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Odder
ca 25 min

Århus
ca 35 min

Voerladegård er en dejlig lille landsby i Skanderborg 
kommune, smukt placeret ved den sydlige bred af 
Mossø. 
fælleSSkab, tryghed & natur 
er blandt de værdier, der gør byen så skøn at bo i.

Vi har en fantastisk skole og landsbyordning, 
som er limen, der holder byen sammen. 

fra Voerladegård er du på e45 i løbet af 10 minutter. 
der er ca ½ times kørsel til alle de større østjyske byer, 
og de mindre handelsbyer kan nås på højst et kvarter. 
Indbyggertal 2017: 601
- og vi vil gerne være flere !

Skanderborg
15 min

Brædstrup
15 min

Voerladegård

Silkeborg
ca 30 min

Vejle
ca 35 minBillund

ca 45 min

Horsens
ca 25 min

Ry
15 min

Østbirk
8 min
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Voerladegård
- smørhullet lige på vejen

Børnehaven Eventyrhulen

Skole, SFO & Klub

Vuggestuen Kastanjegården

Forsamlingshus & Kirke

Aktivt foreningsliv

Dejlige byggegrunde

Skøn natur med skov og sø

Dagpleje



Jeg elsker Voerladegård skole fordi -  
 
- jeg altid finder nogen at lege med. lea 10 år
- jeg kender alle, og vi har svømning. Johanna 9 år 
- vi må bruge Ipads i timerne. rosa 10 år
- vi spiller på instrumenter i musik. rasmus 10 år
- vi har super-duper søde lærere. Mikkel 11 år
- der er mange venner, og man bliver 
  ikke mobbet. dana 10 år

- vi har en god legeplads og bygger 
  legO Mindstorm. adreas 10 år

- det er hyggeligt, og næsten alt er fair Sara 8 år
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ny skole bygges i Voerla-
degård med lilleklasse og 
Storeklasse  
ny lilleskole midt mellem 
dørup og Voerladegård

lilleskole lukker 
Voerladegård skole bliver 
til centralskole 
1. - 7. klasse

Sdr. Vissing skole bygges 
og tager 6.-7. klasse

Sdr. Vissing skole tager 
5. klasse.  
SfO og børnehave 
bygges

udvidelse og renovering

Voerladegård kommer til 
Skanderborg kommune 
som følge af kommunal- 
reformen. 
Skolen får 5. og 6. klas-
se igen. 7. klasse skal til 
niels ebbesens Skolen i 
Skanderborg

nye tilbygninger og hal 
ny børnehave

læs mere på: 
Voerladegaardskole.dk

t I d S l I n J e

Skolen
”- huset hvor glæde, læring og ansvar gror”

Børnehave:
• 45 børn

• 3 stuer

• 8 ansatte

    Skole:
• 130 elever

• 0.-6. klasse 

• 25 ansatte
• SfO & klub

Voerladegård 
Landsbyordning

4

og trivsel er i fokus, og vi ønsker sam-
men med forældrene at skabe trygge 
fællesskaber for alle børn.
Skolen har mange traditioner. Vi har 
morgensamling med sang og fortælling, 
morgenbevægelse og brætspil. en stor 
del af børnenes læring understøttes 

digtalt med både smart-board-tavler 
og Ipads og It læringsplatfor-

me. derudover bruger vi den 
omkringliggende smukke 

natur i undervisningen og 
forsøger at lave varierede 
skoledage for børn og 
personale.

af Merete kristensen, skoleleder:

Voerladegård Skole er en del af 
landsbyordningen, hvor skole og 
børnehave ses som samme instituti-
on. Skole, børnehave, SfO og klub er 
tæt forbundne med et velfungerende, 
tæt samarbejde på tværs. dette giver 
tryghed, nærvær og kontinuitet for 
både børn, forældre og personale.
de 130 skolebørn er orga-
niseret i 3 teams. Vi har 
rullende skolestart, 
barnet begynder i 
skole, når det er 
fyldt 6 år. det en-
kelte barns læring 



tina Sørensen, leder af bh , klub og SfO

eventyrhulen er en afdeling i lands-
byordningen Voerladegård. det bety-
der, at vi er i samme hus som skole 
og SfO/klub, som vi har et tæt og 
frugtbart samarbejde med.
børnehaven har tre stuer med fast 
tilknyttede voksne; Alfestuen og Trol-
destuen, som er for de mindste børn, 
og Spirestuen hvor de ældste børn 
efterhånden introduceres til skolens 
lilleteam. der er skolestart 4 gange 
årligt.
eventyrhulen har madordning, hvor 
maden bliver tilberedt i hjertet i bør-
nehaven; eventyrhulens fællesrum. 

Vi bor i dejlige lyse lokaler opført i 
2010 og bruger både multihallen på 
skolen, skoven, spejderpladsen og 
sportspladsen til leg og udfoldelse.

Vores fornemmeste opgave er at 
være med til at lægge grunden til, 
at børnene bliver livsduelige. I den 
tanke ligger, at alle børn skal føle 
sig som en vigtig del af et eller flere 
fællesskaber. Vi arbejder hele tiden 
med at give børnene succesoplevel-
ser inden for de områder, hvor de 
hver især er stærke - samtidig med 
at vi prøver at styrke de knap så 
stærke kompetencer

louise og kasper har haft børn i 
eventyrhulen siden 2013, først sto-
resøster og nu lillesøster:
”I Eventyrhulen bliver vi mødt med 
engagement og lyst til vores børn. 
Der er stor fokus på kreativiteten. 
Ungernes bidrag til forårsfesten for 
hele landsbyordningen eller den år-
lige cirkusforestilling er et stort hit 
blandt både børn og voksne. 
Alle høj- og årstider bliver markeret: 
F.eks. høsttiden, hvor børnene selv 
maler mel og slutter af med at bage 
deres eget brød, påsken med kar-
se-kaniner og sommeren med vand-
kamp på legepladsen. 

Den flotte natur bliver flittigt brugt, 
og der er tradition for udeuger, hvor 
børnehaven for en stund flyttes til 
spejderpladsen. 
Der er tæt samarbejde med både 
vuggestue og dagplejere, men især 
med byens skole, som børnehaven 
hænger fysisk sammen med. Alle 
børn og voksne kender hinanden, 
og når de små bliver store og skal 
starte i skole, findes der ikke en 
mere tryg start på skolelivet, end 
den de får her”

BørnehaVen 

  - en del af  landsbyordningen

FAKTA:
• 45 børn

• 3 stuer

• 8 ansatte

• Madordning
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• restaurant

• Selskabsbuffeter

• take away-picnic

• butik

Gudenåvej 48, Voervadsbro, 8660 Skanderborg 
Tlf. 75 78 28 85 • www.detlillerogeri.dkPå Skanderborg kommunes hjemmeside: 

http://www.skanderborg.inst.dk

eller kontakt Mette: 
22730960 / galge18@yahoo.dk

find os på facebook: 
de kommunale dagplejere i Voerladegård

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, DDO®, ©COWI

Målforhold 1:10000
Dato 19-02-2018

Ellen Grønning (1970)
bor på en gård udenfor Voerla-

degård sammen med sin mand. 
Sammen har de tre børn. ellen 
har været dagplejer siden 2005

Mette Preut Kjær (1971)
bor i Voerladegård med sin mand. 
Sammen har de tre døtre. Mette 
har været dagplejer siden 2001

Hanne Christensen (1966)
bor i Voerladegård sammen 

med sin mand. de har tre døtre, 
som er flyttet hjemmefra. Han-
ne har været dagplejer i 16 år. 

Sigrid  Voigt Olesen (1969)
og hendes mand bor på en gård 
i dørup sammen med deres tre 
døtre. Sigrid har været dagplejer    
                    siden 2000.

VOERLADEGÅRD
DØRUP

Voerladegård dagpleje kan til-
byde en tryg hverdag, hvor dit 
barn får den store verden i små 
doser. børnene knytter venska-
ber på kryds i grupperne, når vi 
mødes fast i skolehallen, i me-
nighedshuset og hos hinanden. 
Vi prioriterer udelivet og nyder 
godt af naturen omkring os. Vi 
modtog alle “Grønne spirer” fla-
get i 2015, og vi har stor glæde 
af det materiale og inspiratio-
nen, der følger med.  
Som kommunale dagplejere er 
vi en del af en stor organisation, 
hvor vi har en pædagogisk leder 
tilknyttet.

den kommunale dagpleje Lise, mor til Asger: 
”Da vi flyttede til Dørup fra Aarhus, 
var vi overbeviste om, at vores søn 
skulle i vuggestue. Vi havde nok lidt 
fordomme om at børnene i dagple-
jen ikke blev stimuleret socialt på 
samme måde som i vuggestuen. 
Midt i byggerod og flyttekaos blev 
han dog alligevel skrevet op til en 
dagplejeplads,  og allerede efter en 
uge hos Sigrid var alle planer om 
vuggestue droppet! asger blev en 
del af familien fra første dag, og han 
elskede livet på gården, hvor hver-
dagen er præget af kærlighed, tryg-
hed og masser af sociale aktiviteter 
både hos Sigrid og hos de andre 
dagplejere. de har mulighed for at 
tilrettelægge dagen efter hvert en-
kelt barn, så alle aktiviteter sker på 
børnenes præmisser”. 
 
Peter, far til 5 børn, som alle har 
været passet hos Ellen: 
“ Vi valgte dagplejen, fordi de er fan-
tastisk søde mennesker! derudover 
tilbyder dagplejen rigtig gode fysi-
ske rammer for børnene. alle vores 
5 børn har været super glade for at 
være i dagplejen. de har altid været 
trygge hos ellen,  og vi har været 
trygge ved at aflevere dem. I dag-
plejegruppen er de gode til at mø-
des, både i legestue og hjemme hos 
hinanden. det betyder, at børnene 
kender de andre dagplejere rigtig 
godt, og det er derfor ikke noget 
problem at aflevere et andet sted, 
når der er ferie eller 
sygdom”. 
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louise fredslund med sin mand og deres 3 kastanje-børn, 
som alle elsker at være på kastanjegården

Vuggestuen er totalt renoveret med dejlige lyse lokaler og stor 
sydvendt legeplads, hvor børnene får masser af frisk landluft

god pladS    til de mindSte
Vælger man den private 
vuggestue kastanjegården 
kan man også være sikker 
på, at de små er i de tryg-
geste og kærligste hæn-
der fra morgen til aften.
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Vuggestuen Kastanjegården 
er en privatejet vuggestue belig-
gende på en gård i Voerladegård 
og ejes af Susanne haudrup. 
Ideen til at åbne en vuggestue 
opstod, da Susanne var på barsel 
med barn nr. tre. dagplejen var 
fyldt og ”hvad gør man så?” Ja, 
man åbner da bare en vuggestue. 
Vuggestuen åbnede d. 1. februar 
2011 i en af længerne på gården, 
og i løbet af de første to år var 
vuggestuens pladser fyldt op.  
en god normering til 20 børn 
vægtes højt, så de pt. i alt  9 per-
sonaler kan tilbyde den nødvendi-
ge omsorg og opmærksomhed. 
tæt samarbejde med forældre, 
børnehaven og skolen, sund-
hedsplejerske, tale-høre-lærer, 
børnefysioterapeut og  psykolog 
er også en vigtig prioritering på 
kastanjegården. 
Selvom vuggestuen er privat, 
ydes der tilskud til pasningen fra 
kommunen på lige fod med of-
fentlige institutioner.

louise har tvillinger på kastan-
jegården og også storebror har 
haft to skønne år på stedet:
”- Børnene bliver set og hørt, som 
de er – der bliver i den grad taget 
hånd om det enkelte barns behov, 
og både forældre og barn bliver 
taget imod hver eneste morgen 
med store smil og kram. Man 
får en følelse af, at man bety-
der mest i hele verden. Man kan 
100% regne med, at der er en up-
date på, hvordan dagen er gået, 
når man henter sit barn om efter-
middagen. Især i starten modta-
ger man søde beskeder og bille-
der i løbet af dagen, så man ved, 
at ens guldklump har det godt. 
Der er i den grad overskud blandt 
personalet, og man ser dem altid 
kravle rundt på gulvet eller rode 
rundt i sandkassen sammen med 
børnene; der er oprigtig interes-
se.
- Der dufter altid dejligt af lækre 
hjemmebagte boller og varieret 
og sund mad, - og selvom man 
”kun” er vuggestuebarn, bliver der 
disket op med påskefrokost med 
sild, rejer og æg, samt andesteg 
og brunede kartofler til jul.
Helt klart all inclusive på omsorg, 
kærlighed, kost og spændende 
aktiviteter.”

læs mere om vuggestuen her:
www.voerladegaardvuggestue.dk

https://www.voerladegaardvuggestue.dk/
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Fakta om Mossø 
danmarks 4. største sø

• areal:   17 km²

• Omkreds: 28 km søbred

• længde:  10 km lang

• dybde:   max 22 m 

• fredet naturområde.

• tilløb fra gudenåen

naturen omkring Mossø ved Voerla-
degård er alle byens borgere stolte 
og glade for. På køreturen fra Skan-
derborg byder de mange sø- og land-
skabsudsigter velkommen, og områ-
det bruges flittigt. 

udsigtspunktet Møgelkol er et yndet 
udflugtsmål, som ligger 10 minutters 
gang fra skolen.
ud over den skønne udsigt bruges 
skoven og søen til mange fritidsfor-
mål. der er mulighed for både kano- 

og kajaksejlads på søen, og turen 
rundt om søen med sine ca 30 km 
er en flittigt benyttet rute for by-
ens cykelentusiaster.
 



Hvordan bruger 
du skoven? 

Lea 11 år- ”det er vild fedt 
at ride en tur i skoven med 
min søster eller vennerne. 
far løber ofte ved siden af 
smmen med vores hund”

Henrik - Jeg løber, kører 
Mtb, går tur med familien 
og en gang imellem tager 
vi en lygte med og går en 
tur i mørke

Lars -- Som spejderleder 
bruger jeg skoven meget 
sammen med børnene. 
det er fantastisk at have 
den så tæt ved

Eva - Jeg går tur, samler 
blade og mos til dekorati-
oner, nyder udsigten ved 
Møgelkol, leger hule og 
gemme med min søn

Anette - Jeg bruger skoven 
til at lade op, en slags me-
ditation for sjælen 

med 
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at tage på skovtur i Voerladegård 
er let som ingenting. fra byens 
sportsplads strækker dørup Skov 
sig til begge sider med gode af-
mærkede stier og vandreruter.
Skoven breder sig ud mod vest, 
hvor man kan bestige Sukkertop-
pen i højlund Skov og igen møde 
en fantastisk udsigt over hele bak-
kelandet omkring Mossø. 
her er rig mulighed for at tage 
cyklen med og blive udfordret på 
de mange stigninger. Men pas 
på ikke at fare vild. det er et stort 
område.

SkoVen 
   - i baghaven



wwww

       som
 natur perler 
                 på en snor

PINDAL MOSE
- finder man, hvis man følger Gu-
denåen gennem skov og åbne mar-
ker til Viltholt Mølle. det er en smuk 
og varieret tur rundt om mosen, 
hvor der findes tørvehuller og 
små søer mellem pile- og birke-

træer. Områ-
det er en 

lille godt 
gemt 
natur-
perle. 

yDING SKOVHøj
- ligger få km syd for 

Voerladegård og 
er med sine 173 

m.o.h. et af 
danmarks 
højeste punk-
ter. endnu et 
fantastisk ud-
sigtspunkt.

DEN GENFuNDNE BrO
- er en unik attraktion, der lå i hi 
inde i en dæmning i 85 år. 
I 2014 blev broen gravet fri og 
restaureret til fordums storhed, 
og i dag er broen et storslået 
syn og en endnu bedre oplevel-
se at gå hen over. 

SuKKErTOPPEN
- ved sydsiden af Mossø leverer, med sine 
108 meter over havets overflade, en storslået 
udsigt over søen og gudenådalen. 
Man finder Sukkertoppen ved at gå ca. 80 
højdemeter op nede fra klostermølle. 
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HIMMELBjErGET
- er en af de kendte toppe i områ-
det og rejser sig 147 m over havets 
overflade. Her afholdes det årlige 
jule-fedt løb for Voerladegårds 
borgere, hvor alle kræfter sættes 
ind for at nå toppen først. 

KLOSTErMøLLE
- var oprindelig vandmølle for Voerladegård 
sogn, men er sidenhen omdannet til papir-
fabrik. I dag bruges klostermølle til natur-
skole og er desuden et oplagt mål for en 
picnic eller et pit-stop på en kanotur. 
 både bygningerne, 

vandløbene og 
de grønne 

områder 
omkring 
er meget 
smukke. 
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Voerladegård Skole

Blegsø Banke

18

byggegrunde fra

300.000 kr
800-1400 m²

Vand, Varme, WWW OSV.
-i Voerladegård

• Voerladegård Vandværk 
- forsyner området med rent og 
velsmagende drikkevand fra en 
boring nede i skoven bag fodbold-
banerne. Vandet er fornyligt blevet 
analyseret og fundet fuldstændigt 
rent. 

• Varme 
den mest anvendte og kollektive 
varmeforsyning er naturgas, men 
der findes flere andre varmekilder 
som pille- og oliefyr. der dukker 
dog flere og flere varmepumper 
op, og dette er også en mulighed 
på de nye udstykninger, hvor der 
i lokalplanen er indekseret mulig-
hed for vedvarende energi. 

• Fibernet 
Hurtigt internet i form af fibernet 
fra Waoo er til rådighed.  

• Nabohjælp 
Mange er tilmeldt nabohjælp.dk, 
og sammen hjælpes vi ad med at 
holde øje med vores huse. 

• Hjertestarter 
udenpå  menighedshuset ved kir-
ken hænger en hjertestarter. 
denne drives af borgerforeningen.

drømmer du om at bygge selv?  
Så er en grund på blegsø banke II 
en rigtig god mulighed, du ikke må 
gå glip af.

18 byggegrunde, der varierer i størrelsen 
fra 800 kvm. til ca. 1440 kvm, med store 
tilhørende grønne fællesarealer. 
hele udstykningen forventes at være 
klar til salg fra sommeren 2018, og med 
en startpris på 300.000 kr. vil grundende 
være interessante for mange købere. 
grundene ligger tæt på skolen og trans-
portmuligheder og med naturen og sko-
ven i gåafstand. udstykningen er placeret 
i forlængelse af blegsø banke I og har 
udsigt over dalen, hvor den gamle blegsø 
lå før i tiden.

BYg SelV
på Blegsø Banke ii

Gode naboer

Smuk natur

Kort og sikker skolevej

Ca ½ time til 4 store jyske byer

Gode fritidstilbud

I lokalplanen er der gjort plads til en støjvold 
og en rundkørsel ud til landevejen, hvis det 
skulle være nødvendigt.
Lokalplanen giver fleksible muligheder for at 
bygge drømmehuset i forskellige materialer 
og taghældninger.
læs mere om grundene og lokalplan 1129 
hos Skanderborg kommunes grundsalg:  
Skanderborg.dk

https://www.skanderborg.dk/borger/flytte--bo-og-bygge/byggegrunde-til-salg


 luftfoto fra krak viser tydeligt de mange haverum, som  
rasmus og eva har skabt i deres store have

     Sommerhaven med udsigt over marker. 
      den nye udstykning ligger lige bagved til højre

     udsigten mod vest. 
Sådan kan en kedelig novemberaften også se ud

et godt råd til husejere, der byg-
ger på en ny byggegrund: ”Vi fik 
en havearkitekt til at rådgive os 
med indretningen af haven. der 
blev lavet en plantegning med 
forslag til træer og beplantning og  
opbygning af forskellige grønne 
rum. det har vi været meget gla-
de for, da man godt kan blive lidt 
rådvild ved at kigge ud på en bar 
mark”.
Pionerånden i et nyt kvarter
eva og rasmus fortæller om, 
hvordan man kan være med til 
at forme fællesskabet i et ny-
byggerkvarter. ”når hækkene er 
ikke-eksisterende, kommer man 
hinanden mere ved, uden at vi af 
den grund behøver at hænge ud 
hele tiden”, siger parret samstem-
mende. 
Skolen i Voerladegård ligger tæt 
på familiens hjem, og drengene  
frede og lasse går selv i sko-
le. ”det er en god, tryg skole og 
overgangen fra børnehave til sko-
len er enormt let, fordi begge ting 
hører under samme tag i lands-
byordningen”, mener eva. 

”Vi har på ingen måder fortrudt, 
at vi tog springet fra storbylivet til 
mere ro og tryghed i Voerlade-  

     gård”, slutter parret 

”Vi boede i en mindre lejlighed i 
hjertet af aarhus”, fortæller eva 
og tilføjer: ”Vi ønskede at flytte 
væk fra byen, ud til skov og vand  
og begge ting fandt vi i Voerlade-
gård” 
”På den måde er vi en klassisk 
Voerladegård-familie”, supple-
rer Rasmus. ”Mange er tilflyttere 
fra de større østjyske byer, hvor 
unge flytter til efter endt uddan-
nelse”. både eva og rasmus ar-
bejder stadig i aarhus.
Billigt at bygge i Voerladegård
det var også udsigten til at bygge 
et kvalitetshus til billige penge, 
der trak parret til landsbyen ved 
Mossø. ”grundpriserne er så 
lave, at vi har haft en million mere 
at bygge for i forhold til mange 
andre byggegrunde i det østjy-
ske”, fortæller rasmus. ”Vi kunne 
nøjes med et kreditforeningslån 
og undgå de dyre banklån - det er 
svært for førstegangskøbere”.
eva og rasmus byggede selv 
huset, hvilket gjorde projektet 
endnu billigere. Med baggrund 
som håndværker havde rasmus 
håndelaget til at gå i gang med 
projektet: at færdigbygge et råhus 
af træ, leveret fra Sverige. Selve 
byggeriet gik smertefrit, 
men eva har 

Eva og Rasmus flyttede i 2004 til 
blegsø banke i Voerladegård 
i et nybygget træhus med udsigt 
over marker og bakker. de var 
med til at forme fællesskabet i 
det nye kvarter.
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- en klassisk 
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Gymnastik

Spring

Zumba

Volleyball

Floorball

Badminton

Crossfit

Fodbold

I hallen er der rigtig mange muligheder for 
fysisk udfoldelse hele vinteren igennem. 
gymnastik for alle fra 2 til 90 år, som kan 
varieres med både zumba og crossfit træ-
ning. Man kan fortsætte fodboldsæsonen 

inde i varmen, og der er badminton 
og volleyhold for både børn og 

voksne. I marts afsluttes sæso-
nen med den store forårsop-
visning, hvor holdene viser  

hvad de kan.

u6 Mix

u11 Piger

u9 Drenge

u13 Drenge

u15 Drenge

Old Boys

fodbold i Voerladegård Idrætsforening spilles 
fra start april til midt i oktober. der er hold i man-
ge aldersklasser, og forældre støtter troligt op til 
den ugentlige træning ved klubhuset. 

https://www.voerladegaardif.dk/cms/ShowContentPage.aspx%3FContentPageID%3D1%26AliasPageName%3Ddefault.aspx


Smukfest afholdes hvert år i uge 32, og det skal du da

 være med til! Der er altid plads til flere i vores fantastiske 

fællesskab, og skulle du have lyst til at blive en del 

af holdet, så tjek www.smukfest.dk/frivillig

ª

Skanderborg Festivalklub og klubbens 13.000 frivillige

 er maskineriet bag Smukfest
 er maskineriet bag Smukfest. Siden den første festival i 

1980 er overskuddet gået til kulturelle og velgørende

formål som for eksempel Smukfonden. Smukfest er helt 

og aldeles non-profit. Læs mere på smukfest.dk
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Fakta om hallen

• en hel håndboldbane

• 5 badmintonbaner

• lyd-væg kan opdele hallen

• Åbning til musikscene

• kan bookes til sportslige 
formål

I 2013 indviede byen sin nye sports- og multisal. 
Initiativet blev igangsat af en lokal borgergruppe med et 
fælles mål om at en ny stor sportshal skulle erstatte den 
50 år gamle gymnastiksal. borgergruppen involverede 
alle grupper i byen, således at alle behov og interesser 
blev tilgodeset. den nye hal blev en realitet v.h.a. øko-
nomiske bidrag fra byens beboere, diverse fonde og 
Skanderborg kommune. uden den omfattende 
frivillig arbejdskraft fra lokale håndværkere og 
borgere ville hallen dog aldrig været blevet 
opført. 

hallen danner året rundt ramme om bl.a. 
skolens aktive tilgang til idræt og bevæ-
gelse i alle fag, for fri leg og for musik- 
og teateropvisninger. den besøges re-
gelmæssigt af landsbyens vuggestue og 
dagplejere, bofællesskabet Solsikken og 
ungdomsklubben og ikke mindst til et væld 
af sportsaktiviteter i Voerladegård Idrætsfor-
ening (VIf). 
hvis du har lyst til at læse mere, så besøg hjemmesiden 
www.multisal.dk

en hel hal
- resultatet af  aktivt 
 sammenhold

fo
to
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nd
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rt

www.multihal.dk


aktiVt liV    i   naturen
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FrILuFTSBASEN
lige uden for Voerladegård ligger fri-
luftsbasen. I skovkanten ned mod 
Mossø er der opført to rummelige shel-
tere og en bålhytte. der er vandpost, 
muldtoilet, bålpladser og borde-bænke-
sæt. 
Sedum på shelternes tage giver et let 
og farverigt udtryk året rundt. det er by-
ens spejdere, der har lagt mange timers 
arbejde i projektet, men alle har mulig-
hed for at benytte sig af det gratis tilbud.  
Vuggestue, dagpleje, landsbyordnin-
gen, spejderne og mange fritidsbrugere 

benytter området og faciliterne 
jævnligt. 

KAjAK OG KANO
Mange benytter sig af at have gudenåen 
og Mossø tæt på. der er gode mulighe-
der for at koble helt fra med en kajaktur  
eller for at tage ungerne med på en 
dagstur i kano. naturen opleves meget 
intenst fra vandsiden, hvor det rige dyre-
liv kan betragtes fra nært hold. 
der er løse planer om et kajak- og kano- 
laug i byen, hvor medlemmerne deles 
om materiel, udgifter og vedligehold. 
Søspejderne har direkte adgang til søen, 
og herigennem kan man blive 
fortrolig med flere typer 
sejlsport. 

rIDESPOrT
Mulighederne er mange, hvis man inte-
resserer sig for heste og hestesport. 
På Grønskovlund, Edelgård og flere 
andre steder kan man både få undervis-
ning og opstaldning, hvad enten man er 
til dressur og konkurrencer eller blot til 
hyggelige ture. Skoven bruges af man-
ge ryttere fra området, og der er et godt 
netværk. Så om man har ponyer som 
kæledyr, eller er til travløb, spring eller 
dressur, er der rig mulighed for at udfol-
de sig med hestesport i Voerladegårds 
skønne natur.

MTB OG CyKELKLuB
Cykelsporten blomstrer i Voerladegård. 
En stor flok kører sammen afsted og ses 
ofte på racercykler på ruten rundt om 
Mossø eller på Mtb i skovene omkring. 
der er skabt et godt sammenhold, og 
turene udvides gerne til at omfatte løb 
rundt i Østjylland.
Ofte er det hele familien, der gribes af 
sporten og sammen bruger den sjove 
motionsform til at opleve naturen året 
rundt. 



shelterne. alt sammen tilrettelagt 
af ledere, der sørger for et varie-
ret program til travle småbørnsfa-
milier.
I skolealderen er der mange akti-
viteter, hvor børnene lærer prak-
tiske færdigheder. learning by 
doing er et centralt princip. Ofte 
er arbejdet organiseret i mindre 
grupper, hvor ældre børn leder 
lidt yngre børn. 
de unge spejdere i folkeskolens 
ældste klasser har udpræget 
selvbestemmelse. lederne støt-
ter op om de unges ideer, og der 
er plads til skøre indfald som fx 
”24 timer over jorden”, hvor teen-
agere i et døgn boede i en selv-
bygget hytte i træerne uden at 
betræde jorden.
en travetur gennem skoven fører 
til søspejdernes havkajakker og 
mindre joller ved Mossø. På søen 
kan unge fra 5. kl. lære basale 
sejladsteknikker i trygge rammer 
af erfarne instruktører. 

Spejderne i Voerladegård arran-
gerer fastelavnsfest for alle og er 
medarrangører af bl.a. Voerfest 
og Skt. hansbål. hvert år tager 
alle spejdere med familier på 
gruppeweekend i en af omeg-
nens største hytter. 
Voksne kan blive ledere for egne 
børn. det giver et godt kendskab 
til børnenes klassekammerater, 

og lokalkendskabet øges helt 
naturligt. 

Den flotte natur omkring Voerla-
degård udgør rammen for byens 
grønne spejdere. Spejderne hol-
der i sommeråret til på ”frilufts-
basen” lige ved skoven, hvor der 
er rigeligt med plads til at lære og 
lege sammen med kammerater-
ne. Om vinteren afholdes de fle-
ste møder i spejderhuset i hjertet 
af byen. I alt er der ca. 100 med-
lemmer i gruppen fordelt på børn, 
unge og voksne. 

allerede som 3-årig tilbydes ”fa-
miliespejder”. her hygger børn 
og forældre sig sammen, presser 
æblesaft, laver pandebrød over 
bål, leger sørøvere og over-
natter måske i 

FAMILIESPEjD 3-6 år 
Sidste lØrdag i mdr.

BæVErE  0.-1. KL 
Mandag   kl. 17.00-18.15

uLVE   2.-3. KL 
Mandag   kl. 17.00-18.30

juNIOrEr  4.-5. KL 
OnSdag   kl. 18.00-19.30

TrOPS-SPEjDErE 6.-7. KL 
OnSdag    kl. 18.00-19.30

SENIOrEr  8.-9. KL 
OnSdag   kl. 19.30-21.00

SøSPEjDErE  FrA 5. KL 
Mandag      kl. 18.00-20.00

www.voerladegaard.gruppesite.dk
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Håndarbejdsklubben

katrine korsbjerg rasmussen

Bogcaféen
birthe roersen Jakobsen

MTB/Landevejscykling

Peter glibstrup
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Banko

henik ellegaard

Hele Danmarks familieklubSteen kjeldsen

Gåtur-gruppe

keld Søndergaard

ølbryggerlaug

Peter g
libstrup

LæseklubbenMette Voldum Jørgensen
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klubber og grupper
Voerladegård bygger på sammenhold 

og fællesskab. et fællesskab der er bygget 
op af mange forskellige relationer og aktiviteter; 

børn, natur, idræt, musik almen samvær osv. 
Mange af disse relationer er skabt enten gennem de 

mere traditionelle foreninger som sportsklub eller skole og 
institutioner, men i Voerladegård er der også muligheder for 

at knytte venskaber gennem en lang række uofficielle klubber 
eller sammenslutninger. 
en fælles interesse kan skabe grobund for mange gode rela- 
tioner. derfor opstår mindre, men åbne fællesskaber i det øje-
blik nogen tager initiativ og kalder sammen. forsamlingshus, 
menighedshus, hallen, skolen, privaten kan danne rammen. 
-Og det er ikke engang nødvendigt at starte bilen.

fritid & fÆlleSSkaB  
-man kan gå til



 

 

 
 

 Områdets stærkeste salgsteam 

     

     

Per Sloth 
Nielsen 
Ejendomsmægler, 
MDE & Valuar 

 

Kenneth 
Marschall 
Ejendomsmægler, 
MDE  

 

Ole        
Gissel 
Ejendomsmægler, 
MDE  

 

Anders 
Nissen 
Ejendomsmægler, 
MDE  

 

Anders    
Vindfeldt-Bottke                  
Salg og vurdering 

 

Thomas Bo 
Jensen  
Salg og vurdering 

 

Adnana  
Sinanovic 
Salgskoordinator,  
Førsalg & Markedsføring 

 

Heidi 
Holm 
Salgskoordinator, 
Eftersalg  

 

Lissi 
Ballegård 
Bogholder 

 

Poul 
Jørgensen 
Medhjælper 

 

Danmarks mest besøgte boligsite 
Danmarks største køberkartotek 

 
Bestil et gratis salgstjek - Vi har køberne! 

 

Midt på hovedgaden i Voerladegård ligger forsamlings-
huset, der altid har dannet en vigtig ramme omkring 
talløse bryllupper, fødselsdage, fester og sociale aktivi-
teter i byen.

• fælleSSPISnIng - hvor byen mødes til hverdag; 
afslappet og uhøjtideligt men super-hyggeligt såvel 
for gæster som madhold

• bØrnedISkOtek - hvor byens børn fra 0.- 6. 
klasse giver den gas med dans og festligheder

• bankO - Old-school m. gode præmier.
• lOPPeMarkeder - hvor man under hyggeligt 

samvær kan få solgt ud af sine ejendele eller finde 
netop det, man står og mangler

• VOerfeSten - hvor byen mødes til fest både 
uden- og indendørs i juni

• Ølbrygger lauget 
• lInedanCe (VIf)

• generalforsamlinger, foredrag og meget mere… 

Selve huset er stort, lyst og rummeligt og indeholder 
faciliteter til både små og store fester, med et nyreno-
veret og moderne køkken. huset er delt op i Store Sal, 
der uden problemer kan huse 100 personer, samt lille 
Sal til mindre og mere intime arrangementer med god 
plads til omkring 30-40 personer.

Se mere på www.voerladegaardforsamlingshus.dk

Forsamlings-

huset
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https://voerladegaardforsamlingshus.dk/%20


Kanotur, 
koncerttur…optur

Velkommen i  
Skanderborg Kommune 

Velkommen til en lille perle 
med højt til loftet

har du lyst til at bo i noget af danmarks 
smukkeste og mest kuperede terræn med 
bølgende marker, grønne skove, beroligende 
søer og spændende løbe- og cykelruter næ-
sten lige uden for døren?
Vil du være en del af et landsbyliv med en ak-
tiv borgerforening, velfungerende skole, dag-
institution, idrætshal og sportsplads som det 
naturlige og meget livlige samlingspunkt.

kan du og din familie se jer som en del af et 
aktivt fællesskab med omkring 600 virkelyst-
ne og glade beboere, hvor der samtidig er 
god plads til at være sig selv og dyrke roen 
væk fra det hektiske storbyliv.  
Så tag et nærmere kig på Voerladegaard.
Voerladegaard er en af Skanderborg kom-
munes meget aktive lokalcenterbyer – en 
lille perle beliggende tæt ved gudenåen og 
Mossø og i nær pendlerafstand via e45 til 
Skanderborg, aarhus og horsens. her er højt 
til loftet og masser af plads til begejstring, liv 
og fællesskab - og ikke mindst overkommeli-
ge hus- og grundpriser. 

Voerladegaard er en del af Skanderborg - 
en af de kommuner, som tiltrækker flest nye 
borgere. Især har børnefamilierne fået øje 
på den centrale beliggehed i Østjylland, den 
skønne natur og de stærke fællesskaber. 
Siden 2007 har omkring 5.000 nye borgere 
valgt at slå sig ned i kommunen. 
Vi glæder os også til at tage imod dig.
jørgen Gaarde 
borgmester

34 Med hilse
n fra

 Borgmeste
ren



hemvej 9
8660 Skanderborg
brdr.bruun@gmail.com 

tlf.: 29 722 229

  Vi udfører:

- Malerarbejde privat

- Malerarbejde erhverv

- renoveringer udv. og indv.

- Spartelarbejde

- bygningsmaling facader

- tapetseringer

- farverådgivning
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Kirstine (20) og Mathilde (18) flyttede 
begge til Voerladegård fra aarhusom-
rådet som 4-årige med deres familier. 
begge har de gået i Voerladegård 
børnehave, skole og SfO. Og de er 
begge enige om en ting: Voerlade-
gård er en okay by at være ung i!
Men hvordan er det acceptabelt 
for to unge piger med fart på at 
bo i et lille lokalsamfund, langt 
fra storbyen? kan det overho-
vedet hænge sammen med 
ungdomsuddannelser, byture, 
fritidsjobs, osv.?
Ja, mener pigerne, takket være bus 
og flextaxi. ”Der er noget fedt ved 
502`eren, bussen til Skanderborg. 
den er livlinen, hvor vi vedligeholder 
kontakten til gamle skolekammerater, 

”Men når der er spontane invitationer, 
kan vi nogle gange få problemer med 
transporten”, indrømmer pigerne.
”Voerladegårdianere” 
-et stammefolk: 
Pigerne fremhæver fællesskabet 
med de gamle klassekammerater. 
”det er helt unikt for Voerladegård 
skole. Ingen andre fra min gymna-
sieklasse har det sammenhold med 
deres gamle folkeskoleklasse, som vi 
har”, beretter Mathilde og fortæller, at 
jævnaldrende i Skanderborg kærligt 
kalder unge fra byen syd for Mossø 
for et stammefolk og ”Voerladegårdi-
anere”.
I Voerladegård mødes man i ung-
domsklubben, og når man bliver lidt 
ældre til privatfester, men også til 
bål på friluftsbasen og overnatning 
i shelterne. ”Jeg kommer til at savne 
naturen og roen, når jeg snart skal 
flytte herfra. Bare at kunne gå eller 
løbe en tur uden at blive set”, fun-
derer kirstine. de to unge vil savne 
byens traditioner som fællesspisning, 
Skt.hans og Voerfest. Men mest 
måske venligheden - man hilser på 
hinanden. det gør man ikke i Skan-
derborg, mener pigerne.

 Voerladegård er en

okaY BY
 at være ung i !

og der er mega gang i snakken. det 
er en hyggelig måde at starte og slut-
te dagen på”, fortæller kirstine begej-
stret. Mathilde supplerer: ”Vi får også 
repeteret vores lektier, øvet engelsk 
grammatik eller teoretisk køreprøve i 
bussen”.
flextaxi er et hit, fx i weekenden, 
hvor bussen ikke kører. begge piger 
benytter flittigt ordningen, der er gra-
tis, hvis man køber et ungdomskort. 
”Jeg kan tage flextaxi fra min egen 
hoveddør til forfesten, og jeg kan 
køre hjem fra Walthers igen, (spille-
sted i Skanderborg, red.) siger Ma-
thilde. de unge i byen har desuden 
messenger-fællesskaber, hvor de ko-
ordinerer kørsel, når der er mulighed 
for et lift hos hinanden. 



- Egen import af whisky, rom og gin
- Unikke flasker, aftappet ved fadstyrke
- Salg af andele i whisky- og romfade

Årets whiskyimportør 2017

Iværksætter i Voerladegård: 
Brian Toft tabte for år til-
bage sit hjerte til whisky. 
Nogle venner introducerede 
ham til den gyldne drik, som 
han fik smag for. ”Whiskyen 
gik fra at være en oplevelse 
til at blive en hobby og vide-
re til en passion - og nu er 
det et levebrød”.
I 2011 åbnede han et lille firma 
med salg af skotsk whisky ved 
siden af sit arbejde som It-kon-
sulent. De første år hørte firmaet 
til i privaten på damtoften, hvilket 
dog gav mere og mere slæbe-
arbejde op og ned ad trapper, 
efterhånden som virksomheden 
voksede. ”Jeg har regnet ud, at 
jeg i 2016 har løftet 72 tons va-
rer”, beretter brian, der for nyligt 
satsede 100 % på fadandel.dk 
og dermed kvittede det faste job.
”Vi kiggede os omkring efter mere 
lagerkapacitet, og løsningen blev 
at købe nabohuset, der havde 
stået tomt et stykke tid”, forklarer 
brian. huset blev grundigt sat i 
stand, hans kone lene stod for 
den smagfulde indretning, og så 
var der plads til mange flere 
varer, herunder 

aftapninger fra fade med helt op 
til 750 liter fra forskellige skot-
ske destillerier. Whiskyen hentes 
hjem til Voerladegård, når brian 
vurderer den parat til videresalg. 
han har op mod 150 forskellige 
aftapninger på lager. ”det er sjovt 
at have noget, de andre ikke har”, 
siger brian, der nyder selv at kun-
ne bestemme. ”Selvstændighed 
er alfa og omega”, mener han. 
foruden whiskyen er der også 
rom og gin i butikken nu.
God geografisk placering:
Motorvejen, der kan nås fra Voer-
ladegård på under et kvarter, har 
stor betydning for antallet af kun-
der i butikken. ”Jeg har kunder 
her næsten hver dag i butikken 
(foruden kunderne på webshop-
pen), og så er det nemt for folk 
at komme hertil. Jeg har nemlig 
mange besøgende, der ikke lige 
kommer fra lokalområdet”. bri-
an kan også hurtigt nå ud til de 
foredrag og de smagninger, han 
arrangerer i byer som horsens, 
herning og aarhus. 

hvad der skal ske med fadan-
del.dk, må tiden vise. ”Jeg ved 
ikke, hvor mit firma er om fem år, 
men fortsætter salget på samme 
måde, må jeg til at kigge mig om 
efter ekstra lagerplads”,  

siger brian.
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WhiSkY  som levevej



FØTEX:  HVERDAGE KL. 8-21 / LØRDAGE-SØNDAGE KL. 8-21    
BAGER ÅBNER KL. 7

Åbningstider
HVERDAGE KL. 10-19
LØRDAG KL. 10-16
FØTEX:  HVERDAGE KL. 8-21 / LØRDAGE-SØNDAGE KL. 8-21    
BAGER ÅBNER KL. 7

 + ÅBENT1. SØNDAG I MD.KL. 10-16

 ADELGADE 61, 8660 SKANDERBORG

BadeSøerne 
- de hemmelige åndehuller
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familien ellegaard, som består 
af mor og far samt tre raske 
drenge på 4, 9 og 12 år, er en 
af de mange familier, som flittigt 
besøger en af søerne.
-”Ofte fylder vi en bil med vores 
egne unger og et par kamme-
rater, det kan både være i hver-
dagen til en hurtig aftendukkert, 
eller i weekender/ferier, hvor vi 
ofte tager madpakker, vores lille 
transportable grill og drikkeva-
rer med. Vi nyder virkelig vores 
timer ved søen. Vores drenge 
er nogle rigtige vandhunde, 
som kan bade i timevis.  Vi star-
ter allerede med at bade i maj 
måned, inden bøgen springer 
ud. Vandet plejer at være 13-14 

grader på dette tidspunkt. Søen 
er helt klart et stort aktiv i vores 
liv og en af mange grunde til, at 
vi er så glade for at bo i Voerla-
degård. Jeg (far) er selv vokset 
op i en by med en badesø, og 
jeg er vant til at bruge min som-
mer der. Jeg nyder, at der altid 
er andre lokale dernede, så 
både ungerne og vi voksne kan 
hygge os sammen. Jeg er helt 
klart overbevist om, at vi bruger 
søen endnu mere, nu afstanden 
dertil er så kort. et par gange 
er familien kørt i forvejen, og 
så løber jeg derned og slutter 
turen af med en dukkert. det er 
velvære på højt plan! ”

Få minutters kørsel fra Voerladegård finder du gode ba-
desøer. Småsøerne er meget rene og med klart vand. 
de er omgivet af skov, og ved lysninger er der både mu-
lighed for at solbade og for at tage en afkølende dukkert 
fra sandbredden eller fra badebroen. borgerne i Voerla-
degård og omegn nyder godt af disse godt gemte natur-
perler.



kirken 
-et levende hus
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SKT HANS I KIrKEHAVEN
bliver afholdt hvert år og arrangeres af 
byens spejdere sammen med menig-
hedsrådet. der er fælles picnic inden det 
store bål tændes, og børn kan bage sno-
brød og riste pølser, mens der lyttes til 
årets båltale.

BOGCAFé 
I MENIGHEDSHuSET

frivillige kræfter har sørget for, 
at byen har sit eget lille bibliotek, 
hvor ingen skal registreres og alt 
kan lånes på ubestemt tid. hver 
torsdag er bogcaféen åben for 
både aflevering og udlån. 
læseklubben huserer samme 
sted, og her kan fællesskabet 
dyrkes på en anderledes måde

SNAPPEr
indbyder hvert kvartal til leg, sang 
og fortælling i børnehøjde for de 0-6 
årige. Snapper har en hemmelig 
kuffert fyldt med spændende ting, 
som han finder frem i løbet af guds-
tjenesten. der er godt samspil med 
børnehaven, som fx har holdt lygte-
fest i kirken med Snapper. 
efterfølgende er der fællesspisning 
i menighedshuset”. 

Voerladegård kirke danner ramme om 
mange aktiviteter både i og uden for kir-
kens vægge. Sognepræst Peter tast 
sørger i samarbejde med mening-
hedsrådet for at variere kirkeåret 
med spændende arrangementer 
og gudstjenester for enhver 
smag. Peter er tidligere ung-
domspræst og er ikke bange 
for at arrangere en rock-
gudstjeneste eller for at 
trække prædiken ud i 
skoven eller andre in-
teressante steder.
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 GÅRDBUTIK SOFI

ÅbnIngStIder:
Onsdag-fredag kl.12-17 
lørdag kl.11-15
Søndag i december kl. 11-15

et godt sted at bo. Så fantastisk 
at der viste sig at være så mange 
muligheder med skole, VIf, spej-
der og meget andet”, fortæller hel-
le begejstret.
Gårdbutikken ”SOFI” 
helle ejer i dag gårdbutikken 
”SOFI”, hvor der findes brugskunst 
primært fra danmark, men også 
udvalgte ting fra Sverige, new 
Zealand og selvfølgelig uSa. der 
er også godt salg i lækre sager 
som chokolade, te og kaffe. Helle 
laver gavekurve til såvel firmaer 
som private i butikken, der er åben 
året rundt. 

”Jesper arbejder meget. Vi synes, 
det er vigtigt, at børnene har no-
gen at komme hjem til efter skole”, 
svarer helle på spørgsmålet om, 
hvorfor hun startede en gårdbutik. 

”I uSa arbejdede jeg i samme 
firma som Jesper”, beretter Hel-
le, der på jobbet gjorde brug af 
sin uddannelse som merkonom 
i regnskab. det var spænden-
de år så langt væk fra danmark, 
men parret bevarede kontakten 
til hjemlandet og forældrene ved 
hyppige besøg i danmark.
”Vi var nok blevet hængende i 
uSa, hvis vi ikke havde fået vores 
datter. Vi overvejede skolegang 
derovre og i danmark, og det blev 
danmark, der trak det længste 
strå, da emma nærmede sig sko-
lealderen.” 
Valgte Voerladegård i blinde
”det var helt tilfældigt, at vi havne-
de her uden for Skanderborg. Vi 
havde slet ikke undersøgt om der 
var skole, busser eller om det var 

fra uSa til 
Voerladegård
Efter 10 år i USA flyttede Helle og Jesper nærmest i blinde til  
Voerladegård. Nu har de gårdbutik, juletræsplantage og trav-  
heste, og de har ikke et øjeblik fortrudt.  

heldigvis har hun god hjælp fra 
venner, forældre og svigerforæl-
dre, når det brænder på. Og selv-
følgelig fra Jesper, der fx bager 
pandekager over åben ild i lange 
baner, når der er sommer- og jule-
marked. 
SOfI byder også på stutteri og 
væddeløbsstald, hvor besøgende 
er velkomne til at se de mange he-
ste.
Lokalt engagement:
helle er kasserer i Voerladegård 
Idrætsforening, mens Jesper sid-
der i multisalens bestyrelse. en sal 
som han og andre lokale kæmpe-
de for blev bygget. for begge er 
det vigtigt at engagere sig lokalt. 
”det er en rigtig god måde at lære 
folk at kende på”, mener helle.
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Hos home er det vigtigt, at fortælle din ejendoms historie 
og om Voerladegårds nære sammenhold og aktiviteter 
i salgsarbejdet. Vi håber, at du vil spørge os, 
hvis du går med salgstanker. 

Skanderborg • Ry
Kontakt os på tlf. 8652 2811 for en gratis salgsvurdering.

Vi fortæller din ejendoms historie...

Morten Elmgaard
 Partner, Salgschef, Ejendomsmægler & Valuar, MDE

Holdet bag 
ord og billeder

kommunikationsudvalget

Lars Ulsø

Formand for 
borgerforeningen

Søren Skov Bording 
Borgerforeningen
Annoncer

Thomas Hedegaard 
Borgerforeningen
Annoncer

Steen Kjeldsen

Tekstforfatter og korrektur

Sine Krogh-Jensen

Design og Layout

Voerladegård er et skønt sted at bo…
Indrømmet. Præcist hvor skønt det er, 
vidste min familie ikke tilbage i 2006, 
da vi flyttede hertil, primært fordi hus-
priserne de fleste andre steder i Østjyl-
land ikke var til at komme i nærheden 
af.  
hurtigt gik det dog op for os, at der på 
begge sider af hovedgaden gemmer 
sig meget mere end overkommelige 
huspriser.

uanset om det er fællesskabet, den 
skønne natur, de børnevenlige ram-
mer, trygheden, det aktive foreningsliv, 
huspriserne eller noget helt andet, der 
tiltrækker jer – så ønsker vi alle vel-
kommen til.

et par gode råd, når I kommer til byen: 
Meld jer ind i borgerforeningen 
(borgerforening@voerladegård.dk) 
og tilmeld jer den førstkommende 
fællesspisning i forsamlingshuset. 
Vi glæder os til at møde jer.

På borgerforeningens vegne,
Lars Ulsø, Formand

Aut. El-installatør
EL - TELE - DATA - INDUSTRI

50 55 17 56

Velkommen til !
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the many faces of Voerladegård !!
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