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Ny nærboks og infotavle
Af: Brian Toft, formand for borgerforeningen

Nærboks
i
Voerladegård
Vi har fået en Nærboks i Voerlade
gård. Den er placeret ved gavlen af
Spejderhuset.
Du kan få tilsendt dine pakker med
bl.a. PostNord, DHL og Bring til Voer
ladegårds Nærboks.
For at afhente din pakke der, skal du
bruge deres app (Nærboks), som du
finder i App Store eller Google Play,
samt have valgt hos afsenderen, at du
ønsker den leveret dertil.
På vejne af borgerforeningen, vil jeg
gerne sige tak for hjælpen til Lars Lin
neberg, som har hjulpet med at få den
opsat, og JBK Anlæg for flytningen af
tøjcontaineren (står 4 meter fra den
tidligere placering) samt lægning af
fliser.
Du kan læse mere om Nærboks her:
https://www.nærboks.dk/brugapp/
Borgerforeningen og Lars har ikke
noget med driften af nærboksen at
gøre.
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Skulle der være behov for support,
eller er der andre spørgsmål til nær
boksen, kan man finde oplysningerne
på Nærboks’ hjemmeside:
https://www.nærboks.dk

Voerladegård
infotavle
Borgerforeningen har opsat en
informationstavle ved spejderhuset.
Planen med denne aflåste tavle er, at
spejderne, VIF og andre foreninger
mv. i byen, kan få en nøgle til skabet,
så de kan opsætte informationer om
arrangementer i byen, da det ikke er
alle, der er på Facebook.
Tavlen er opsat på hjørnet ved
spejderhuset, hvor den nye nærboks
også er placeret.

Opslagstavle

Nærboks
Opslagstavle
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Nyt fra spejderne
Af Birthe Jacobsen og Sine KroghJensen

Sidste nyt om hytteprojektet ved
skolen:
Nordea Fonden har doneret 20.000 kr. Det be
løb samt tilskud fra VIF, spejderne, skolen og
pengene fra sponsorløbet har gjort det muligt
at etablere området med hegn, belægning og
græs. Der søges fortsat fonde til at indrette hyt
ten. Vi håber, det lykkes at få skaffet penge, så
huset kan tages rigtigt i brug inden nytår.

Leder søges
Har du lyst til at udvikle børn og unge til at væ
re aktive i et fællesskab, hvor vi hjælper hinan
den, og hvor vi tror på, at vi i fællesskab kan
flytte verden i en bedre retning? Så er du måske
den nye leder, vi savner. Hvis dette har vækket
din interesse, kan du kontakte gruppeleder
Birthe Jacobsen på tlf. 20 54 30 29.

Gruppetur
Første weekend i november samles Voerlade
gårds spejdere til den årlige fælles weekend
tur. Igen i år går turen til Spejderhytten Wig
wam i Horsens. Og der er meget at glæde sig
til: Lejrbål med sjov og fællessang, aftenløb –
mere eller mindre uhyggeligt, uddeling af års
stjerner, lege og løb, hvor vi bliver klogere på
hinanden og verden omkring os, kreative ak
tiviteter, fordybelse, hygge på sovesalene og
meget mere.
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Spejdernes Lejr 2022
Voerladegårdspejdernes sommerlejr.
blev i år afviklet på Hedeland ved
Roskilde.
Trætte, men glade, er 18 spejdere og
9 ledere hjemvendt søndag aften 31. juli
fra den ultimative spejderoplevelse,
hvor vi sammen med 32.000 andre
spejdere fra Danmark og 54 lande har
fået oplevelser for livet.
Vi har haft en fantastisk uge som bød
på et væld af aktiviteter:
Hver morgen var der morgenfest, hvor
alle som havde tid og lyst mødtes på
den store amfiscene og skød dagen
igang med bevægelse; lige fra zumba
til yoga, dans og gammeldags gym
nastik. Samme sted var der i løbet af
ugen både openair biograf, science
show og gudstjeneste.
De store fælles "lejrbål" på den store
scene, som i øvrigt lå lige bag ved vo
res lejr, var også ganske spektaku
lære, med både big band, fællessang,
koncert og sjove indslag. Det er en
ganske særlig oplevelse når 32.000
spejdere svinger deres tørklæder i
luften og synger med på sange vi alle
kender. Wow!
"Fælles om fremtiden", var temaet for
hele lejren. Det kom til udtryk på man
ge forskellige måder; bl.a. var der
mange bæredygtighedstiltag, fokus på
verdensmål, fordybelse og naturviden
skabelige aktiviteter.
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De 4 ulve deltog meget engageret i
Science piraternes aktivitet, hvor de 4
elementer var omdrejningspunkt.
De lavede bl.a. en bordbombe og et
spaghetti tårn, som skulle modstå
"jordskælv".
Et af højdepunkterne for juniorerne
var treetopclimbing, hvor de ved
hjælp af harness, reb, knuder og ikke
mindst egen kraft, skulle hæve sig
højt op i trækronerne inde i Roskilde.
Vandkamp og bygning af sæbekas
sebil, var også blandt de sjovere
aktiviter.
Seniorerne havde meget travlt med at
knytte nye venskaber og dyrke det
sociale med spejdere fra andre om
kringliggende grupper. Det var organi
seret så betænksomt, at hele Skan
derborg og Odder kommune lå sam
let, så det var nemt at netværke både
praktisk og socialt.
Ganske specielt var det, da næsten
hele kommunen kom forbi og sang
fødselsdagssang for Kirstine, som
fyldte 25 på lejren.
Og hele 3 fødselsdage i gruppen fik vi
fejret med både gaver, masser af
sang og kagemand. Og kage gik vi
bestemt ikke ned på. Problemet var
næsten at få tid til at spise alle de
lækre kager, som forældre havde
medbragt på besøgsdagen.
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Som endnu et bæredygtighedstiltag,
var der til lejren lavet en særlig koge
bog som vi fulgte. Hver dag bød på
spændende, sunde og smagfulde ret
ter, hvor der var indtænkt masser af
grøntsager og bæredygtige madvarer.
Bygotto fx., som smagte fortræffeligt,
trods de yngstes skepsis.
Godt hjulpet af "snittere" i alle aldre,
blev alt tilberedt af vores fantastiske
madteam Lone og Benjamin, som
virkelig tryllede med bålmaden til alle
måltider.
Vejret var også med os, bortset fra en
enkelt voldsom tordenstorm, som vi
heldigvis slap uskadte fra, ulig andre
uheldige grupper.
Næste Spejdernes Lejr er allerede i
2026, og vi er helt sikkert allerede
mange, der glæder os.
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Nyt fra Voerladegård
Idrætsforening

Af Louise Grankvist, Gymnasik udvalget

Indendørs sæson i Voerladegård IF 20222023
Så nærmer tiden sig, hvor VIF atter slår dørene op for endnu en indendørs
sæson med masser af fysiske aktiviteter.

VIF tilbyder en bred vifte af hold for alle aldre, og årets sæson byder på vel
kendte hold som gymnastik, badminton, dans, yoga, floorball, coretræning og
fodbold.

Foreningen drives af frivillige kræfter, og herfra skal lyde en stor tak til vores
trofaste trænere!

Der er hvert år udskiftning på trænerstaben, og i år ved jeg, at vi får brug for nye
gymnastiktrænere/hjælpetrænere, så lad mig endelig høre fra dig, hvis det er
noget for dig.

De fleste hold starter op i uge 38 og løber frem til marts/april 2023.
Planlægningen af sæsonen er under opsejling, så hold dig opdateret på
hjemmesiden ”www.voerladegaardif.dk” eller Facebookgruppen ”Voerladegård
IF”.

Vi glæder os til at se dig.
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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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Borgerforeningens bestyrelse 2022

Brian Toft, formand
tlf 61 46 69 00

Peter Glibstrup, Kasserer
tlf 29 22 72 22

Kaj Ivan Rasmussen
Bestyrelsesmedlem

Louisa Lindholm Glad
Bestyrelsesmedlem

Mikael Leth Jensen,
Bestyrelsesmedlem

Vakant
Besyrelsesmedlem
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Nyt kvashegn ved skolen
Af Sonny L. Riis, Teknisk serviceleder Voerladegård Skole

Reno Syd har etableret rammen til et kvashegn på grus ppladsen på
Klostermøllevej.
Tanken er at alle kan komme med grene, kviste, træstammer, stubbe og
hækafklip i stedet for at køre det på genbrugsstationen, hvilket er med til at
skåne miljøet og øge biodiversiteten.
Det er vigtigt, at det kun er div. grenmateriale, der kommer i kvashegnet, og
altså ikke andet småt haveaffald.
Se den vedhæftede information og følg venligst vejledningen, så vi får et flot og
velfungerende kvashegn.

 Voerladegård
Skole
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Ved bredden af Mossø
Af Lars Erdmann

Det har været en mærkelig sommer.
Vi nyder livet, samtidig med at men
nesker i Ukraine må se på, at deres
huse skydes i grus og må leve i frygt
for deres eget og deres nærmestes
liv. Så glæden ved at se råen passere
over engens høje græs  samtidig
med, at et par små ører bagved mo
mentvis hopper op af græsset, indtil
man i det korte græs kan se rålammet
trippe forsigtigt bag ved råen  forstyr
res.
Dette sug i maven over, at ting ikke er,
som de skal være, er der. Men vi skal
leve i hverdagen og må give vores lille
bidrag i form af at betale ekstra for
rigtig mange ting.
Derfor har vores urtehave fået et ek
stra skub i omfang. Foråret hjalp med
mildt vejr på de rigtige tidspunkter, så
bierne var ude at bestøve vores kirse
bærtræer i hegn og have i et sådant
omfang, at vores maver var ved at
sprække i flere uge.
Vores forår startede på Sicilien i nogle
uger, og den stilhed benyttede tårnfal
kene sig af. De var  som nævnt i sids
te blad  flyttet ind i uglekassen, imens
vi var væk.
Det var en ekstra kasse, vi havde fået
af nogle venner, som byggede den til
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et stort træ, som så desværre gik ud.
Men vi tog gladeligt imod kassen og
hængte den op på gavlen af vores
maskinhus.

Maskinhusgavltærekasse
Maskinhusgavl med 2 stærekasser til
venstre og uglekassen til højre

Det var i starten dog ikke en ugle, der
indtog kassen, men derimod en hvid
vipstjært. Ja, den boede der i to som
re, inden Natuglen besluttede sig for,
at den ville prøve den nye bolig.
Vi har hørt Natuglen hele vinteren, så
det er ikke fordi, den var forsvunden.
Den var bare flyttet tilbage til sin gam
le kasse i en stor rødgran i skovbry
net. Den har fået unger, for vi hørte i
hvert fald én skrige på mad i maj må
ned.
Men tårnfalken var flyttet ind i ugle
kassen. Vi har ellers haft hele to
tårnfalkekasser hængende uden
held. Den ene er dog lagt ind på hyl
den igen, og den anden er overgroet,
så vi må vist til at tage os sammen og
få dem sat op, så falken kan finde
dem. Men her i sommer har den altså
nøjedes med uglens runde hul.
Der var en helt ny palaver i luften, da

vi kom hjem. Lyde som vi ikke kendte.
Først en masse larm for at hævde ter
ritoriet.  Og jeg skal love for, at de tog
området i besiddelse. Alle skader, kra
ger, ravne og musvåger blev forvist.
Først hen i slutningen af juli hørte vi
igen musvågens karakteristiske lang
trukne skrig. Alle andre fugle som du
er, spurve og spætter fortsatte  som
om intet var hændt  med at bygge
reder.
Ved siden af uglekassen hænger 2
stærekasser, og her havde spætmej
sen muret hullet mindre tidligt i foråret,
så stæren ikke kunne komme ind.
Den henter ler, som den så kliner hul
let til med. Ikke kun det hul, som den
skal bruge, men også hullet i den kas
se, der hang ved siden af.

Hullet mures delvist til

Imens fortsatte tårnfalkeparret med at
kurtisere, indtil der pludselig blev
mere stille i luften. Det var helt tyde
ligt, at nu lå hunnen på æg. Mange
gange i løbet af dagen kunne man
høre hannen komme. Efter sin an
komsthilsen sad den ofte i lang tid i en
af naboens store graner og skreg,
inden den hurtigt var ovre i kassen for
at aflevere sit bytte til magen. I en hel

måned stod det på. Så kom der mere
aktivitet, som øgedes i løbet af den
efterfølgende måned, hvor ungerne
skulle fodres. Til sidst blev ungerne så
utålmodige, at de begyndte at sidde i
hullet.

Falkeungen
venter på mad

De havde ikke lært at være sky lige
som deres forældre, så de blev sid
dende, selvom vi gik forbi. Kun når jeg
kørte forbi med traktoren, fortrak de til
kassens dyb. Hvor mange unger der
var, ved vi ikke, men i hvert fald to.
For der sad på et tidspunkt én i hullet,
imens én skreg på mad ude i et af
træerne.
Når dettte blad udkommer i septem
ber, har ungerne forhåbentlig lært at
klare sig, for forældrene har overladt
dem til sig selv.  Så nu må vi se,
hvad næste sommer viser. Jeg tror, vi
skal prøve at frigøre den ene falke
kasse og sætte den anden op igen.
Det var i hvert fald en af sommerens
gode oplevelser, og så helt gratis 
helt uden inflation.
Så må vi også håbe, at tiden frem
mod næste sommer giver fred i
Europa.
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Samkørsel til arbejde, studie m.v.
Af: Steen Kjeldsen

“Man snakker godt, når man kører bil”
Vi bor et godt stykke ude på landet!
De færreste af os har gå eller cykelaf
stand til vores job.
Den offentlige transport kan være lang
sommelig og besværlig, så i stedet
pendler vi til omegnsbyerne fx Århus,
Horsens, Vejle og Silkeborg.
I myldretiden kører 19 ud af 20 alene i
deres bil ifølge samkørselsappen
“nabogo”.

I foråret spurgte jeg Voerladegårds
facebookgruppes 900 medlemmer,
om nogen ville dele deres erfaringer
med fællestransport. Blot en enkelt
havde erfaringer, som hun ville dele.
Fordelene ved fælleskørsel er ellers
umiddelbart til at få øje på: Miljøbe
lastningen reduceres. Slitagen på
bilen og trængslen på vejene minds
kes. Brændstofforbruget reduceres.
Ifølge pendlernet.dk tilbagelægger en
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person med 27 km til arbejde på et år
11.000 km, hvilket svarer til ca. 10000
kr. i årligt forbrug alene til brændstof i
en gennemsnitlig bil.

Læs her lokales beretninger om
samkørsel. Beklager, at jeg har måttet
trække på egne erfaringer, men det
sker i den gode sags tjeneste.
Sine: “AnneKirsten og jeg kører sam
men 23 gange om ugen. Vi arbejder
begge på Aarhus Universitetshospital
og bor på den samme vej i Dørup. Vi
er begge to alenemødre, har ca. sam
me arbejdstider og er rimeligt fleksible
begge to. Hvis fx èn af os har brug for
at komme hjem lidt før, så tager den
anden blot noget arbejde med hjem.
Omvendt  hvis en har et møde, der
går lidt ud over normal tid, så arbejder
den anden bare lidt længere den dag.
Vi er ret gode til at få passet det ind.
Vi laver aftaler via messenger eller i
bilen. Hver anden gang skiftes vi til at
køre. Som udgangspunkt kører vi di
rekte, men nogle gange aftaler vi fx.
på forhånd at handle ind på vejen
hjem.
Noget, der også er vigtigt er, at det er
hyggeligt! På forhånd kendte vi ikke
hinanden særlig godt, men nu får vi
snakket en masse. Man bliver ret

hurtigt fortrolige og fortæller nogle ret
personlige ting  man snakker jo godt,
når man kører bil! Vi har forskellige
funktioner på Universitetshospitalet,
og det er super interessant at høre
hinandens perspektiver. Børn,familier
og lokalsnak fylder også meget. Vi
snakker, fra vi sætter os ind i bilen, til
vi står ud; men der er også plads til at
sige, at i dag er jeg lidt træt, så jeg er
lidt stille i dag.
Den primære grund til at køre
sammen er at spare på brændstof.
Dernæst er der det miljømæssige
perspektiv, da det føles fuldstændigt
fjollet at have to næsten tomme biler,
der kører den samme rute frem og
tilbage. Hvis benzinpriserne falder, så
tror jeg, at vi vil blive ved med at køre
sammen. Det er hyggeligt at få vendt
dagen.”

ikke interesseret i at bruge ekstra
transporttid ved at køre modsatte vej
omkring Voerladegård  til gengæld
køres han altså altid direkte til arbejde
og sparer efter eget udsagn 100 kr.
pr. tur, når han kører med mig.
Det var de voldsomme benzinpriser
her i foråret, der var den direkte årsag
til fællestransport.
Oven i hatten får vi en kollegial snak
og vendt de seneste sportsresulta
ter.”
En mulig vej til at komme i gang med
samkørsel kan være via gratisappen
https://nabogo.com/da/
Kontakten kan måske også foregå via
facebookgruppen Lift: Voerladegård
Skanderborg  eller ved den person
lige kontakt?

Steen : “Her er et snørklet kørsels
regnestykke, der måske giver mening?
Et par gange om ugen kører jeg med
en kollega fra Gl.Rye til Harlev. Jeg
kører til Gl.Rye. Derfra fortsætter
kollegaen to gange ud af tre med mig i
sin bil, mens jeg kun kører hver tredje
gang!
Umiddelbart en skæv fordeling til min
fordel, men kører jeg direkte til Harlev
fra Voerladegård, er der 8 km mindre,
end hvis jeg kører omkring Gl.Rye.
Desuden bruger jeg ti minutter ekstra
hver vej på transport. Kollegaen er
17 Samkørsel

Vi har brug for dine ideer
Har du ideer til indholdet af Voers Blad? Eller har du lyst til at skrive historier?
Siden 2010 er Voers Blad hvert kvartal bragt til sognets postkasser.
Septembernummeret 2022 er således nummer 50 i rækken  tak til alle, der
gennem årenes løb har bidraget.
Men hvordan gør vi Voers Blad endnu mere spændende og relevant? Hvilke
informationer, fotos og historier bør der være, for at bladet overhovedet læses?
Har du, eller den forening du evt. repræsenterer, lyst til at bidrage med dine
ideer, eller har du selv en lille journalist gemt i maven, så mød endelig op i
Menighedshuset tirsdag d. 4.oktober 2022 kl. 19.30  21.00.
Her vil vi brainstorme over de næste bedste skridt for Voers Blad.
Vi glæder os til at se dig uanset alder eller køn. Tag endelig kontakt til en af os,
hvis du vil høre mere forinden.
Med venlig hilsen
Kaj Rasmussen (Borgerforening), Henrik Ellegaard (ansvarshavende redaktør),
Jacob Friis Nielsen (menighedsrådet), Steen Kjeldsen og
Nis Heissel (redaktionssekretær)

Voerladegård kirkegård
Af: Peder Lund, leder af Landsbykirkegårdene
(Ousted,Veng,Voerladegård, Hylke Tåning og Messing)

Vi har desværre i den seneste tid konstateret,
at der forsvinder ting fra gravstederne.
Gravstederne er mindre jordlodder vi ”udlejer” til de efterladte. Hvad der er af
sten, pynt og planter på gravsteder, er gravstedsejers ejendom, og mange af
disse ting har haft betydning for afdøde og de efterladte.
Vi henstiller til, at man respekterer andres ejendom.
Med venlig hilsen
Peder Lund
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Kirkelige arrangementer
Af menighedsråd og sognepræst Anja Rokkjær

Voer Kaffe

Så starter vi sæsonen igen , hvor vi
mødes den anden onsdag i hver
måned i Menighedshuset.
Alle arrangementer er gratis.
Onsdag d. 14. september kl. 10  12
Vi starter med kaffe/ te og brød.
Derefter snakker vi ud fra samtalekort
( udgivet af Grundtvigs Forum )
Onsdag d. 12. oktober kl. 10 12
Program følger.
Onsdag d. 9. november kl. 1012
Program følger.

Sensommer gudstjeneste
Søndag d. 4. september kl.
14.00

"Æbler lyser rødt på træernes grene"
sådan synger vi i Sensommervisen
søndag den 4. september, hvor vi hol
der gudstjeneste i Voerladegård Kirke,
der denne dag er pyntet i sensomme
rens farvepragt."
Efter gudstjenesten går vi i menig

hedshuset, hvor der er dækket op til
kaffebord.
Alle er hjerteligt velkomne – der kræ
ves ingen tilmelding.

Valgforsamling
Tirsdag d. 20. september
kl. 19.00 i Menighedshuset.
Ved Voerladegård Kirke har vi et
ønske om, at menighedsrådet skal
afspejle sognebørnene i al deres
mangfoldighed.
Vi har derfor halveret bindingspe
rioden 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 kir
kelivet i Voerladegård.
På valgforsamlingen præsenteres
kandidaterne, og efterfølgende er der
mulighed for debat. Du kan se præ
sentation af de ind til nu opstillede
kandidater i junibladet.
Valget af menighedsrådene foregår
ved skriftlig afstemning mellem kan
didaterne, og resultatet heraf afgør,
hvem der er valgt til menighedsrådet
de næste 2 år.
Det nyvalgte menighedsråd tiltræder
1. søndag i advent, den 27. novem
ber 2022
Fortsætter
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40 år i kjolen
Torsdag d. 29. september kl. 19.00
Til efteråret får vi besøg af Bodil
Toftdahl, der udover at være mor til
vores dygtige organist Elsebeth Court
Toftdahl, også udmærker sig ved 40
år i præstekjolen.
Bodil skriver:
"Som præst møder man mennesker i
alle slags livssituationer. Der er sjove
og mindeværdige stunder, udfordring
er  og af og til tunge pligter forbundet
med at være præst."
Dette er fortællingen om præstelivet i
alt fra landsbysogn til forstadssogn, til
udlandet og landsogne i Vestjylland.
Mange mennesker, mange fortæl
linger samler sig til en række af små
glimt fra livet som præst i lyst og nød.
Kom og lyt med

Elsebeth Cohrt leder os igennem af
tenen og sørger for, vi kommer godt
omkring i den danske sangskat.
Alle er velkomne.

Jule børnekor
Vi starter fredag d. 28. oktober
Jule børnekor i Voerladegård kirke for
3.–6. Klasse
Kan du lide at synge julesange sam
men med dine venner? Kom og vær
med i kirkens julebørnekor! Vi slutter
med at synge til "De 9 læsninger" ved
gudstjenesten 1. søndag i advent i
Voerladegård kirke.
Det foregår 5 fredage lige efter skole i
menighedshuset, hvor vi starter hver
gang med lidt eftermiddagsmad kl.
14.30, og bagefter er der korprøve
indtil kl. 15.30.
Tilmelding til organist Elsebeth
Cohrt: etoftdahl@gmail.com

Halloween gudstjeneste
Mandag den 31. oktober kl. 17.30
Skal du også ud at råbe ”trick or treat”
til Halloween?

Bodil Toftdahl

Oplev sangfællesskabet i
menighedshuset
Onsdag d. 12. oktober kl. 1920.30
Vi synger fra højskolesangbogen og
nyder en kop kaffe og lidt mundgodt.
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Så husk lige at lægge vejen forbi kir
ken, hvis du altså tør? Vi laver nemlig
en UHYGGELIG hyggelig gudstje

neste kl. 17.3018.00 for alle byens
børn, og man må meget gerne tage
sin mor eller far med, hvis man har
brug for at holde en i hånden.

met af Elsebeths og Keikes smukke
violin og klaver sammenspil.
Børn, unge, voksne: Alle kan være
med.

Alle helgen gudstjeneste
Søndag den 6. november kl. 16.00
Gudstjenesten allehelgensdag ska
ber gennem bønner, salmer og musik
et særligt rum til at mindes og sørge
over dem, vi har mistet. Navnene på
de sognebørn, som i årets løb er dø
de, bliver læst op, og vi tænder et lys
for dem.

De 9 læsninger
27. november kl. 14.00.
1. søndag i advent.
De 9 læsninger før jul er kort fortalt
en stemningsfuld musikgudstjeneste,
hvor du kan opleve den dejligste kor
sang og læsninger fra Biblen  fra ska
belsen til juleevangeliet om Jesu fødsel .

Meditationsgudstjeneste
Tirsdag den 8. november kl. 18.30
Eftertanke, omtanke, afspænding,
refleksion, åndehul og åndedræt er
alle ord, der kendetegner meditation
sgudstjenesten.
Kirken kan nemlig noget helt særligt
 også sådan en ganske almindelig
tirsag aften.
Så sæt dig godt til rette og nyd en
halv times wellness for sjælen indram

Voerladegårds børnekor vil synge
sammen med os, og det er så vidt
muligt medlemmer af menigheden,
der læser bibelteksterne op.
Efter gudstjenesten serverer menig
hedsrådet æbleskiver og glög for alle,
der har lyst til at være med.
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Højt gear og harmonikabusser
Af: Anja Rokkjær, sognepræst i Voerladegård

Jeg skrev forleden en klumme til Skan
derborg Ugeblad med overskiften:
”Højt gear og harmonikabusser”.
Den handlede i bund og grund om,
hvordan vi indimellem kan have så
travlt, at vi i travlheden kommer til at
skubbe tempoet i vejret, selvom det i
virkeligheden er det modsatte, vi øns
ker os.
Jeg kaldte det ”at geare uhensigtsmæs
sigt op”, og det fik mig til at tænke til
bage på dengang, hvor jeg tog køre
kort.
Jeg havde fundet en køreskole inde i
Århus midtby lige ved siden af hoved
banegården, og når man trillede ud
dér, var der altid rigeligt at koncentre
re sig om af biler, busser, fodgænger
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felt og vognbaneskift.
Som nybegynder, der knapt nok hav
de styr på koblingspunkt og gearskifte,
føltes det ekstremt presset, og jeg end
te typisk med at være lige frustreret
over min kørelærers attitude som over
prisen på de køretimer, der tilsyne
ladende ingen ende ville tage.
Konstant fik jeg at vide, at ”jeg stres
sede”. Og ja, det var jeg jo godt klar
over – for jeg følte mig også stresset,
men hvad skulle det hjælpe, at blive
ved med at nævne det?
Først en af de allersidste gange gik
det op for mig, at det han mente var,
at jeg automatisk satte farten op, når
jeg blev stresset, og at jeg skulle øve
mig i at gøre det modsatte, så jeg
kunne bevare roen og overblikket.
Jeg prøvede derfor at forestille mig, at
det ikke var en personbil, jeg kørte i –
men en rigtig lang bus. Sådan en med
harmonikatræk i midten. For kører
man i sådan én, er man simpelthen
nødt til at bevæge sig uendeligt roligt i
trafikken, ellers får man ganske enkelt
ikke bagenden med.
Mange år efter mit kørekort bruger jeg

stadig billedet af harmonikabussen,
når tingene indimellem går lidt for
stærkt. Men jeg har sidenhen tænkt,
at det faktisk også er et meget godt
billede på en gudstjeneste.
Det gælder nemlig for både busser og
gudstjenester, at vi hele tiden skal
sørge for at bevæge os for ikke at gå i
stå – men vi skal have øje for, at det
bør foregå i et roligt tempo, så ingen
falder af i svinget.
Det kan være i forhold til nytænkning
af gudstjenestens form og nye salmer,
men det kan også helt overordnet væ
re i forhold til tempoet i gudstjenesten.
For her går det hele altså en lille smu
le langsommere, end vi er vant til ude
i vores dagligdag, af en god grund.
For de ting som betyder allermest, får
vi ofte bedst øje på, når vi drejer stille
og roligt på et kæmpestort rat.
Og måske kan vi tage det med ud af
kirkedøren og bruge det i vores ofte
både rodede og tætpakkede liv.
Måske kan vi på den måde lade guds
tjenestens ro minde os om, at man
godt kan leve livet stærkt, uden også
at skulle løbe alt for stærkt?

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
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
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Gudstjenester og aktiviteter i Voerladegaard Kirke efterår 2022

Gudstjenester:
04. september*#
18. september #
25. september
16. oktober
23. oktober #
31. oktober*
06. november* #
08. november*
27. november*#

Kl. 14.00
Kl. 09.30
Kl. 11.00
Kl. 11.00
Kl. 09.30
Kl. 17.30
Kl. 16.00
Kl. 18.30
Kl. 14.00

Sensommer gudstjeneste/Matt 12
14. s. e. trinitatis/Joh. 5,115
15. s. e. trinitatis/Luk. 10,3842
18. s. e. trinitatis/Joh. 15,111
19. s. e. trinitatis/Joh. 1,3551
Halloween gudstjeneste
Allehelgensdag/Matt. 5,1316
Meditationsgudstjeneste
De 9 læsninger/Matt. 21,19

v/AR
v/SKP
v/AR
v/AR
v/SKP
v/AR
v/AR
v/AR
v/AR

* = Se nærmere omtale inde i bladet
# = kirkekaffe
AR = Sognepræst i Voerladegård Anja Rokkjær
SKP = Sognepræst i Ovsted TåningHylke Sara Kier Praem

Aktiviteter:
14. september
20. september
29. september
12. oktober
12. oktober
08. november
09. november

Kl. 10.0012.00
Kl. 19.00
Kl. 19.00
Kl. 10.0012.00
Kl. 19.0020.30
Kl. 19.00
Kl. 10.0012.00

Voer Kaffe
Valgforsamling
Foredrag med Bodil Toftdahl
Voer Kaffe
Sangaften i Menighedshuset
Menighedsrådsmøde
Voer Kaffe

Konfirmation 2023: lørdag den 6. maj 2023

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

