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Ny webmaster søges
Af: Brian Toft, formand for borgerforeningen

Ny webmaster søges
til hjemmesiden
voerladegård.dk

Da vores nuværende webmaster fraflytter byen pr 1. august, står vi og skal
bruge en anden person til at passe hjemmesiden.
Terkild, som er webmaster lige nu, vil gerne lave et overdragelsesmøde, så du
kommer godt ind i tingene inden, du ville skulle overtage arbejdet selv.
Hjemmesiden ligger i programmet WordPress, og der bruges også Mailchimp til
at opsamle mailadresser. På sigt skal der udsendes nyhedsbreve Mailchimp,
men det er ikke en del af opgaven lige nu.
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Forventede opgaver som webmaster:
 Opdatere siden når der udkommer nyt Voers Blad (4 stk. pr år  1 t. /blad)
 Opdatere med ny fællesspisning (5 stk. pr. år  1 t./invitation)
 Backup på kalender rettelser sammen med Poul og Brian (1 t./år)
Vi har en teknisk backup, hvis der er noget der driller.
Det er ikke en forudsætning, at du har en dyb teknisk erfaring for at løse denne
opgave.
Så har du lidt eller meget viden om WordPress, og ca. 10 timer tilovers om
året, så er her en lille overkommelig opgave, som gør, at byen fortsat kan
have hjemmesiden kørende.
Er du interesseret i opgaven, bedes du henvende dig til formand for
borgerforeningen, Brian Toft. Mail: brian@toftmadsen.dk

Indholdsfortegnelse:
Side:
2... Borgerforeningen  Ny webmaster
4... Skolen
6... KFUM Spejderne
8... VIF
12.. Borgerforeningen
14.. Naturen omkring Mossø
16.. VOERFEST program
17...Kirkegården
18.. Velkommen til Voerladegård
22.. Menighedsrådsvalg
26.. Kirkens aktiviteter
28.. Gudstjeneste og aktivitetsliste
Forside: Indsættelse af den nye præst
Anja Rokkjær. Se flere billeder på
facebook: voerladegård kirke og
menighedshus
Næste blad udkommer ultimo aug. 2022.
Deadline for artikler til næste blad er 1.aug.
2022.
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Korrekturlæser:
Hanne Borre
hb.yding@gmail.com
tlf.: 75 78 24 54
Distribution:
Karl Svansø Iversen
Karl.Iversen@me.com
tlf.: 75 78 28 05 + 20 78 28 05
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Skakdag for hele skolen
Af Esther og Liv fra Lilleteam, Voerladegård Skole

I april 2022 mødtes vi i multirum
met og snakkede om skak.
Så gik vi ind i hallen og spillede
skak allesammen. Vi fandt to vin
dere.
Artemis

fra

Ældste

Storeteam

vandt i almindelig skak og i bonde
skak var det Liv fra Lilleteam der
vandt.
Det var sjovt at se alle spille skak
og alle hyggede sig. Det var den
bedste dag i verden og vinderne var
glade og det var alle andre også.
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VikingeForårsfest på skolen 2022
Af Mette Voldum Jørgensen, sekretær på Voerladegård Skole

Efter 2 aflyste forårsfester og en primus motor, der er stoppet på
skolen – er det nu igen tid til at tage forårsfesten op med fornyede
kræfter.
Personalet har været på Moesgård og ladet sig inspirere.
I år bliver det uden generalprøve for resten af byen og bedste
forældre.
I skrivende stund læses, synges, tegnes, males, hamres og
bankes der, når Landsbyordningen rejser 1000 år tilbage i tiden til
vikingetiden.
Vi har flyttet selve forårsfesten til nu at skulle foregå 11/5, fordi de
coronarestriktioner, vi fik ud i starten af januar, gjaldt til 31/3, og det
så ud til, at vi ikke ville kunne arbejde på tværs af klasser/årgange
og børnehave/skole. Og det er processen op til forårsfesten, hvor
små og store arbejder sammen om det samme tema, der er det
vigtige.
Festen og stykket, hvor alle har en rolle, er kulminationen på
ugers arbede.

Skjoldet er lavet af et gammelt grydelåg – købt i genbrug

Voerladegård
Skole
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Nyt fra spejderne
Af Birthe Jacobsen og Sine KroghJensen

Sponsorløb

Hytteprojekt

Voerladegård KFUM Spejdere har
indsamlet 6.700 kr. i forbindelse med
sponsorløb i Brædstrup den 23. april.
Tak til de 26 deltagere – store og
små, der gjorde en aktiv indsats i det
smukke forårsvejr. 21 deltagere gik/
løb tilsammen 110 km., og 5 delta
gere cyklede tilsammen 70 km. i den
time, løbet varede. Tak til vore
sponsorer bl.a. Tønning Auto (10
sponsorater), Sofi (5), Trailergården
(5) og Det lille Røgeri (2). Tak til
Brædstrup Y´s Mens Club for
invitationen til at deltage i det flotte
arrangement. Det indsamlede beløb
går ubeskåret til hytteprojekt i sam
arbejde med skolen.

Spejderne savner overdækkede fa
ciliteter til udendørs spejderarbejde
om vinteren. Derfor glæder det os, at
Landsbyordningen har inviteret os med
i hytteprojektet på Tyndeleddet 3, hvor
den gamle ”pedelbolig” er revet ned.
Under overskriften: ”Uderum til
friluftsliv og undervisning” er målet
at etablere et rum i byen med op
timale muligheder for fokus på natur
og klima. Det gælder både i spejder
aktiviteter, leg og undervisning året
rundt. Samtidig skabes større sam
menhæng for små og store mellem
fritid og institutions/skoletid. Hjertet i
det nye uderum bliver en stor åben
hytte, som sikkert allerede er færdigt
opført, når dette blad lander i din
postkasse.
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Uderum set fra skolens legeplads

Foreløbigt har Fundraising givet tilsagn
om 200.000 kr., hvilket dækker udgifterne til
selve hytten. Tak til foreningen Multisal, der
har påtaget sig etableringen af sokkel og
gulv.
Der savnes yderligere omkring 130.000
kr. til bordbænkesæt, bålplads, bænke
med opbevaringsplads, stålbord med va
ske, højbede, hegn, belægning, VVS,
elektriker mm. Der søges fortsat fonde.

I sommerferien
29 børn og voksne tager på lejr ved
Roskilde i uge 30, hvor de sammen med
40.000 andre deltager i Spejdernes Lejr.
Det bliver STORT på alle måder. Der bliver
helt sikkert noget at berette til næste blad.

Efter sommerferien
Onsdag d. 17. august kl. 18.0019.30
glæder vi os til at byde velkommen til en ny
spejdersæson. Traditionen tro vil der være
oprykningsceremoni for dem, som rykker til
en ny enhed.

Tak for støtten
Tak til alle jer, der har tilknyttet Voer
ladegård KFUMSpejder til jeres OKapp,
benzinkort eller OKEL og mobilaftale.
Brugte batterier er en anden god
indtægtskilde for spejderne. De kan af
leveres i batterikassen ved Spejderhuset.
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Nyt fra Voerladegård
Idrætsforening

Af Louise Grankvist, Gymnasik udvalget

Gymnastiksæsonen 2021/2022
Med en veloverstået sæson, stort set uden afbrydelser, har vi takket af for nu.
Trods små børneårgange lykkedes det at opretholde de vanlige gymnastikhold,
som gennem en lang årrække har dannet gymnastikken i VIF. En god blanding
af erfarne trænere, nytilkomne uden forudgående gymnastikerfaring, samt en
gagerede unge mennesker, har hver uge fra september til marts dannet træner
front.
Forældre/barn holdet, anført af Helene Jørgensen og Louise Grankvist, havde
10 livlige spilopper og deres næsten lige så livlige mor/far til træning hver man
dag. De har arbejdet med at opbygge tryghed til gymnastikken, dvs. både til øv
elser, redskaber og til hinanden. Små børn kan sagtens lave givende gymna
stik, og forældre barn holdet har derfor også lavet mange af de samme øvelser,
som de ældste springere her i VIF. Fx. trænes der ofte styrke og udholdenhed
gennem forskellige lege, sammen med et grundlæggende fokus på grundmoto
riske færdigheder.
Tons & Tummel har været trænet af Nanna Lund, Nadia Aarøe og Majbrit
Fisker, med hjælp fra de unge hjælpetrænere fra 6. klasse; Sara, Nicoline,
Lærke og Malthe. Sæsonen har været fyldt med både leg og seriøs træning
med afsæt i springgymnastikken.
Børnegruppen på 17 børn i børnehavealderen har virkelig knoklet på og er ble
vet udfordret på alle parametre. De har startet og sluttet træningen med goddag
og farvelsang, som der er tradition for på Tons & Tummel. De har arbejdet med
grundmotorik som fx. at hoppe, krybe, klatre og rulle. Hver træning har taget
udgangspunkt i springgymnastikken, men med et legende afsæt i både opvarm
ning og øvelser. Øvelserne er igennem året øget i sværhedsgrad, der er trænet
rotation, styrke og balance, som fx. kolbøtter, hop med strakt krop, krabbegang
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og begyndende træning til vejrmøllen.
På spring 1 har man i år haft fornøjelsen af 17 børn i alderen 68 år, trænet af
Lise Krebs, Teo Sveen, Marianne Sveen, Jannie Faurholt, Jane Østergaard og
Linda Rimmer.
De har arbejdet med en god kombination af leg, styrkeøvelser og basisøvelser,
og alle børn er gået til øvelserne med masser af energi og godt humør! Til trods
for den store forskel i størrelse og kunnen, har de haft succes med at træne på
samme baner, så børnene kunne hjælpe og inspirere hinanden. På airtracken
er der primært øvet ruller, håndstand, bro og møller. På trampolinen er der pri
mært øvet tilløb, ophop, ruller over plint og saltoer. På spring 1 har de været så
heldige at have 6 trænere i år, hvilket har betydet, at der har været hænder nok
til at hjælpe på alle stationer, hvilket har resulteret i, at børnene allesammen har
rykket sig på hver deres niveau!
Spring 2 er vores ældste gymnaster, trænet af Lise Aunmo, Lise Krebs, Teo
Sveen og Rikke Klixbüll. Holdets sammensætning har ændret sig meget fra de
forrige sæsoner, idet der har været et stort generationsskifte, både på gymnast
og trænerfronten. Samtidig var sidste års sæson pga. corona kortet ned til 2
måneder. Holdet har derfor arbejdet meget på at finde hinanden, have tillid til
hinanden og et godt samarbejde – hvilket de virkelig har taget til sig, med fuld
opbakning til hinanden, god stemning og gåpåmod. Holdet har bestået af 14 pi
ger fra 9 til 12 år. Der er nørdet med teknik, styrke og rytme, hvilket pigerne har
arbejdet super dedikeret med, og vi glæder os til at se, hvordan holdet kom

mer til at udvikle sig i fremtiden.
Move to the music har igen været på tapetet med Linda Rimmer som den
energiske træner. Det er en sjov og effektiv træning, hvor man får pulsen op og
sved på panden. Hver mandag aften er 1015 damer mødt op for at danse. Her
danser de til en blanding af latin musik og hit fit dance. En typisk træning
foregår med en let opvarmning, derefter danses forskellige danse, hvor der
herefter afsluttes med cooldown og udstrækning. Instruktøren er meddansende
og giver cues undervejs i dansene, hvilket gør trinene nemmere at huske.
Hvis man ikke kan vente med at danse igen til september, hvor en ny sæson
starter, så starter Linda et sommerhold op i Østbirk torsdage kl. 2021 med start
7. april.
Fortsætter
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Yoagaholdet har hver onsdag haft den lille sal og er blevet budt velkommen af
træner Sara Papendick, og Nina Gernow som vikar. Et lidt mindre hold end
tidligere med 21 tilmeldte, men fortsat ligeså succesfuldt for dem, der er kom
met.
Coretræning. Martin Bak Vad og Christian Dyring har været de hardcore
trænere til Coretræning, i år med 25 tilmeldte. Diversiteten af deltagerne er
fortsat stor, hvor ung som gammel, høj som lav har deltaget. Det vigtige ved
coretræning er ikke om musklerne eller konditionen er i top fra starten. – Hver
enkelt deltager tilpasser træningen efter egne evner (med hjælp fra trænerne),
og gradvis i løbet af sæsonen bliver de bedre og bedre.
En stor tak skal lyde til alle vores frivillige trænere, der får holdt sæsonen igang,
år efter år. Vi håber, at mange for lyst til endnu en sæson i 2022/2023 – og at
nye folk kommer til, for det vil der også blive brug for. TAK.

Gymnastikopvisning 19. marts 2022
Efter 3 år kunne vi endelig igen afholde gymnastikopvisning – årets højdepunkt
for vores gymnaster. På gulvet kunne vi se forældre/barn, Tons & Tummel,
Spring 1, Spring 2, Move to the Music og gæsteoptræden fra Brædstrup Gym
nastikforenings Juniorhold. Dertil ca. 175 veloplagte publikummer – der dog
blev taget lidt på sengen, da Brædstrup gik på som sidste hold, der med højt
gear og fuld power krævede lidt mere hujen og klappen, end Voerladegård
normalt er vant til. Det var en fed afslutning på en flot opvisning, hvor alle gym
naster var på dupperne, var spændte og nervøse, men glade og lettede, da
alting gik så fint.
Elsebeth og Jeppe Cohrt spillede medrivende rytmer til indmarch, hvor Clara
bar fanen ind. Sine Kehlet tog masser af flotte billeder. Aviaya havde vundet
tegnekonkurrencen, og hendes flotte tegning blev vist frem på vores tshirts,
sammen med vores 4 sponsorer: Gårdbutik Sofi v/Helle Tholstrup, Vuggestuen
Kastanjegården v/Susanne Haudrup, Malerfirmaet Brdr. Bruun v/Emil og Jeppe
Bruun og Byens Tømrerforretning v/Brian Nissen. Tusind tak til jer alle.
Billeder fra Gymnastikopvisningen
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Bliv medlem af
Borgerforeningen
Borgerforeningen er for dig ...

Borgerforeningen er for dig, der bor i og omkring Voerladegård.
Foreningens formål er gennem det frivillige foreningsarbejde at arbejde for
byens udvikling og virke for de kulturelle, selskabelige og praktiske interesser i
Voerladegård og omegn.
Du bliver medlem ved at indbetale 100,00 kr. på MobilePay 0105BB
”Voerladegård” eller på konto nummer 19814394862237. Husk navne, adresse
og email.
Medlemskabet er personligt og ikke pr. husstand
Det årlige kontingent på 100,00 kr. skal du indbetale inden den 1. marts. Husk
navne, adresse og email.
Yderligere information kan findes på www.voerladegaard.dk eller ved henven
delse til Peter Glibstrup. Tlf. 6033 9108 eller email peter@gghorses.dk
Mvh
Borgerforeningen
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Den nye Voerladegård kalender
Voerladegård kalenderen kan tilgåes direkte via din computer eller på din
SmartPhone eller iPad.
Link fra computer: https://www.voerladegaard.dk/kalender
Opsætning på din smartphone eller iPad:
Se den ”fulde” opsætningsvejledningen på: https://www.voerladegaard.dk
/kalender og klik på det link, der er nederst til venstre i menuen
1. Hent app’en Teamup det sted, hvor du normalt henter dine apps
App Store eller Google Play)
2. Når du starter Teamup op første gang, skal du trykke på knappen
”Continue without account”
3. Herefter vælger du ”Connect an existing calendar”
4. På næste billede, skal du skrive følgende URL:
https://teamup.com/ks7f1eqztiuet1k8kf og klikke på knappen ”Continue”
5. Nu har du tilknyttet Voerladegård kalenderen i Teamup, og du kan nu
vælge, hvordan du ønsker at se kalenderen.
Du kan se kalenderen som:
• En liste af begivenheder (List)
• Dags visning (Day)
• Uges visning (Week)
• Måneds visning (Month)
Rigtig god fornøjelse med den nye kalender.
Har du udfordringer, kan du kontakte de kalenderansvarlige Poul eller Brian.
Mvh
Borgerforeningen
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Ved bredden af Mossø
Af Lars Erdmann

Sommeren er over os nu, og na
turen er i fuld gang med at vokse.
Træerne har allerede sendt lange
skud op i luften og vil fortsætte med at
vokse til langt hen i august. Vi, der
klipper hæk, ved, hvornår denne
vækst stopper. Denne vækst i natu
ren, bruger dyrene, men den bruges
også af mennesker, som jeg vil
fortælle lidt om her.  Og ved bredden
af Mossø er ingen undtagelse.
Søens siv har været brugt til hus
tage og sivsko. Jordens ler har været
brugt til byggesten, hvad enten de var
soltørret, som i det bondehus der lå
på vores grund, eller som brændte
sten. Stenene i jorden har været brugt
til fundamentsten  kaldet syldsten 
og til byggesten som til den gamle
kostald på vores grund. Grundens
træer bruger vi selv til brænde, som
byggemateriale og til eks. møbler.
Hvert år udser jeg mig nogle
specielle trækævler, som jeg lægger
til tørre i skovens skygge, så de kan
tørre langsomt.
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De er blevet til “træstub borde"
eller "taburetter” til os selv og familien.
Det kræver lidt håndelag, først med
motorsav, så med kelhøvl, båndsliber
og til sidst med exentersliber og flere
lag lak, men så er der også et smukt
rustikt møbel.

For den, der støvsuger, kan det
være ret besværligt at flytte rundt på
de tunge borde  så fremover må der
vist sættes hjul under .
Oppe i den ene ende af vores
grund har vi etableret en lille ind
hegning med pilebevoksning. Den er
blevet skåret ned i vinter efter, at der
har været frost. Så i april kom de
første skud, og i juni står de kraftigste
typer allerede højt. Inden slutningen
af august har de kraftigste sorter pil
vokset sig to en halv meter høje. Det
er ret vigtigt, hvis man vil have pil til at
flette med, at man ikke deler dem
med rådyrerne. De har nemlig en
anden måde at "beskære" pil på.
Pilefletteren ønsker sig lange lige
grene uden sideskud. Det er rådyrene
ligeglade med, de “beskærer”, så
pilen bliver en busk med mange små

grene. Så der skal hegnes for dem og
for haren.
På en klar stille vinterdag er det tid
til at høste pilen. Men det er sådan
set det letteste. Langt mere arbejde
går med sortering i længder og sorter
og med at binde dem i bundter. (med
pil selvfølgelig). Og så skal de bare
tørres. Her har vi et godt loft i i Ma
skinhuset.

ind.
Nu er det så min bedste halvdel,
Lone, der “bare” snor pilen rundt om
hinanden og så er der en kurv.

De er heldigvis nogle pilevenner,
som mødes i vores værksted 45
gange om året for at flette sammen
og hjælpe hinanden. Det er utrolig
skønt at have så stort et værksted i
det daglige, men også rart at dele det
med familie og venner.

Når så pilen skal bruges, lægges
den i blød i 14 dage. Søen kan bru
ges  det har dog vist sig upraktisk,
hvis det sætter ind med frost, for så
kan der ikke flettes før til foråret. Næ,
et 2,5 meter kloakrør med en hane på
forneden. Så sættes en vandslange
til, og når det løber over for oven, så
sluk for vandet. Efter fjorten dage,
lukkes vandet ud samme vej, det kom

En gang om året kommer Skander
borg biavlerforening herud, for at gøre
bimateriel klar til skolebigården i
Skanderborg. Rart at kunne give lidt
igen fra, da man selv blev oplært af
erfarne biavlere.
Sådan er foreningslivet bygget op i
Danmark, vi giver erfaringer videre til
nye deltagere og hjælper hinanden
undervejs.
Fuglene har haft travlt hele foråret,
og nogen af dem har fået nye naboer.
I uglekassen på gavlen af maskin
huset, hvor der også bor nogle stære,
er et tårnfalkepar flyttet ind.
Det er spændende både at bruge
og at opleve naturen her ved bred
den af Mossø.
15 Ved bredden af Mossø
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Voerladegård kirkegård
Af: Peder Lund, leder af Landsbykirkegårdene

Sidste år var vi på en studietur til
Holstebro, hvor vi besøgte to bykirke
gårde. Her blev vi inspireret af nogle
bede, der var anlagt, hvor der tidligere
havde været traditionelle gravsteder.
Man havde fra hovedstien lavet små
grusstier, der snoede sig i igennem
arealet. Den jord, der var gravet af for
at lave stien, var blevet anvendt til at
hæve bedene, så bedene er let kupe
rede.

Ind imellem var der så lavet urnegrav
steder med gravsten i naturlige for
mer, så de indgik i en smuk helhed
med bedet.
Vi har vest for tårnet i Voerladegård
anlagt et bed, hvor der er plantet lyng
og stauder i et terræn, der er formet,
så det er let kuperet.

Bedene var plantet til med en
blanding af enkelte buske, små træer
samt prydgræsser og stauder.

På nordvestsiden af kirken har vi
anlagt et større staudebed med en
bænkplads, hvor der er mulighed for,
at kirkegårdens besøgende kan sætte
sig med en kop kaffe og nyde efter
middagssolen.
17 Voerladegård kirkegård
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Velkommen til Voerladegård
Af: Steen Kjeldsen

Normalt er det tilflyttere, der bydes
velkommen i dette blad. Her gøres en
undtagelse, idet vores nye sogne
præst, Anja Rokkjær, velvilligt har
stillet op til et interview, selvom hun
ikke flytter til Voerladegård.
Læs her om Anjas valg af Voer
ladegård, om begejstringen for medi
tationsgudstjenester, og hvorfor kon
firmationsundervisningen er så herlig.
Hvor bor du og din familie?
Jeg bor med min mand og fire børn
i en lille flække, Ølsted, der hænger
sammen med Lisbjerg i Aarhus N. Der
flyttede vi til for fem år siden. For
inden boede vi i Trige i et gammelt
byhus, som vi havde restaureret. Da
børnene skulle starte i skole, syntes vi
bedst om Lisbjergskolen, der har nog
le spændende tanker om at møde
børnene, der hvor de nu engang er
fagligt set. Det flyttede vi simpelthen
efter! I Ølsted købte vi den ældgamle
skole. Den væltede vi og opførte et
nyt hus. Heldigvis byggede vi det stort
nok, så der også blev plads til num
mer fire, som vi ikke vidste ville kom
me, da vi stod midt i flyttekasserne.
Hvad bruger du din fritid på?
Det kan være lidt knapt med fri
tiden! Det kan de fleste børnefamilier
vist nikke genkendende til, for der er
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altid håndboldkampe og legeaftaler
og hus, der skal bruges tid på. Når
der så er tid til bare mig, kan jeg godt
lide at gå en tur med musik i ørerne.
Jeg elsker også en god krimi eller at
ses med en god veninde.
Og så har jeg gået en del til me
ditation. Det har givet mig meget ro i
min hverdag. Nu behøver jeg ikke
“gå” til det. Jeg kan ligesom selv lave
nogle mindfulnessøvelser. Derfor
bruger jeg det som afsæt til mine
meditationsgudstjenester.
Hvor har du haft dine tidligere
embeder som præst?
Først arbejdede jeg ca. 1½ år i
TønningTræden og Brædstrup sog
ne, og herefter fik jeg job i Stilling i
slutningen af 2010. Her har jeg ar
bejdet indtil nu.
Hvilke fordele og ulemper er der
ved at være bosat forholdsvis
langt væk fra sit præstejob?
Man bliver dygtig til at forme sit
arbejde, så man ikke kører på
landevejen hele tiden. Man bliver god
til fx at planlægge møder i forlæn
gelse af hinanden. Når det er sagt, så
synes jeg også, at jeg er god til at
bruge transporttiden til at lægge en
fysisk afstand  og en afstand oppe i
hovedet  fx til en svær samtale eller

begravelse. Faktisk kan jeg mærke, at
transporttiden er blevet uundværlig!
Når man så kommer hjem, så er
man mor. Det betyder også meget for
mig, at jeg kan gå ned for at handle,
og dem jeg så møder tænker: “Det er
Alices eller en af drengenes mor”. Det
kan være hårdt at være en person,
som man hele tiden skal vise en side
af. Det er rart at kunne være sig selv.
Hvorfor valgte du Voerladegård
sogn?
Det sjove er, at jeg slet ikke havde
tænkt mig at søge embedet i Voer
ladegård, da jeg kom herud i et
vikariat. Jeg var glad og tilfreds i
Stilling; det kørte bare. Så skete der
jo det, at når man træder nye skridt,
så flytter man sig også oppe i hove
det. Jeg blev bare taget rigtigt dejligt
imod. Jeg kunne mærke, at der var en
velvilje og interesse. Folk kunne godt
lide min måde at prædike på, og folk
sagde det, hvilket jeg jo blev glad for.
Jeg blev også spurgt, om jeg ville
søge, men svarede prompte nej tak.
Jeg var glad, hvor jeg var. Lige så
stille blev der dog sået et frø, og før
jeg vidste af det, gik jeg og tænkte på
det, mere end jeg havde regnet med.
Det dér med at komme ud og være
“alenepræsten”  det er aldrig noget,
jeg har tænkt på, at jeg savnede, men
jeg kunne pludselig mærke, at
tankerne gav ny energi.
Hvordan er din stilling skruet
sammen?
Jeg er 50 % sognepræst

i

Voerladegård. Det er her, jeg hører til,
det er her, jeg er indsat  og så har jeg
25 % i Skanderborg provsti, hvor jeg
fx en uge hver måned har begravel
sesvagt. Desuden har jeg også to
hold konfirmander inde i Skan
derborg.

Har du nogle særlige aktiviteter, du
gerne vil implementere i Voerlade
gård?
Jeg har gennem flere år brugt mine
gode erfaringer med mindfulness til
meditationsgudstjenester. Det er nok
lidt min kæphest, som var en stor
succes i Stilling for både børn, unge
og voksne. Det vil jeg rigtig gerne
forsøge mig med i Voerladegård.

Hvordan vil du involvere lokalsam
fundet og få flere i kontakt med kir
ken?
Der er jo bare nogle bestemte
tidspunkter i vores liv, hvor tankerne
om tro fylder mere end på andre
tidspunkter. Altså, der er alders
grupper, som ikke naturligt vil stifte
bekendtskab med kirken, med mindre
vi gør en særlig indsats. Vi skal tæn
ke, at det ikke er nogen falliterklæring,
men meget naturligt.
En af de centrale veje er at vise sig
som aktiv medspiller til alt det, der
rører sig i sognet. Samarbejdet med
fx skolen, spejderne, ungdomsklub
ben og Solsikken er enormt vigtigt.
Fortsætter
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Hvad er efter din mening kirkens
vigtigste budskab?
Det er et rigtigt godt spørgsmål…
Det er så let at sige noget, der er
plat… Jeg tror, at det centrale er, at
Gud er lige her  helt tæt på os! Gud
valgte at gøre sig til menneske i
Jesus, fordi han ønskede, at der ikke
skulle være en afstand mellem os.
Før Jesus kom til, var det ligesom
mennesket, der skulle nærme sig
Gud. I og med at han sender sit barn
til os, så forsøger han at komme helt
ned, hvor vi er. Det er en dejlig tanke,
synes jeg.
Vi skal samtidig føle os elskede og
rummede, som dem vi er. Det fri
sætter os som mennesker, at vi altid
ved det. Hvis man kan tage det ind,
så sætter det os enormt fri til at være
den bedste udgave af os selv. Det vil
jeg rigtig gerne have  at folk går ud
med den fornemmelse, at de aldrig
nogensinde kan føle sig forkerte eller
alene. Det er som præst ikke bare
min opgave at sige det! Det er også
min opgave at være der, når menne
sker har det på den måde.
Hvornår er det svært at være
præst?
Det er, når man selv bliver ramt af
urimeligheden. I min prøveprædiken
tog jeg udgangspunkt i en svær be
gravelse, jeg lige havde haft i Skan
derborg. Her er alterbilledet et por
træt af Jesus på korset. Nedenfor
korset står en folkemængde. En af
dem kigger ud mod menigheden med
et forfærdeligt fortvivlet blik.

Lige der, hvor jeg stod med ryggen
mod menigheden og skal vende mig
om og holde talen  som skal give
trøst og mening i noget, som er
uhyggeligt meningsløst  så stod jeg
og kiggede i de fortvivlede øjne og
tænkte: Sikke et kæmpe ansvar at
skulle kunne give dem trøst og
mening! Det kan man ikke altid. Det
er svært at acceptere, men som
præst og menneske skal man ac
ceptere, at man ikke er Gud. Det er
faktisk nok at sætte nogle kærlige ord
på det menneske, de har mistet. Èn
god huskeregel som præst er, at man
ikke skal gøre sig større, end man er.
Hvordan har du det med
undervisning af minikonfirmander
og konfirmander?
Jeg ELSKER det! Konfirmanderne
er dem, der fylder mest i kalenderen.
Det er simpelthen så skønt. Hvert år
tænker jeg, at dem kan jeg ikke blive
så glade for, som dem jeg lige har
sagt farvel til, men det bliver jeg hvert
år. De går bare ind under huden på
èn: Det er bare så herligt og skønt.
De er både skideumulige, men også
sjove. Jeg synes bare, de er dejlige at
være sammen med. Den der
bevægelse fra, hvor de møder op og
er sådan lidt “hvad skal vi over
hovedet her”, til de står der den sidste
dag i deres stiveste puds  så kan
man mærke, at det alligevel kom til at
betyde noget for dem.


Sognepræst
 Peter Tast
 20 2020
Velkommen
til Voerladegård

Hvordan vil du om trefire år have
sat dit præg på kirken i Voerlade
gård?
Det er faktisk lidt svært at sige, for
jeg ved jo ikke fuldstændig, hvordan
det var før. Jeg kom ind i en periode,
hvor der var lidt lavvande efter corona
og efter, at der ikke havde været en
fast præst længe. Det jeg kunne hå
be, det er selvfølgelig, at folk kommer
i kirke til de ting, vi laver gudstjenester
over. Både søndage og hverdage osv.
Jeg kan allerede mærke, at jeg føler
mig hjemme. Jeg har en følelse af, at
jeg har lyst til at gøre det til mit. Det
håber jeg smitter af, slutter Anja.
Fakta:
Anja Rokkjær (45) Voerladegårds nye sognepræst.
Gift med Henrik, agronom, arbejder i firmaet Viking Genetics ved Randers.
Parret har fire børn i alderen 416 år.

Ny Facebook side for Voerladegård Kirke og Menighedshus

Vi har med ønsket om at gøre kirkelivet i Voerladegård synligt og levende
oprettet en facebookside, hvor man kan holde sig opdateret på alt, hvad der
sker i kirke og menighedshus.
Besøg os på siden og klik gerne på knappen ”synes godt om”
 2121
Sognepræst
 Peter Tast
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Valg til menighedsrådet
Har du lyst til at være med?
Af: sognepræst Anja Rokkjær

Ved Voerladegård Kirke har vi et
ønske om, at menighedsrådet skal
afspejle dets sognebørn i al dens
mangfoldighed.
Vi har derfor halveret bindings
perioden i menighedsrådet fra 4 til 2
år i håbet om, at endnu flere vil
opleve det som en spændende og
overskuelig mulighed at være med til
at tegne kirkelivet i Voerladegård.
Derfor afholdes der i år menig
hedsrådsvalg med valgforsamling i
menighedshuset den 20. september
2022.
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På valgforsamlingen præsenteres
kandidaterne, og efterfølgende er der
mulighed for debat.
Valget af menighedsrådene foregår
ved skriftlig afstemning mellem
kandidaterne, og resultatet heraf af
gør, hvem der er valgt til menigheds
rådet de næste 2 år.
Det valgte menighedsråd tiltræder
1. søndag i advent, den 27. november
2022.
Ved at møde op til møderne, er det
altså muligt at sætte dit præg på,

hvad din kirke skal de næste 2 år.
Hvad enten du ønsker flere aktiviteter
for børn og unge, familier eller ældre,
særgudstjenester, koncerter eller no
get helt andet.
For nuværende er vi et menigheds
råd på 5, samt 1 suppleant, som alle
har hver deres unikke indgangsvinkel
til at gå ind i menighedsrådsarbejdet.

Mød dem alle her:
Karin Boe,
suppleant.

Jeg hedder Karin, og jeg har været
med i menighedsrådet siden sidste
valg.
Jeg er valgt ind som suppleant,
men jeg deltager på alle møder på
lige vilkår med de andre i det
spændende arbejde. Jeg er med i
menighedsrådet, da jeg synes, det er
en vigtig del af vores lokalsamfund,

og jeg vil meget gerne være med til at
udvikle vores kirke og menighedshus,
så så mange som muligt kan få glæ
de og gavn af det.
Jeg kommer fra en familie, hvor der
gennem generationer har været med
lemmer i menighedsrådene, så jeg
vidste lidt om, hvad jeg gik ind til.
Jeg glæder mig meget till sam
arbejdet med vores nye præst, Anja,
og jeg er spændt og nysgerrig på,
hvad dette samarbejde vil bringe med
sig.

Erik Kirkegaard,
sekretær og medlem af
aktivitetsudvalget.

Jeg er 55 år og gift med Pia, vi har
5 voksne børn. Jeg startede som
selvstændig malermester, da vi flyt
tede til Voerladegård i 2016. I 2019
flyttede vi til Voervadsbro. Jeg blev
suppleant i Menighedsrådet i 2018 og
blev valgt ind som medlem i 2020.
Fortsætter
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Jeg har fra start været en del af aktivi
tetsudvalget, og det er jeg stadig.
Derudover er jeg nu sekretær i ud
valget. Kirken har altid haft en central
plads i mit liv, og jeg vil gerne gøre mit
til, at Kirken bevarer og udvikler den
samlende og helt unikke funktion for
Voerladegårds beboere i alle aldre.

Kurt M. Sand, Kasserer.

oplevelser fra både efterskole og
højskoleverdenen.
I en flygtig hverdag vil jeg gerne
fortsat arbejde for, at Kirken kan give
tid til eftertanke og "åndelige vitami
ner". De kan foregå både i og udenfor
Kirkerummet
I menighedsrådet har vi muntre
møder, hvor jeg træffer nye menne
sker fra både vores eget sogn og
nabosogne i mit virke som kasserer.

Mette Pilegård Heissel,
kontaktperson og medlem af
aktivitetsudvalget.

Jeg indtrådte i menighedsrådet i
2012. Min hensigt med at gå ind i
menighedsrådet var og er at støtte op
om en af de bærende institutioner i
lokalområdet, men også både at
præge og synliggøre Kirken i vores
dagligdag. Jeg forundres stadig over
den overraskelse, jeg kan møde, når
jeg fortæller, at jeg sidder i et me
nighedsråd. Jeg er ikke opvokset i en
kirkevant familie, selvom jeg både er
døbt, konfirmeret og viet til Dorthe i
en Kirke. Jeg kommer med en
Grundtvigiansk tilgang til kirken og
livet
almindelighed med gode
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Jeg begyndte i menighedsrådet i
2012. Jeg havde deltaget i kirkelivet i
Voerladegård både til arrangementer i
i menighedshuset og i kirken. Jeg var
forholdsvis ny tilflytter og blev optaget
af at have aktiv indflydelse på og
medvirke til at udvikle kirkelivet.
I mit barndomhjem var mine for
ældre begge fra valgmenigheder. Vi
gik jævnligt i kirke. Min gudfar var

præst. Ham besøgte jeg ofte i ferier.
Jeg har funktion som kontaktper
son. Dette indebærer at have ansvar
for kirkens ansatte, med undtagelse
af præsten. Desuden er jeg medlem
af aktivitetsudvalget. Jeg synes, at jeg
deltager i et menighedsråd, hvor vi
har en åben og livlig dialog, og hvor
der er plads til nytænkning.

Anja Rokkjær som ny sognepræst.
Jeg håber, at vi i den kommende valg
periode oplever, at flere har lyst og tid
til at bidrage til det gode arbejde, som
kirken har mulighed for at understøtte.

Jacob Friis Nielsen,
formand.

Lars Linneberg,
næstformand og
medlem af aktivitetsudvalget.

Jeg har været med i menig
hedsrådet siden 2012. Jeg gik ind i
menighedsrådet for at understøtte det
gode arbejde, kirken bidrager med i
sognet. Gennem min opvækst har
kirken haft en betydning. Gennem min
morfar, som var præst, og gennem
FDF i mine ungdomsår. For mig at se
udgør kirken en vigtig og samlende
brik i et landsogn som Voerladegård.
Vi har nu været heldige at få ansat

Jeg startede i Voerladegård
Menighedsråd i 2008. Begrundelsen
for at gå ind i menighedsrådet var et
håb om at kunne være med til at
skabe en forynget kirke for både unge
og ældre i sognet. Dette synes jeg, vi
langt hen af vejen er lykkedes med.
Dette arbejde skal forsætte. Menig
hedsrådet i Voerladegård skal være
hyggelig, sjovt og spændende at
være med i, da det er ens fritid, man
bruger på det. Dette bestræber vi os
på, og med vores nye præst Anja ved
roret tror jeg på, at vi går en meget
spændende tid i møde.
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Kirkelige arrangementer
Af: Sognepræst Anja Rokkjær

Pinsegudstjeneste
Søndag den 5. juni kl. 11.00
Helligånden som typisk afbildes
som en smuk hvid due, stiger denne
søndag ned som ildtunger på dis
ciplene og forvandler dem til stærke
vidner, som drager ud i verden for at
fortælle om Jesus.

Sankt Hans i kirkegårdshaven
Torsdag den 23. juni 2022 med
båltale af sognepræst Anja
Rokkjær
Igen i år fejrer kirken i samarbejde
med spejderne Sankt Hans med bål
fest i kirkegårdshaven, så tag et
tæppe under armen og pak mad
kurven.
Program:

Ildtungerne skulle nemlig gøre det
muligt for disciplene at tale alle sprog,
og på den måde kunne de sprede
den kristne tro til hele verden.
Pinsen kaldes derfor også for kir
kens fødselsdag, og det vil vi selv
følgelig fejre denne søndag med sang
og musik.
Efter gudstjenesten er der kirke
kaffe og kagemand.
Velkommen i kirken
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Fra klokken 17.30 følges tradi
tionen! Her åbner spejderne nemlig
deres bod med salg af pølser og
sodavand. Der er gratis snobrødsdej
og glødebål klar. Og picnicen kan
nydes i fællesskabet.
Kl. 18.15 – 18.45 har vi arrangeret
aktiviteten ”kend din kirke”, hvor
hele familien kan være med til at gå
på opdagelse i kirken.
Kl. 19.00 samles vi om bålet for at
synge sammen med organist og kor

leder Elsebeth Cohrt og lytte til bål
talen, som i år afholdes af sogne
præst Anja Rokkjær.
Kl. 19.30 tænder vi Sankthans
bålet.
Kom og vær med!

Kirkelige adresser:
Voerladegaard Kirke:
Kirkedalen 7, Voerladegaard
Menighedshuset:
Kirkedalen 9, Voerladegaard
Sognepræst:
Anja Rokkjær
Kirkedalen 9, Voerladegård.
tlf. 23 36 24 69
anr@km.dk
Kirkegårdsleder:
Peder Lund, tlf. 30 43 17 80
landsbykirkegaardene@outlook.dk

Sankt Hans bål i Kirkehaven

Friluftsgudstjeneste på Solsik
ken
Lørdag den 27. august kl. 14.00
på Solsikken, Holmedal 35
Gudstjenesten er åben for alle og
vil foregå i et lettilgængeligt sprog og
med velkendte sange. Medbring ger
ne stol eller tæppe at sidde på.
Efter gudstjenesten er der mulig
hed for at bage en pandekage over
bål i bålhytten, og der vil være kaffe,
saft og kage.

Henv. vedr. Menighedshuset:
Husvært Lissi Meller tlf 40 48 25 44
menighedshuset.voerladegaard@gmail.com
Menighedsrådsformand:
Jacob Friis Nielsen
tlf. 20 60 29 12
jf@alekto.dk
Henvendelse om fødsler, navne
ændring, attester mv. til:
Kirkekontoret:
Kirkebakken 4
8660 Skanderborg
tlf. 86 52 02 12
Gdstjenester, aktiviteter og sog
neoplysninger:
www.sogn.dk/voerladegaard og
Facebook: Voerladegård kirke og
Menighedshus
Sognets mailadresse:
7990@sogn.dk
 27  Sognepræst Anja Rokkjær

Gudstjenester og aktiviteter i Voerladegaard Kirke sommer 2022

Gudstjenester:
05. juni # *

kl.11.00 Pinsedag

v/ AR

12. juni

kl.09.30 Trinitatis søndag

v/ AR

03. juli #

kl.11.00 3.s.e. trinitatis

v/ AR

17. juli

kl.09.30 5.s.e. trinitatis

v/ SKP

07. august

kl.09.30 8.s.e. trinitatis

v/ AR

21. august #

kl.11.00 10. s. e trinitatis

v/ AR

27. august *

kl.14.00 Friluftsgudstjeneste Solsikken v/AR

*
=
#
=
AR =
SKP =

Se nærmere omtale inde i bladet
Kirkekaffe
sognepræst Anja Rokkjær
sognepræst i OustedTåningHylke Sara Kier Praem

Aktiviteter:
Torsdag den 23. juni 2022 fra kl. 17.30: Sankt Hans i kirkegårdshaven.
Se program side 27.
Lørdag den 27. august kl. 14.00: Friluftsgudstjeneste på Solsikken.
Medbring gerne stol og tæppe til at sidde på.

Konfirmation 2023: lørdag den 6. maj 2023
Konfirmation 2024: lørdag den 4. maj 2024
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Trykt hos: lasertryk.dk

