamling
Kl. 21.30: Slut

Vel mødt. Husk at tage naboen med.
Der er ingen tilmelding, og det er helt gratis.
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Fortsat go’ sommer fra Solsikken.

Husk udendørs-gudstjeneste
på græsplænen bag Solsikken.
Søndag den 30. august kl

1 4.00

(Husk tæppe og naboen!)

Vores længe ventede byggeri er nu
endelig gået i gang på Galgebjergvej,
og vi følger al le spændt med i, hvor-
dan det skrider frem.

De fleste af vores afdelinger har væ-
ret i sommerhuse rundt omkring i lan-
det, og det har været dejl ige oplevelser.

Mælkevejen takker dagplejen for et
fantastisk samarbejde og for sidste
arangement, mini-OL i Solsikkens ha-
ve. Det var en skøn dag, hvor der blev
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NNyt fra SolsikkenAf Dorthe Christoffersen
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Mit fuglehus skal foresti l le en cam-
pingvogn. Den er dekoreret med for-
skell ige ting, som jeg vil fortælle hvorfor
jeg har malet dem på. Den er malet
som en regnbue.

Selve fuglehuset: jeg elsker at være
på ferie, både i udlandet og herhjem-
me. Derfor er den formet som en cam-
pingvogn. Det er så sygt hyggeligt,
både med min mormor og morfar, men
også med min mor, far og søster. Jeg
elsker bare følelsen af at have fri. Der-
for en campingvogn.

Farverne: jeg har næsten alle farver
med. Jeg har læst at det betyder, at
man er en glad person. Jeg tænker at
den fugl der skal bo i mit hus, er en
glad l i l le blå mejse. Den er samtidig

farverig. Jeg håber at den får nogle
små fugleunger, så jeg får en l i l le glad
famil ie.

Tegnene: enhjørningen: jeg er en
pige, der elsker lyserød. Fuglen skal
kunne lide al le farver, og enhjørninger.

Candyfloss: jeg elsker det. God ti-
vol isnack. Jeg kunne spise det nat og
dag. Node: noden viser at jeg elsker
musik, synge, og danse. Jeg lever for
musik. Døren: den fører ind ti l en l i l le
lykkelig famil ie. Den fører ind ti l en ny
verden. Blomsterkrukken: den viser
min ynglingsblomst. Rosen. Den er
virkel ig smuk. Hjerter, fordi jeg tror på
kærligheden.

Jeg syntes virkel ig at mit fuglehus er
pænt. Jeg er godt ti lfreds med det.

Jeg glæder mig ti l at folk kan se det.

MInspiration fra et 6. klasse projektMit fuglehus
Af Emma Sofie Støve, 6.kl
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TAK for en forrygende Voerfest 2015.

Skønt at se så mange glade børn og voksne støtte op om byens helt

egen fest!

Overskuddet blev på meget flotte kr. 20.000,- som deles lige mellem

Spejderne og VIF.

Stor TAK til vores sponsorer, Voerfestudvalget og alle som gav en

håndmed - uden jer ingen Voerfest!

Voerfest 201 5
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NNyt fra VoerladegårdIdrætsforening

Af Karin Forsmann, formand for VIF

Selvom mange af os i skrivende
stund stadig er dejl igt ferieramte, så
kan I her på siderne se lidt mere om
VIFs kommende aktiviteter samt inde-
sæson 1 5/1 6 i hal len.

Fodbold
Fodbolden ude er jo al lerede godt i

gang, og vi håber på en god sen-
sommer på græs.
I den forbindelse skal det nævnes, at

det forventes, at man gør sin ude-sæ-
son færdig, inden man starter på inde-
sæsonen!

Klubhus - giv et nap med
Vores klubhus er nu klar ti l en om-

gang rigtig maling - flot sponseret af
Brdr. Bruun, og derfor arrangeres der
snarest en arbejdsdag, hvor vi håber,
at mange vil give et nap med. Besty-
relsen sørger selvfølgel ig for god for-
plejning!
Datoen og nærmere information bli-

ver meldt ud på Facebook-gruppen Vo-
erladegård IF samt på hjemmesiden
www.voerladegårdif.dk/

Ny i bestyrelsen
Og så et forsinket officielt velkom-

men i bestyrelsen ti l Martin Bak Vad,
som allerede har taget fat på opgaver-
ne!

Gymnastiksæson 201 5 - 201 6

Af Kristina Byskov Ekstrøm

Snart summer hallen i Voerladegård
igen af musik, latter, glade børn og
voksne. VIFs gymnastiksæson er
nemlig l ige om hjørnet, og i år er vi ek-
stra glade for at kunne byde velkom-
men på vores børne- og voksenhold.
Blandt andet fordi vi kan byde velkom-
men ti lbage ti l vores springhold (fra 3.
klasse og op, primært springgymnastik
men også lidt rytme).

Og så har vi jo en nyhed ti l de voks-
ne på programmet: Cross Fit. Det bl i-
ver godt! Du kan læse mere om det
andet sted i bladet.

Selvfølgel ig har vi stadig Foræl-
dre/Barn, Tons & Tummel, Gymnastik
& Leg, Kom i Form og Zumba på
programmet.

Opstart af hold
Zumba og Cross Fit starter op i uge

36, mens alle andre hold starter op i
uge 39.
Se dage og tidspunkter andet sted i

bladet.

Vi glæder os ti l at se dig!
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Crossfit/CoreWork

Af Martin Bak Vad

Træningen starter op tirsdag d 1 .
september kl. 1 9.30-20.30 i l i l le del af
hal len.

Dette træningspas består af cirkel-
træning med høj intensitet med blandt
andet kettlebells, squats, lette vægtski-
ver, bolde, elastikker samt øvelser med
egen kropsvægt.

Ydermere vil der bl ive langt vægt på
at træne kernen i din krop, mave- og
lænderegion. Der vil også være fokus
på kropsholdning og stabil itetsøvelser.

Øvelserne kan gennemføres af al le
og i forskell ige niveauer fra 1 5 år og
opefter, da alle øvelser kan ændres ef-
ter behov. Du skal bare komme med
godt humør, mand eller kvinde, og væ-
re klar ti l høj intensitet med sved på
panden. Vi ses!

Linedans

Af Grethe Andersen

VIF-l inedance glæder sig ti l at byde
velkommen ti l en ny sæson.

Vi starter tirsdag den 25. august i
forsamlingshuset.
Hyggehold kl. 1 8.1 5 - 1 9.45
Øvet: kl . 20.00 - 21 .30
Introforløb i starten af sæsonen for

nye dansere fra 1 7.00 - 1 8.00.

Introforløbet bl iver ti lpasset ti l de
dansere, der kommer. Vi kommer ti l at
arbejde med grundtrin, tæll inger og
forskell ige sti larter, som også kan
bruges i al le andre former for dans.

Uanset om du er ung eller gammel -
så vær lidt frisk - kom og dans.

Noget af det helt fantastiske ved li-
nedance er, at vi danser de samme
danse rundt i hele verden, som f.eks
den li l le "Modern Romance" dans, som
vi også dansede i Voerladegård sidste
sæson, og helt sikkert fortsætter med
at danse. Se den på:

https://www.youtube.com/watch?v=7D-9hqKhR4I
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Husk Tour de VIF

Søndag den 6. september kl. 1 0.00!

Tour de Vif kommer igen i år til at ligge første søndag i sep-
tember og bliver igen et rigtigt familieløb for alle størrelser.
Selve løbet kommer til at foregå som et stjerneløb fra Blegsø
Banke, hvor man skal cykle til forskellige poster i og omkring
Voerladegård.
Der vil selvfølgelig være det traditionelle Blegsø Banke Race
for de mindste, hvor der kan køres omgange på alt fra løbe-
cykel til løbehjul, rulleskøjter og almindelig cykel.

Så, Voer-familier: Er I friske på en rigtig hyggelig formiddag
for hele familien i motionens tegn, så kom glad som aktiv eller
hepper på Blegsø Banke til start kl 1 0.00

Nærmere information følger på bl.a www.voerladegårdif.dk/ og

Facebook.

Tour de VIF
Af Martin Bak Vad
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VIF´s hold i Multisalen efterår/vinter 201 5-201 6
MMaannddaagg ::
kl . 1 630-1 730 Forældre/barn, 2-3 år, stor del
kl . 1 630-1 71 5 Floorbal l drenge, 6. -8. kl l i l le del
kl . 1 730-1 855 Kids Vol ley, 3. kl og op, stor del
kl . 1 900-201 0 Kom I form
kl . 201 5-21 1 5 Badminton voksne
kl . 21 20-2220 Badminton voksne
TTii rrssddaagg ::
kl . 1 71 5-1 81 5 Badminton børn, 1 . -6. kl .
kl . 1 820-1 920 Badminton børn, 7. kl . og op
kl . 1 930-2045 Vol leybal l 1 5 år og op, stor del
kl . 1 930-2045 Crossfi t, voksne, l i l le del
kl . 2050-2200 Reserveret Ungdomsklubben
OOnnssddaagg ::
kl . 1 630-1 730 Gymnastik og Leg, 0. -2. kl
kl . 1 735-1 835 Nyt børnehold/Fami l iebadminton?
kl . 1 840-1 955 Reserveret Solsikken -VIF samtid ig?
kl . 2000-21 00 Zumba, stor del
kl . 2000-21 00 Badminton voksne, l i l le del
kl . 21 05-221 5 Badminton voksne
TToorrssddaagg ::
kl . 1 630-1 730 Tons og Tummel , 4-5 år
kl . 1 735-1 91 0 Spring, 3. kl og op
kl . 1 91 5-2200 Floorbal l herrer
FFrreeddaagg ::
kl . 1 600-1 700 Fodbold , u4-u8 mix
kl . 1 700-1 830 Fodbold , u9-u1 2drenge
kl . 1 830-1 930 Fodbold , u1 5 piger
kl . 1 930-21 00 Fodbold , u1 6/herrer
LLøørrddaagg ::
kl . 0800-0900 Badminton voksne, evt. l i l le del
kl . 0905-1 055 Tennis
kl . 1 1 00-1 200 Nyt/nye hold?
SSøønnddaagg ::
kl . 0900-1 025 Floorbal l kvinder
kl . 1 030-1 200 Nyt/nye hold/Fami l ie-leg/bold?

Se også VIFs hjemme/facebook-side efter sommerferien!

DDeett bb ll ii vveerr eennddnnuu eenn ffoorrrryyggeennddee ii nn ddeennddøørrss--ssææssoonn ii VVII FF -- vvee ll mmøødd tt!!
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NNyt fra spejderneAf Steen Kjeldsen, gruppeleder

Så kører spejderne igen med ugent-
l ige møder.

Se www.voerladegaard.gruppesite.dk
for yderl igere info om mødetider mv.
Vi har en plads ti l al le, der har lyst ti l

fri luftsl iv og meningsfulde, ”grønne”
aktiviteter.

Bemærk, at gruppen allerede den
1 8.-20. september tager ti l Ømborgen
på den årl ige gruppeweekend.
Vi inviterer igen søskende og foræl-

dre ti l at komme med, og der skul le
være god plads i år, hvor vi også kan
sove i telte.

Voerladegårds spejdere i Schweiz:

To års intensive forberedelser og
spændte forventninger blev udløst, da
de store spejdere fra Voerladegård var
på 1 0 dages rejse ti l spejdercentret
Kandersteg i Schweiz. Det blev en
spændende og oplevelsesrig tur ikke
uden dramatik. Dramatikken opstod al-
lerede på turen ned gennem Europa,
hvor den lejede bus fik motorproblemer
og måtte give op. Det tog en rum tid in-
den det lykkedes at skaffe et andet kø-
retøj, der kunne bringe de 56 spejdere
sikkert frem. Derfor ti lbragte al le en lun
nat under åben himmel ved en tanksta-
tion og en halv dag ved en afsvalende
sø i Kassel, hvor temperaturen balan-

cerede omkring 37*C. Heldigvis var
det meget tålmodige og positive børn
og unge, der var med på rejsen, så de
tog det meget pænt.

I nattens mulm og mørke nåede vi
centret et halvt døgn senere end plan-
lagt, men heldigvis havde ledere i føl-
gebiler fået et forspring, der gjorde, at
teltene var sti l let op, da resten ankom.
Stor var begejstringen, da søvndrukne
børn og voksne næste formiddag lyne-
de teltene op og så de storslåede bjer-
ge tårne sig op lige ved lejren. Flotte
rammer for en uge i spejdernes Mek-
ka.

Nye venner og swopping:

Rejser ti l udlandet og mødet med
spejdere fra hele verden var spejder-
nes store ønske for rejsen, og alle
havde rige muligheder for at kommuni-
kere med spejdere fra bl.a. Belgien,
Skotland, Grækenland, USA og sågar
fra Austral ien – foruden en del dan-
skere!

Der blev ”swoppet” på l ivet løs;
dvs. byttet mærker og ikke mindst
tørklæder. Seniorerne så stort på uni-
formsreglementet og pyntede sig med
tre, fire el ler flere tørklæder i alskens
farver. En venskabsaften, hvor al le
havde forberedt smagsprøver fra eget
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land, gav gode muligheder for at hygge
og snakke, mens tidens musik buldre-
de fra musikanlæg.

Pinkies:

På Kandersteg arbejder unge
spejdere på 1 8 ti l ca. 25 år. Disse
spejdere fra hele verden arbejder tre
måneder og får intet i løn men dog gra-
tis kost og logi.
I lyserøde t-shirts, heraf navnet

”pinkies” var de synlige al le steder på
lejren. De ledede sportsarrangementer,
ryddede op, var guider på bjergbestig-
ning, stegte kød ti l BBQ og var en-
tertainere ti l lejrbål. Kort sagt var de
store forbil leder for spejderne fra Voer-
ladegård, og ikke mindst pigerne gav
udtryk for gerne at vi l le være ”pinki” i
en overskuelig fremtid. Hvad man ikke
får i kroner og øre, får man i oplevelser,
lederegenskaber, engelskfærdigheder
og venner for l ivet.

Schweiz sorterer skrald:

At plastik ikke bare er plastik, men
at det kan sorteres efter hårdhed, fik vi
at mærke, når affald skul le håndteres.
I Schweiz er de øjensynligt et godt
stykke længere fremme end i Dan-
mark, når det gælder genanvendelse
af affald. Madaffald for sig, metal for
sig, dåser/flasker skul le bankes flade
med forhammer for at fylde mindre
osv. Også teksti ler skul le sorteres for
sig, ikke noget med at smide udtjente
underbukser i restaffald!

Søde og seje aktiviteter:

Der var noget for al le, når det gjaldt
aktiviteter. Fra at lave en ”smoothie”,
hvor man skulle lære om ingredienser-
nes lange transportvej, ti l vovede akti-
viteter i bjergene.
Spejderne deltog i fire forskell ige ty-

per hikes. En mindre gruppe klatrede.
Seniorerne vandrede langt og steg ik-
ke mindre end 1 500 højdemeter med
det ene betagende udsyn over dalene
efter det andet. De overnattede i en
bjerghytte, hvor køer med bjælder om
halsen akkompagnerede snorkelyde i
poserne. Roverne var på gletsjer-work-
shop. Først vandrede de ad en brat
opstigning fem timer ti l en hytte, hvor
en fireretters-menu gjorde lykke. Efter
en god nats søvn blev hjelme, pigsko,
isøkser osv. iført og roverne bundet
sammen med reb. Herefter ledte in-
struktører de unge ud på gletsjeren,
hvor højdepunktet var at bl ive firet ned
i en bundløs gletsjerspalte. Alt sam-

Fortsætter

Frederikke og Kathrine på hiken
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sens højdepunkter.

Ugen sluttede med internationalt
lejrbål, hvor al le spejdergrupper deltog
med deres underholdning. Bedst var
det, når ”pinkierne” foldede sig ud.

Rejsen ti l Danmark foregik non-stop
uden problemer, og spejderne kom
hjem med masser af bil leder på såvel
mobilen som nethinden.

men med sikkerheden i top.

Den fjerde og sidste hike var en flot
vandretur i bjergene uden overnatning,
hvor juniorerne og spejderne i varmen
blev afkølet af flodens smeltevandsis.
Undervejs fik de en indføring i Alpernes
opståen.

Rappell ing, kørsel i bobslæder og
rovernes vilde tur i våddragt i en flod
uden båd var blandt de øvrige af rej-

"
"Kanderstegholdet"
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En gang for mange år siden flyttede
en rigtig i ldsjæl ti l Lyngdalgaard – så-
dan kunne et eventyr om Egon starte.

Den 1 . juni 1 991 flyttede Egon og
famil ie ti l Lyngdalgaard – den dag mi-
stede Herskind en ildsjæl, og vi fik en
ildsjæl ti l Voerladegård/Dørup. Og at
Egon var en meget aktiv i ldsjæl med et
kæmpe hjerte for vores lokalsamfund,
mærkede vi meget hurtigt. Egon kom
som et friskt pust ti l vores lokalsamfund
i den yderste del af Brædstrup Kom-
mune og havde en masse ny energi og
ideer med i rygsækken. Egon kom med
den holdning og ti lgang, at vi som bor-
gere selv er ansvarl ige for at holde l iv i
vores dejl ige lokalsamfund – vi skul le
ikke sidde på vores ’flade’ og vente på,
at andre gør noget.

Så den 1 2. september 1 994 blev der
holdt stiftende generalforsamling for
fællesrådet – et fællesråd for Voerlade-
gård og omegn. En ide, som Egon hav-
de med fra Herskind, og Egon mente,

at det l ige var det, som vores lokal-
samfund havde brug for, ti l at styrke
fællesskabet i og omkring Voerlade-
gård. Fællesrådets formål var og er at
koordinere aktiviteter i lokalsamfundet,
at skabe en større fællesskabs- og an-
svarsfølelse og at være talerør over for
myndighederne. Fællesrådet gik i
gang med deres arbejde og en række
ting skete.

• Der blev lavet en pjece om Voer-
ladegård og omegn, som alle nye ti l-
flyttere fik sammen med en blomst
• Der blev arrangeret udsti l l ings- og

aktivitetsdag på skolen
• Der blev arbejdet på forskønnelse

af byen og forsøgt at få etableret tra-
fikdæmpende foranstaltninger
• Der blev ved årtusindeskiftet lavet

en udvikl ingsplan for Voerladegård og
omegn i et samarbejde med borgerne
og Brædstrup Kommune. Udvikl ings-
planen førte ti l nye udstykninger –
Kirstinelund og Blegsø Banke. Da vi
blev en del af Skanderborg Kommune,
blev udvikl ingsplanen opdateret, og
dele af denne er med i planstrategien
for Skanderborg Kommune.

Selvom Egon gennem en årrække
ikke har været spejderleder i det dagli-
ge, så har han et hjerte, der banker for
spejderarbejdet. Gennem årene har
Egon varetaget en række opgaver
som spejdernes grønne ”tolvte-mand”:
Naturvejleder ti l Skt. Georgsdag, leve-
ring og transport af rafter, gårdbesøg
for bæverne, skole- og børnehaven,
overnatning på høloft, udlån af ko ti l
”kokasseskidning” og kyndig dommer
ti l ”dyrskue” under Voerfesten. Egons
motto er ”en gang spejder – altid

Egon - en i ldsjæl
er flyttet fra os

Fællesrådet v/ Helle Blæsbjerg m.flere.
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spejder”.

Også i menighedsrådet har Egon og
Anne Mette været aktive og har gjort et
stort arbejde og vist et dejl igt engage-
ment. I en årrække var de arrangører
af højskoledagen, og Egon stod for ind-
samlingen ti l Folkekirkens Nødhjælp.

Egon har gjort et stort arbejde for at
sætte lokalområdet på danmarkskortet
og gøre det interessant for potentiel le
ti lflyttere, da de har kunnet komme på
besøg og få en snak. Af andre ting
Egon har deltaget i – både gode og
mindre gode – for at sætte dels Lyng-
dalgård og lokalområdet på danmarks-
kortet, kan bl.a. nævnes: ’Ekspedition
SYD’ om de mindre lokale samfund,
hvor Egon sammen med andre deltog,
’Smag på Østjyl land’, hvor der var fo-
kus på lokale råvarer, der bl.a. blev
produceret på Lyngdalgaard. En togtur
ti l København kan blive ti l en helt spe-
ciel oplevelse, når Egon uden at vide
det er en del af den. Lars Kolind skul le
give et interviewes ti l et l ivssti lsmaga-
sin og fortalte, han købte lammekød
hos Egon, da hans lam bliver kløet
dagligt bag ørerne. Så er der jo l ige
Egons deltagelse i programmet ’Mig og
min mor’ på Kanal 4 – der var vi flere
som fik aftenkaffen i den gale hals, da
vi l ige pludselig så Egon og Lyngdal-
gaard i det program – vi havde ikke lige
foresti l let os, at det var et sted, vi skul le
se Egon.

Da vi blev en del af Skanderborg
Kommune, blev vi også en del af et
større kultursamarbejde mellem kom-
munerne rundt om Århus. På Djursland
havde de et projekt: Liv i forsamlings-
husene. Dette arbejde skulle udbredes

ti l al le kommunerne rundt om Århus –
udfordringen var, at der skul le handles
hurtigt, da programmet for vinterens
arrangementer skul le være færdigt nu!
Hvor har vi en i ldsjæl i Skanderborg
Kommune, som lynhurtigt kan finde fi-
re forsamlingshuse og få dem til at sy-
nes, at det er den bedste ide, som de
ikke kan sige nej ti l – Egon var det helt
naturl ige valg ti l opgaven. Jesper fra
’Kultur og Fritid’ kørte en tur ti l Lyng-
dalgaard og mødte Anne Mette, præ-
senterede hende for projektet, og det
hurtige svar var: Det vi l Egon gerne.
Så over en kop kaffe dagen efter så
blev opgaven overdraget og med det
brede netværk Egon har, fandt de fire
forsamlingshuse – Voerladegård For-
samlingshus var det ene af dem.
Egons indsats dengang har betydet, at
vi hvert efterår siden har et arrange-
ment i Forsamlingshuset med forskell i-
ge kunstnere. Den første var Rasmus
Lyberth, og i år kommer Tamra Rosa-
nes.

Dette er kun en li l le del af det, som
Egon har været involveret i . Voerlade-
gård og omegn siger mange tak for at,
du har været i ldsjæl og iværksætter i
lokalområdet – og altid med klare
holdninger. Gennem alle årene har
han gjort en kæmpe indsats for, at
sætte lokalområdet på danmarkskor-
tet, og du har holdt os op på, at vi selv
er ansvarl ige for, at vores lokalområde
udvikler sig i en positiv retning - TU-
SIND TAK FOR DET.

Vi ved, at du stadig har masser af
energi og er helt sikre på, at du hurtig
finder dig nye ’lege- og spejderkam-
merater’ i Thisted og omegn.
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VVed bredden afMossø

Af Lars Erdmann

Når Voers blad kommer, leder jeg
efter "Naturen omkring Lyngdal" og læ-
ser straks Egons oplevelser af naturen
der nede i dalen. Og ærgerl igt er det, at
Anne-Mette og Egon er flyttet fra eg-
nen. Og jeg tænkte: "Hvem skal nu
skrive om den smukke natur, vi er l ige
midt i"? Det havde Egon også tænkt og
har nu også foreslået hvem.. . Så her er
mit bud på at løfte arven.
Naturen her ved Mossø er anderle-

des end i Lyngdalen. De 2 steders hi-
storie er også forskell ig.
Lyngdalgård er en af bøndergårde-

ne, som ved udskiftningen i slutningen
af 1 700-tal let fik jord omkring gården,
engstykker i Hem eller Klosterkær, et
skovstykke i Dørup skov og måske en
lod ned mod Mossø.
Maskedal 35, hvor vi bor, er et hus-

mandssted på 8 tønder land, og da Lo-
ne og jeg flyttede ind, stod det gamle
hus fra 1 777 endnu. Her var i den ene
ende soveværelse, køkken og stue. I
den anden ende var der to båse ti l gri-
se og plads ti l en hest, en ko og en
kalv. Men skorstenen var væltet, hurtigt
efter røg stråtaget, og da regnen fik ad-
gang ti l de soltørrede lersten, gik det
hurtigt med forfaldet.
De tidl igere ejere kaldte stedet ved

dets navn "Sølyst". Det har nu aldrig
rigtig fundet vej ti l vores sprogbrug.

Men ved siden af huset er der en
dal som forbinder mark og eng, og
ifølge det gamle kort i "Dørup He-
stestald" hedder dalen "Troldens dal".
Det er jo et navn, der er ti l at forstå.
Det giver et godt indtryk af den mar-
kante natur, som der er her. 44 meter
er der i højdeforskel fra søen og op ti l
landevejen.

Naturen har ændret sig siden 1 950-
erne. Vores nabo, Ejvin Knudsen, for-
tæller, at da han var barn, var der in-
gen skov fra Dørup skov og ti l Tåning
å. Kun enebærbuske og enkeltstående
træer. Bakkerne ned mod søen blev
afgræsset at kreaturer.

Vores grund har mange forskell ige
biotoper på de 500 m, der er fra lande-
vejen og ned ti l søen. Oppe på mar-
ken kan man høre lærken, og l ige så
snart man går ind i den høje granskov,
er den væk. Her regerer træløberen og
spætterne. En af Danmarks sjældne

"Sølyst" opført 1 777 - foto dog fra ca. 1 955.
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spætter - sortspætten - gæster ofte
skoven for at fouragere. De store spå-
ner, den hakker ud af stammer, der har
l igget i skovbunden i mindst 6-8 år for
at finde insekter, er et tydeligt tegn. Og
vi "fodrer" den. Hver vinter, når jeg fæl-
der træer ti l brænde, lader jeg nogle
stammer l igge i skovbunden. Det beta-
ler vi gerne for at høre sortspættens
eksotiske kald i skoven.
Skoven har ændret sig på de 1 2 år,

vi har boet her. Den havde fået lov ti l at
stå urørt i mange år, så granerne stod
tæt, og stammerne i skoven er som
flagstænger. Kun i kanten af skoven
kan de måle 60 centimer i diameter. Al-
lerede første vinter ændrede en storm
på det.
Mere end 1 20 træer væltede, og se-

nere storme har gjort deres. Hvert år
bruger vi tid på at diskutere, hvor der
skal fældes. Men det er altid vinden,
der bestemmer ti l sidst.

Så skoven forandrer sig l ige så sti l-
le. Nyvæksten består af hyld, hassel,
eg, kirsebær og andre løvtræer. Her-
med kommer der nye fugle, og have-
sanger, munk og dompap har gjort

deres indtog. I haven omkring huset
bor spurve, mejser, finker og mange
andre fuglearter.
Engen er musvågens land. Her sid-

der den om vinteren i timevis og
spejder efter bytte. På denne årstid er
det mere i flugten, at den søger efter
bytte. Ændringen af naturen langs sø-
en med småskove og åbne marker har
gjort det ti l ”Musvågens rige”. Inden for
1 000 meter har vi set 3 musvågepar
dette forår.

I el leskoven ved søen kommer
flokke af grønsisken igennem i vinter-
halvåret, og i rørskoven høres rørsan-
gerens uendelige og noget uskønne
sang, mens rørhøgen af og ti l svæver
forbi i sin søgen efter bytte. Her sidst i
august er det blevet sensommer på
søen. Flokke af bl ishøns er ved at
samle sig, mens vi venter på efterårets
andre flokke af fugle.

Denne første beskrivelse var en li l le
beskrivelse af stedet, hvor vi bor. Jeg
vil i de kommende Voers blade gen-
nem fortæll inger og fotos berette om
naturens gang, dyre- og fuglel iv og om
historie og kultur ved bredden af Mos-
sø.

Spurvehøg på græsplænen

Augustlys i skoven
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• Tirsdag den 6. oktober Emne: Almindelig møde

• Tirsdag den 1 9. november Emne: Almindelig møde

Alle er velkommen til at overvære rådets møder.

Der tages forbehold for ændringer.
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HHvad mener du?Af Birthe Jacobsen, formand for menighedsrådet

I Voerladegård sogn er der 785
medlemmer af folkekirken. Menigheds-
rådet er valgt ti l at varetage disse med-
lemmers interesser. Men hvad mener
al le disse medlemmer? I menighedsrå-
det er vi i tvivl , om vi rammer rigtigt
med de ti ltag, vi sætter i gang, derfor
har vi indkaldt ti l Menings-Laboratorie
den 22. september i Forsamlingshuset.
Her kan du komme med din mening.
Og vi glæder os ti l at høre den.
Et laboratorie er et arbejdssted, hvor

der udføres forsøg og undersøgelser. I
Menings-Laboratoriet blandes og bry-
des meninger for at undersøge mulig-
heder, der måske kan lede ti l noget nyt
– nye ti ltag, ny prioritering af opgaver,
nye måder at gøre tingene på eller. . .

Er du i tvivl om, hvad menighedsrå-
det har indflydelse på, så kan årets
målsætning måske lede dig på vej.

Menighedsrådets målsætning

Det er et mål, at kirkens forkyndelse
er synlig og nærværende for alle i sog
net. Det prioriteres højt, at der tilbydes
foredrag og debataftner i Menigheds
huset, hvor tro og eksistentielle spørgs

mål bliver vendt på forskellig vis. Der
arbejdes med et varieret udbud af
særlige gudstjenester – både på søn
dage og i hverdage, hvor forkyndelsen
gøres nærværende på forskellig vis og
for alle aldersgrupper. Disse aktiviteter
søges i størst muligt omfang etableret i
et samarbejde med byens øvrige fore
ninger og institutioner.
Det er et mål at øge samarbejdet

med andre sogne – både omkring per
sonale og aktiviteter.
Det er et mål at mindske udgifterne

på kirkegården og at reducere energi
forbruget for i stedet at bruge pengene
på aktiviteter.

(Dette er en forkortet og lettere redigeret udgave)

Ny organist

Vagn Egon Jørgensen er ansat som
ny organist fra 1 . september. Vagn bor
i Odder og lever af musikken. Han har
medvirket i mangt og meget. Se
www.dirigent.dk Vi glæder os ti l sam-
arbejdet og håber, at mange vil kom-
me og nyde hans levende og positive
ti lgang ti l musikken. Nærmere in-
troduktion i næste Voers Blad.

Stor tak ti l Birgitte Mortensen for at
have spil let os godt igennem gudstje-
nesterne de seneste 6 år. Birgitte har
søgt nye udfordringer.



KKirkel ige arrange-menter:
Af sognepræst Peter Tast
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Friluftsgudstjeneste og pandekager
over bål.

Søndag den 30. august kl. 1 4.00 på
Solsikken, Holmedal 35.

I et samarbejde med Solsikken hol-
der vi denne søndag gudstjeneste i det
fri . Al le er velkomne.
Medbring selv stol el ler tæppe at

sidde på. Gudstjenesten vil foregå i et
letti lgængeligt 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.

Konfirmandopstart.
Søndag den 6. september kl. 11 .00.

Velkommen ti l de nye konfirmander
og deres forældre! Gudstjenesten er
åben for al le. Bagefter vi l sognepræst
Peter Tast gerne mødes i Menigheds-
huset med de nye konfirmander og
deres forældre.

Høstgudstjeneste.

Søndag den 20. sept. kl. 11 .00 på

Ømborgen .
I år holder vi høstgudstjeneste sam-

men med spejderne, der har grup-
peweekend på Ømborgen i denne
weekend. Har du brug for transport fra
Voerladegård, så kontakt Birthe Ja-
cobsen på tlf. nr. 20 54 30 29.

Sangaften med Fie Pilgaard og Poul

Raaby.

Onsdag den 30. sept. kl. 1 9.00 i Me-

nighedshuset.
Salmer i et nyt lys! Koncert, fælles-

sang og fortæll ing ved komponist Poul
Raaby og datter.
Poul Raaby har netop udgivet sin

anden nodesamling med gode, nye,
sangbare melodier ti l salmer i salme-
bogen. Han har igennem de seneste 7
år lavet nye melodier ti l hele 1 70 af
salmebogens salmer. Denne aften får
vi mulighed for at opleve nogle af dem.
Melodierne er både rytmiske, viseagti-
ge og mere traditionel le salmemelodi-
er.
Fie Pilgaard er uddannet fra det

rytmiske musikkonservatorium, hvor
hun i 201 4 modtog stor anerkendelse
og årets største legat.
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Fie Pilgaard synger på de 2 CDer,
der er indspil let med 40 af de nye me-
lodier. Al le melodierne kan høres på
hjemmesiden www.salmemelodier.dk,
hvor også alle noder ti l den seneste
nodesamling kan findes.

Kom og vær med ti l en spændende
sangaften!

Stilleaften i kirken.

Tirsdag den 8. okt. og onsdag den 3.

dec. kl. 1 9.30.
Vi samles i kirkerummet ti l fordy-

belse midt i en travl hverdag. Sti l leaften
i kirken er en meget enkel gudstjeneste
med en sang, en læsning og en bøn.
Herudover er vi sti l le sammen i 1 0-1 5
minutter, hvor vi giver os selv tid ti l at
hvi le og lytte og være ti l stede i os selv.
Sti l leaften i kirken varer ca. 30 minutter.

Børnekor.
Voerladegaard Kirke har netop ansat

Vagn Egon Jørgensen som ny organist.
Vi håber l igesom de foregående år at
organisten ti lbyder elever fra 4. , 5. og
6. klasse at kunne deltage i et børnekor
i perioden mellem efterårsferien og 1 .
søndag i advent. Det tager ca. 1 time
hver gang, og der vil være lidt at spise
og drikke. Koret vi l øve sange ti l gud-

stjenesten 1 . søndag i advent, 29.
november kl. 1 1 .00, og bagefter på
Solsikken. Nærmere om tidspunkter
senere. Tilmelding ti l sognepræst Pe-
ter Tast pht@km.dk Kom og syng – det
bl iver sjovt.

Snapper-gudstjeneste

Tirsdag den 20. okt. kl. 1 7.1 5.
Kender du Sigurds bamse Snap-

per?

Han kommer og vil være med i kir-
ken, når vi tirsdag den 20. oktober hol-
der børnegudstjeneste kl. 1 7.1 5 –
1 7.45.
Det er særligt for børn på 3-7 år,

men alle er velkomne! Hvis ikke der er
fællesspisning i Forsamlingshuset, vi l
der være spisning i Menighedshuset
bagefter. Ti lmelding ti l spisning ti l sog-
nepræst Peter Tast pht@km.dk

Tilgivelse.
Foredrag ved Anders-Christian Ja-

cobsen.

Tirsdag den 27. okt. kl. 1 9.30 i Me-

nighedshuset.

Tilgivelse er vigtig både i forholdet
ti l Gud og ti l andre mennesker. Det er
en grundtanke i kristendommen, at
Gud ti lgiver os mennesker for vore

Fie Pilgaard
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fokerte handlinger. Derfor skal vi også
ti lgive vore medmennesker, når de
handler forkert. Ti lgivelse giver mulig-
hed for at genoprette brudte forhold og
relationer. Men i visse ti lfælde er for-
brydelserne måske så voldsomme, at
ti lgivelse er umulig? Det rejser mange
spørgsmål: Kan man i al le ti lfælde ti lgi-
ve dem, der gør noget ondt mod én
selv, mod ens famil ie osv.? Har man ret
ti l at ti lgive overgreb begået mod andre
end én selv? Tilgiver Gud i al le ti lfælde
mennesker? I foredraget belyses disse
og lignende spørgsmål, og efter fored-
raget bl iver der god tid ti l en fælles
samtale om emnet.

Filmaften.

Tirsdag den 1 0. nov. kl. 1 9.00 i Me-

nighedshuset
Og nu, hvor går vi hen? - kan den

originale franske titel på denne fi lm
oversættes.
Fi lmen er fra 2011 og handler om

sameksistensen mellem libanesiske
muslimer og kristne, som hidti l har le-
vet rol igt og fredeligt sammen.
Instruktøren Nadine Labaki har vir-

kel ig noget på sinde med den her fi lm.
Der dunker et stort hjerte bag fi lmen.
Og den hjertevarme løfter fi lmen og gi-

ver den et fint miks af både humor og
sørgmodighed. Hun er også fi lmens
hovedperson. Filmen er delvist optaget
i de Hizbollahkontrol lerede områder
mellem Beirut og Damaskus, mens
andre dele er fi lmet i de kristne områ-
der nord for hovedstaden, og det er
netop sigende for fi lmen, der skildrer
l ivet i en fredelig landsby midt i et om-
råde præget af strid. Fi lmens præmis
er enkel og stærk.
Nogle har beskrevet fi lmen som en

hyldest ti l kvinder, frihed og rel igiøs to-
lerance. Andre har kaldt den ”En hym-
ne ti l kvinders snilde og stærke
fællesskabsbånd trods forskell ige rel i-
giøse overbevisninger”. Men det er
også en fi lm, der hæver sig op og
handler om mennesker, og hvad det
er, vi slås og skændes om, når der er
nogen, vi ikke kan lide, fordi de har en
anden smag, mening eller tro. Fi lmen
har en fin morale om tolerance og for-
ståelse mellem kulturer.

1 . søndag i advent: Familiegudstje-

neste med børnekor og adventshyg-

ge

Søndag den 29. november kl. 11 .00
Vi begynder det nye kirkeår med en

famil iegudstjeneste, hvor børnekoret
vi l medvirke. Bagefter går vi over i Me-
nighedshuset og hygger med saft,
gløgg og æbleskiver.

De 9 læsninger med Voerladegaard-

koret

Søndag d. 1 3. december kl. 1 6.00

Anders-Christian Jacobsen
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Af sognepræst Peter Tast

Hvad er
gudstjeneste ?

Kommer gudstjenesten os ved, el ler
er den et levn fra fortiden? Siger den
os noget, el ler føler vi os fremmede?
Hvad får vi ud af at gå ti l gudstjeneste,
og formidler gudstjenesten det, den si-
ger, den vil formidle?
Det og mange andre relevante

spørgsmål ti l vores lokale kirke og kir-
kegang sætter menighedsrådet fokus
på i den kommende tid.
Gudstjenesten er central for kirken.

Det er kirkens primære livsytring. Der
har været gudstjeneste siden den før-
ste pinse, 50 dage efter det grænse-
sprængende budskab om Jesu opstan-
delse fra de døde.
I gudstjenesten samles og mødes vi

om den kristne tro. Det er her, kirke bli-
ver ti l kirke, altså et levende fællesskab
i troen på Jesus Kristus, Guds søn.
Men gør den nu også det? Siger

gudstjenesten os noget i dag? Føler vi
os hjemme i den? Eller trænger den ti l
et eftersyn og ti l at bl ive moderniseret?
Føles Gud levende og nærværende,
el ler synes Gud stivnet og død i guds-
tjenestens form?

I gudstjenesten er det Gud, der tje-
ner os! Man kan også forstå det om-
vendt – som at det er os, der tjener
Gud – men det er jo det, der er menin-
gen, at vi skal gøre resten af ugen. Så
når vi er samlet ti l gudstjeneste, må vi
sætte os ned og tage imod det, som
Gud giver os; det, som Gud tjener os

med.
Det sker dog i en vekselvirkning

mellem ord og handling og mellem
Gud og os, der er ti l stede i et fælles-
skab.
Men kan vi mærke dette fælles-

skab? Og bliver gudstjenesten ikke
snarere noget, som vi synes, at vi skal
præstere og leve op ti l - ved siden af
alt det andet, vi laver i ugens løb?
Hvorfor det nemt kan føles mere
afslappende, mere ”at komme hvi-
ledagen i hu”, at forbl ive hjemme og
slappe af søndag formiddag? Når man
nu skal sidde sti l le, tysse på børnene
og høre nogle tekster, der kan virke
fjerne, fordi de stammer fra en anden
tid, hvor verden var helt anderledes?

De fleste af os er medlemmer af fol-
kekirken, og det skyldes vel, at kri-
stendommen siger os noget; at vi føler
os hjemme i de kristne værdier el ler at
den ramme, kristendommen sætter
vores l iv ind i, giver os tryghed og nog-
le relevante svar på vores rel igiøse
spørgsmål ti l l ivets indhold og mening.
Ved de store overgange i l ivet har vi
brug for de ord og den ramme, som vi
finder i gudstjenesten, og vi tropper
trol igt op ti l dåb, konfirmation, vielse,
begravelse og ti l højtiderne. Men også
i det daglige giver kristendommen os
noget og hjælper os med livet. Ca.
halvdelen af danskerne beder fx fader-
vor flere gange om ugen!

Den traditionel le ”højmesse” har
rødder i den katolske messe fra d. 6.
årh. og har udviklet sig en del siden.



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

Menighedsrådet:
7990@sogn.dk

Menighedsrådsformand:
Birthe Jacobsen
tlf. 20 54 30 29
abjacobsen@mail .dk

Henvendelse om fødsler,
navneændring, attester mv. ti l :
Kirkekontoret:
Kirkebakken 4
8660 Skanderborg
tlf. 86 52 02 1 2

Gudstjenester, aktiviteter og sog-
neoplysninger:
www.sogn.dk/voerladegaard

Først og fremmest i forbindelse med
reformationen. Den er gammel, men
det betyder ikke, at den er stivnet og
ikke kan forandres.
Den autoriserede ritualbog rummer

muligheder for en del ændringer, så
man kan forme gudstjenesten, så den
svarer ti l , hvad der føles meningsfuldt
lokalt.
Og det er det, der er meningen. Bå-

de med det autoriserede ritual og med
gudstjenesten og med menighedsrå-
dets fokuspunkt: At give gudstjenesten
et udtryk, vi kan føle os hjemme i her i
Voerladegaard i den nutid, vi lever i.
Lad os i tiden fremover gennemgå

gudstjenestens form og de enkelte led,
musikken og kommunikationen, og for-
søge at finde frem ti l en form, som gør
det nærværende og relevant at del-
tage.
For kun sådan bliver kirke ti l kirke og

gudstjenesten ti l gudstjeneste, hvor
Gud kan tjene os og hjælpe os med
vores l iv.
Ved meningslaboratoriet d. 22. sep-

tember går vi i gang med diskussionen,
og det bl iver spændende at høre din
mening og arbejde videre med den.
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Gudstjenester og aktiviteter i Voerladegaard Kirke efterår 201 5

GGuuddssttjj eenneesstteerr::
30. august kl. 1 4.00 * Gudstjeneste på Solsikken , Holmedal 35.

Som afslutning er der kaffe og pandekager

06. sept. kl . 1 1 .00 * Konfirmandopstart

20. sept. kl . 1 1 .00 * Høstgudstjeneste på Ømborgen
Afholdes i samarbejde med spejderne

04. okt. kl . 1 1 .00
08. okt. kl . 1 9.30 * Sti l leaften i Kirke
1 8. okt. kl . 1 1 .00
20. okt. kl . 1 7.1 5 * Snappergudstjeneste for børn!

Tilmelding ti l spisning.

01 . nov. kl. 1 1 .00 Allehelgen.Vi mindes dem, der er begravet el ler
bisat fra Voerladegaard Kirke i det forløbne år
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe

1 5. nov. kl. 1 1 .00
29. nov. kl. 1 1 .00 * 1 . sø. i advent
03. dec. kl. 1 9.30 * Sti l leaften i Kirken
1 3. dec. kl. 1 6.00 * De 9 læsninger. Voerladegaardkoret medvirker
* Se nærmere omtale inde i bladet

ØØvvrrii ggee kkii rrkkeell ii ggee aakkttii vvii tteetteerr::

Tirsdag d. 22.september kl. 1 8.30 Menings-Laboratorie i Forsam-
l ingshuset. Se omtale side 2 og 1 8.

Onsdag d. 30. september kl. 1 9.30 Sangaften med Fie og Poul Raaby
Tirsdag d. 27. oktober kl. 1 9.30 Foredrag med Anders-Christian

Jacobsen
Tirsdag d. 1 0. november. kl. 1 9.00 Filmaften: Om sameksistensen mel-

lem kristne og muslimer i Beirut og
Damaskus

Konfirmation 201 6: Kristi Himmelfartsdag d. 5. maj
Konfirmation 201 7: Søndag d. 1 4. maj




