Avisen for: Vodder Sogn og omegn

December 2013, 15. Årgang, Nr. 4

Nu er det jul igen….
Ja, så kan vi snart skrive 2014 - og se tilbage på et spændende år 2013.
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Der foregår mange spændende aktiviteter
i vores lille lokalsamfund - takket været
de mange ildsjæle, som vi har herude - og
takket været den store opbakning af alle
borgere fra nær og fjern, når der foregår
noget i lokalsamfundet.
Og for at vi kan få vores lokalsamfund til
at fungere, er det vigtigt at vi holder fast i
og styrker de værdier, som vi har og ikke
mindst det fællesskab, som der opbygget.
Det er den eneste måde at lokalsamfundet
fortsat kan udvikle sig.
Vodder Sogns Lokalråd er lokalsamfundets bindeled på mange måder - og bestyrelsen for lokalrådet vil gerne sige tak til
alle, som er med til fortsat at styrke udviklingen i vores lokalsamfund. Det
drejer sig såvel om alle, som deltager i aktiviteterne i de forskellige foreninger, ildsjælene, som er med til at få aktiviteterne til at blive en succes samt
foreningerne, virksomhederne og de lokale institutioner.
Vodder Sogns Lokalråd vil samtidig ønske alle en Glædelig Jul samt et Godt
Nytår og ser frem til 2014, hvor sammenholdet er endnu mere vigtig for en
positiv udvikling i vores område.
Med denne udgave af Ævle Bævle, fremsender vi også faktura for medlemskab - og håber at så mange som muligt fortsat vil bidrage til vort arbejde.
Prisen er stadigvæk kun 150,00 kr. for en husstand og 50 kr. for enkeltpersoner.

Husk lokalsamfundets facebook side
ww.facebook.com/voddersogn.dk

Din lokale købmand, hvor du altid bliver godt
serviceret.
Åbningstider:
Mandag - fredag kl. 07.30 - 19.00
Lørdag
kl. 07.30 - 15.00
Søndag
kl. 07.30 - 12.00
Altid frisk brød fra bageren i Arnum
Ses vi, når du handler hos
Kwik Spar den 22.12 ?

Hedebovej 2 | Frifelt | tlf. 74757121 | frifelt@spar.dk
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Udgives ca. 4-6 gange årligt af
Vodder Sogns Lokalråd –
paraplyorganisation for Vodder Sogn
Omdeles af frivillige i Vodder Sogn til alle husstande i
Birkelev, Frifelt, Gammelby, Gejlbjerg, Gånsager, Holbæk,
Renbæk Plantage, Sønderhede, Vodder og Åved.

Offentliggøres på hjemmesiderne:
www.voddersogn.dk og www.facebook.com/voddersogn.dk
Redaktionschef:
Malene von Qualen, mobil 28 74 16 81
Annoncechef:
Merethe Juul Thysen, mobil 20 28 56 68
Annoncepriser
1/1 side
1/2 side
Private annoncer

750 kr.
500 kr.

1/4 side
1/8 side

250 kr.
125 kr.
50 kr.

Deadline: 30.01, 15.03, 30.04, 15.05, evt. sommernummer
med deadline 30.06, 01.09, 30.10, 15.12
Udgaven medio maj dækker også juni, juli og august måned.
Har du et spændende indslag eller ’en god historie’ – så send
den gerne til os. Det gælder såvel virksomheder, foreninger,
institutioner som private.

Input og annoncer sendes til
voddersogn@gmail.com
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Nu er det jul igen - nu er det gul igen!
Mød julemanden hos Kwik Spar. Han kommer på besøg
søndag den 22. december kl. 11.00, hvor der er slikposer
til børnene og lidt til maven og ganen til de voksne
Åbningstider ved juletid og nytår:
Søn 22. december
07.30 - 13.00
Man 23. december
07.30 - 19.00
Tir 24. december
07.30 - 12.00
Ons 25. december
Lukket
Tor 26. december
10.00 - 13.00
Fre 27. december
07.30 - 19.00
Lør 28. december
07.30 - 15.00
Søn 29. december
07.30 - 12.00
Man 30. december
07.30 - 19.00
Tir 31. december
07.30 - 12.00
Tir 1. januar
Lukket

Besøg Julestuen i
havestuen —
hvor du kan finde
billige kalender–
og julegaver m.m.

Hedebovej 2, Frifelt | tlf. 74757121 | frifelt@spar.dk
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Hyggelig høstgudstjeneste og –frokost
Høstfrokost ifm. Høstgudstjenesten er et initiativ, som blev startet op i
2012 og gentaget her i 2013.
Et hyggeligt arrangement, hvor interesserede borgere kan deltage i en fællesspisning til rimelig pris - tilberedt af Laila Brinkmann.
I år deltog vores nye præst, Camilla Eilskov Friis samt formanden for
Vodder Menighedsråd, Niels Kristian Pedersen også i arrangementet den
6. oktober.
Og det gjorde mere end 30 borgere fra lokalsamfundet også.
”Vi er glade for at denne aktivitet udvikler sig i en positiv retning”, siger
formanden for lokalrådet ”og vi håber at vi bliver endnu flere til næste
år”.
I Vodder Kirke deltog ca. 50 menige til gudstjenesten.
Se flere billeder på lokalsamfundets hjemmeside www.voddersogn.dk eller facebook siden voddersogn.dk

Hyggelig mindeaften den 1. november i Vodder Kirke
Vores nye præst har igangsat et nyt initiativ ifm. Aller Helgen - en Mindegudstjeneste, som foregik fredag den 1. november kl. 19.30.
En ubeskrivelig oplevelse, hvor Camilla Eilskov Friis havde inviteret
andre kollegaer og borgere til at berette om, hvad de føler ift. at miste
deres nærmeste.
En aften, hvor vores lokale bedemand, Betty Jensen også fortalte om de
oplevelser hun har i hendes embede ifm. det at miste de nærmeste.
Og en ubeskrivelig oplevelse, hvor Camilla havde organiseret aftenen på
den måde at beretninger blev fulgt op af musikstykker og sang af forskellige solister. Og hvor det var muligt at tænde et lys ved døbefonden.
Som afslutning på aftenen havde Vodder Menighedsråd budt på ost og
rødvin til deltagerne.
Et arrangement, som var besøgt af mange menige fra Vodder Sogn og
omegn - heriblandt konfirmanderne fra egnen.
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Småkagebageri på Frifelt Kro til glæde for Glæd Børnene
Søndag den 17. november blev Frifelt Kro om dannet
til småkagebageri og pakkeri for ”Glæd Børnene” et
initaitiv, som Birgit Aaskov Clausen fra Frifelt havde
iværksat sammen med orgsanisationen Glæd Børnene. Hele dagen bredte duften af nybagte småkager i
Frifelt Centrum og der var gang i gavepakkeriet m.m.
på kroen.
Mange frivillig - såvel den yngre generation som den
ældre - deltog i løbet af dagen til glæde for ”Glæd
Børnene”.
Læs her hvorfor:
Jul er for alle børn glædernes tid. Fyldt med julekalender, slik, juleønsker, pakkekalender m.v. og de
fleste børn får alle deres mange ønsker opfyldt. Men
mane glemmer, at der også her i Danmark lever mange familier med så dårlig økonomi, at det er svært
eller endda umuligt at holde en ganske ”almindelig”
jul.
På en helt ganske almindelig søndag, fik Birgit
Aaskov Clausen den konkrete tanke, at noget måtte
bagning kunne foregå. Nemlig på lokalsamfundets
der kunne gøres for disse familier – bare lidt, idet lidt Frifelt Kro.
Foreningen Glæd Børnene søgte fødevarestyrelsen
om godkendelse af køkkenet på Frifelt Kro. Godkendelsen fra fødevarestyrelsen kom i hus og datoen blev
fastsat. Så i morgen, søndag den 17. november fra kl.
11.00 til kl. 15.00 er der bagning af flere slags småkager på Frifelt Kro.
For at skaffe ”bagere” brugte Birgit det sociale netværk – Facebook med budskabet ”Hvem har lyst til at
hjælpe mig?” I løbet af no time, fik hun samlet 12
fantastiske ”bagere”, der havde lyst til være med i
den gode sags tjeneste.
Fortsættes næste side...
Småkagedåser i lange baner

jo
er meget i deres verden. F.eks. har det i et af disse
børns ønskesedler tidligere stået et ønske om en pakke is. Derfor var hendes idé: At skabe juleglæde for
”fattige” børn med noget så simpelt som julebag, så
de kunne få lov til at mærke lidt af juleånden.
”Jeg kontaktede foreningen Glæd Børnene for at høre, om der var interesse fra disse hårdt trængte familier, for noget julebag. Dette undersøgte foreningen
Glæd Børnene og kom tilbage med positive svar fra
disse familier fra lokalområdet,” fortæller Birgit.
Nu kunne hun gå i gang med at finde stedet, hvor

Lone Holm Callesen og Line Clausen i gang med indpakning
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…fortsat fra forrige side

vest til Tønder i syd.

En fantastisk oplevelse – Birgit kan næsten ikke få
armene ned.

”Hele forløbet med dette ”småkagebageri” har være
fantastisk!” fortæller Birgit og fortsætter ”og vi glæder
os super meget til at bage, modtage og pakke gaver
ind. Og ikke mindst glæder vi os til, selv at komme ud
til disse børn og aflevere hjemmebag og gaver, så lidt
juleglæde kan indfinde sig i disse hjem også. Hun håber, at I ude i det syd og sønderjyske, har mulighed for
at donere et par ting, så Glæd Børnene kan hjælpe
endnu flere.

Nogle af alle de flotte gaver

Derefter skulle der så skaffes kagedåser, ingredienser
og måske små pengebidrag. Med hjælp fra Radio Globus kom Birgit i ”æteren”. Utallige meldte sig med
kagedåser og ingredienser til bagværket. Endvidere
kom der helt uventet en del pengedonationer fra mange forskellige. Butikslederne i vores lokale område
hørte også Radio Globus. De var helt med på ideen og
tilbød legetøj og meget andet, som kan bruges til pakkekalender eller julegaver til børn i de trængte familier.
Foreningen Glæd Børnene gør meget for at hjælpe
økonomisk hårdt ramte familier i Danmark. Både til
fødselsdage, fastelavn, konfirmationer og især op til
jul. Foreningen Glæd Børnene indsamler året rundt
brugt legetøj, spil, film, tøj og meget mere. Trængte
familier kan så indsende børnenes ønskesedler. Foreningen undersøger familierne og godkender hver enkelt familie og opfylder børnenes ønskesedler så godt
som muligt.

Birgit vil gerne på foreningens vegne gerne ytre en
kæmpe stort tak til alle jer, der har hjulpet ”Glæd Børnene”!
Henrik Mortensen, AB Catering, Bilka Esbjerg, Brøns
Maskinforretning, Fleggaard, Fætter BR Esbjerg, Føtex Ribe, Kvickly Ribe, Kvickly Tønder, Lalandia,
Lohse, Ribe, Rømø Bageri, Frifelt Kro samt utallige
private.
Interesserede, som ikke nåede at kigge forbi kroen, og
som har noget de gerne vil aflevere, er velkomne til at
kontakte Birgit Aaskov Clausen kontaktes på mobil 51
95 17 72 eller på mail: algade38@os.dk.
Dagen blev en vellykket dag og Birgit håber at det kan
blive en tilbagevendende begivenhed.
Se også på vores facebook side voddersogn.dk, hvor
klippet fra TVSyd kan ses (man behøver ikke at være
medlem af facebook for at se det).

Yderligere oplysninger om foreningen kan findes på
www.glaedbornene.dk eller på Facebook “Foreningen
glæd børnene”, hvor der bl.a ligger børnenes ønskesedler og andet praktisk information.
Glæd børnene dækker hele Danmark, men selv om vi
gerne ville, er småkager svære at sende. Så vi har
hjælper børn, der bor i vores lokalområde fra Esbjerg i

Birgit fylder kagedåser
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Tà til Speedway Grand prix i Parken den 28. juni 2014
…. med Clausens Busser
Tag med bus med start i Skærbæk og opsamling i Ribe.
Pris for bustur og billet pr. person kr. 850,00
Børn under 16 år og pensionister pr. person kr. 695,00

En g
od
gave juleide

Ring 74 75 72 15 eller skriv til info@clausens-busser.dk

www.speedwaygp.com

Jul og Nytår på Frifelt Kro
28. december kl. 20.00
Kom og få nogle hyggelige timer - også hvis du ikke rafler.
1. januar 2014 - en gammel tradition er genopstået
Krostuen åbner fra kl. 10.00
Kom og få nogle hyggelige timer med gamle og nye bekendte.
Åbningstider på Frifelt Kro
Torsdag 19.00 - 21.00
Lørdag
11.00 - 16.00
Søndag
19.00 - 22.00
- samt efter behov

Ta
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i
de jdet l all
r
i e
ju os 201 for
sa l o til 3 sa
m g n at - V m
a
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e
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4

Kig også på Facebooksiden: Frifelt Kro - kro og meget mere

Frifelt Kro • Roagervej 1 • 6780 Skærbæk • Tlf: +45 25 79 74 19 • www.frifeltkro.dk • keldstenger@gmail.com
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Nyt fra Spejderne i Brøns
Spejderne i Brøns startede op efter sommerferien
igen. Det gjorte de tirsdag i august måned. De er på
nuværende tidspunkt 32 spejdere og ledere.
Gruppen var ikke på sommerlejr i år og har i stedet
været på en spændende heldagstur til Silkeborg i
starten af september måned.
Her besøgte de bl.a. Auqa Akarium og dyrepark,
hvor vi så på ferskvands fisk og andre små dyr fra
den danske natur som løvfrøer og hugorme og bævere. Der var en vandlegeplads, så der var nogen der
blev våde, men der var solskinsvejr så de blev hurtig
tørre igen .
Hele turen blev betalt af overskuddet fra de juleskrabelodder, som spejderne solgte i julen 2012.
Bæverne har været på bondegårdsbesøg ved Kunstmann. De har også været sammen med ulvene op og
se kirken i Brøns. Camilla og Mie viste rundt i kirken.
Ulvene og spejderne har været i gang med at lære om
kort og kompas, GPS brug. Spejderne har også lavet
gruppe på facebook, med tekst og billede.
Søg efter ”Brøns KFUM Spejderne” - og bliv medlem af gruppen.
Som noget nyt har spejderne været med til HøstOm eftermiddagen så de mere af dyreparken og sej- gudstjeneste i Brøns Kirke den 6. oktober, hvor vi
lede med hjuldamperen " Hjejlen", til Himmelbjer- havde fanen med. Ud over os ,sang konfirmanderne
get. Det var en dejlig tur, hvor de gik vi op på Him- og læste et par bønner op. Så var der baby sang og
melbjerget - en hård tur for nogle ledere.
efter gudstjeneste var der kaffe og fællessang i konfirmandstuen. Det var rigtig hyggeligt.
Den 14. december deltager spejderne til jul i Storegade i Skærbæk, hvor de sælger juletræer i den gamle Præstegårdshave fra kl. 9.30.
Den 5. januar holder de Nytårsparade i Rejsby Kirke.
De mødes ved efterskolen kl. 09.30, hvor gruppelederen afholder Nytårsparolen inden de går til gudstjeneste i kirken.
Spejderne i Brøns ønsker alle en Glædelig Jul og
Godt Nytår og takker alle der har støttet dem ved
deres arrangementer gennem året .
Turen blev afsluttet med at spise aftensmad på Ppladsen ved Himmelbjerget med hjemmelavet kartoffel- og pastasalat og varme frikadeller på trangia.
Clausens Busser sørgede for transporten på turen.
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Idræt på Tværs - en Succes i Vodder IdrætsCenter
Hvis du spørger mere end 200 børn og unge i Skærbæk
egnen hvad de skal fredag aften - så vil svaret være ”til
Idræt på Tværs”.
En succes, som har udviklet sig igennem mange år og
med udholdenhed i Vodder Sogn.
Idræt på Tværs har eksisteret igennem mange år og som
oprindeligt blev igangsat til glæde for lokalsamfundets
børn og unge.
Idræt på Tværs er nu en aktivitet, som har udviklet sig
til ikke kun at være for børn og unge i lokalsamfundet ja, det er blevet en aktivitet for snart hele gamle Skærbæk Kommune.
Ja, en hel almindelig aften kan der være mere end 100
børn og unge.
Og hvorfor nu det ?
Jo, efter den ændrede skolestruktur, så har endnu flere
fået øjnene op for det gode koncept med det lokale engagement, hvor frivillige hjælper fredag aften.
Til Idræt på Tvær kan børn og unge fra 3 klasse og opefter mødes uformelt. De kan lave aktiviteter i hobbyrummet i det kreative værksted, hygge i caféen med at se
fjernsyn, spille forskellige spil m.m. og ikke mindst lave
aktiviteter i selve hallen.
Og ikke mindst, så kan de føle sig trygge i Vodder
IdrætsCenter - det gælder både børnene og ikke mindst
forældrene.
Ja, takket været lokalsamfundets børn og unge så er det
glade budskab om aktiviteterne til Idræt på Tværs - hvilket bevirker at medlemmerne blevet mere end fordoblet
de sidste par år.
Takket været de frivillige
Derudover er der en stor flok frivillige, som gerne vil
hjælpe, når børn og unge mødes - og det er både fra lokalsamfundet som fra andre nabolokalsamfund. Takket
været dem, så er Idræt på Tværs også en succes.
Facebook
Idræt på Tværs er på facebook - hvor bl.a. programmet
for hvad der sker findes.
Og, har du også lyst til at hjælpe til Idræt på Tværs, så
kan du blot henvende dig til de ansvarlige på facebook.
En stor tak til såvel forældre som børn for deres interesse i aktiviteten, som er med til at udvikle Idræt på Tværs
samt lokalsamfundet.

https://www.facebook.com/idraetpaatvaers
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Mortens Aften i Gånsager Forsamlingshus
Søndag den 10. november blev der holdt Mortens
Aften i Gånsager forsamlingshus.
Aftenens arrangement var forberedt af bestyrelsen for
forsamlingshuset, og alt var klar da de godt 110 gæster kom til spisning kl. 18.30.
Anna Margretha Andersen havde stået for at tilberede
anden og risalamanden, det var om sædvanligt rigtig
godt.
Der blev spist godt af retterne mens alle hyggede sig
med snak på kryds og tværs af bordene. Aftenen slutter med kaffe og småkager bagt af Inger Beck.
Bestyrelsen siger tak til alle som deltog i arrangemen- Gånsager Forsamlingshus samler stadigvæk gamtet, som gav et overskud, som vil blive brugt til vedli- mel jern…
geholdelsen af forsamlingshuset.
Forsamlingshuset samler stadig gammelt jern men
Se flere billeder på www.gaansagerfh.dk, hvor du og- ikke dåser mere.
Leif Heinsvig kan kontaktes på telefon 20566551, for
så kan se hvornår huset er ledigt, hvis du ønsker at
aftale om afhentning.
leje det.

Så er det (næsten) jul i Vodder Sogn!
Fredag den 29. november afholdte Vodder Sogns Lokalråd
det årlige julearrangement med risengrødsspisning, vækning af julemanden efterfulgt af aktiviteter i Vodder
IdrætsCenter.
Om formiddagen havde børnene fra Motorikbørnehaven
Æblehuset stået for pyntning af det flotte juletræ med
hjemmelavet julepynt.
90 interesserede havde meldt sig til risengrødsspisning,
som foregik på Frifelt Kro inden julemanden blev vækket
ved Kwik Spar. Keld Stenger havde velvilligt udlånt salen
til arrangementet.
Derefter blev julemanden så vækket ved Kwik Spar, hvor
han traditionen tro har sovet på det lille værelse på loftet.
...fortsættes side 11
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Stor interesse for beretning fra Grønland i VAKS
Der er stor interesse for spændende fortællinger i Vodder AktivitetsKlub for
Seniorer og andre.
Torsdag den 7. november havde VAKS besøg af Svend Rabøl Jørgensen,
hvor næsten 40 interesserede mødte op.
Svend har tidligere været var helikopterpilot på redningstjenesten på Grønland. Hans fortalte meget livligt med fremvisning af billeder fra hans tid
ved Redningshelikopteren på Grønland.

...fortsat fra side 10
Og han havde fået nogle nissehjælpere til at komme og
vække ham og hjælpe ham i løbet af aftenen.
Efter en gåtur igennem Frifelt by, hvor mange blev overrasket over at se at der slet ikke var pyntet op til jul på Algade 38, kom alle op til Vodder IdrætsCenter, hvor der var
aktiviteter i hallen og caféen.
I caféen var det muligt at flette julehjerter med Elly Lund
fra Roager, som har designet et specielt julehjerte til Vodder sogn. Interesserede kan downloade det og prøve at lave
det på hjemmesiden www.voddersogn.dk. Det var også
muligt at lave appelsiner med nelliker m.m.
Vores mininisseband bestående af Jan Jakobsen og Martin
Larsen underholdte da alle dansede rundt om juletræet og
lavede nogle sanglege med børnene, da de var færdige
med at spise slik.
Der var ligeledes nogle kreative, som gerne ville sælge
deres produkter. Johanne Gad, som laver nogle flotte mosbamser fik udsolgt meget hurtigt.
Vodder Sogns Lokalråd vil gerne sige tak til alle, som har
været med til at få dette arrangement til at lykkes.
Se flere billeder på www.voddersogn.dk og facebook
siden voddersogn.dk

Det flotte juletræ - pyntet af børnene fra Motorikbørnehaven
Æblehuset
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Vodder Kirke
Gånsagervej 29
Vodder
6780 Skærbæk
Gudstjenester
Se tiderne for gudstjenester
nedenfor eller på hjemmesiderne:
www.sogn.dk/vodder eller www.voddersogn.dk
Sognepræst (kirkebogsfører)
Camilla Eilskov Friis
Tingvej 3A, Brøns, 6780 Skærbæk
Telefon 74753114, e-mail cef@km.dk
Menighedsrådsformand og –næstformand
Niels Kristian Pedersen (Formand)
Kærmarksvej 27, Birkelev - 6780 Skærbæk
9033@sogn.dk
Danny Kjeld Jensen (Næstformand og kontaktperson)
Gånsagervej 32, Vodder - 6780 Skærbæk
Telefon: 23846828
E-mail: jd-jensen@bbsyd.dk
Graver
Ida Boisen, Telefon: 74757438
Træffes på kirkegårdskontoret tir - fre kl. 8.00-16.

Torsdag 5. december 14.30
VAKS’ caféeftermiddag og
juleafslutning
Vodder IdrætsCenter
Sportsvej 3, Frifelt
Lørdag 7. december 18.30
Årets Julefrokost
Vodder IdrætsCenter
Sportsvej 3, Frifelt
Søndag 8. december 19.00
”De Ni læsninger”
v/Camilla Eilskov Friis
Brøns Kirke
Hovedvejen 3A, Brøns
Søndag 8. december 19.00
Banko for hele familien
Frifelt Kro, Roagervej 1, Frifelt
Søndag 15. december 10.30
Gudstjeneste
v/Camilla Eilskov Friis
Vodder Kirke
Gånsagervej 19, Vodder
Med forbehold for ændringer

Søndag 15. december 19.00
Banko for hele familien
Frifelt Kro, Roagervej 1, Frifelt
Søndag 22. december 09.00
Gudstjeneste
v/Camilla Eilskov Friis
Vodder Kirke,
Gånsagervej 19, Vodder
Søndag 22. december 19.00
Banko for hele familien
Frifelt Kro, Roagervej 1, Frifelt
Tirsdag 24. december 16.00
Gudstjeneste
v/Camilla Eilskov Friis
Vodder Kirke
Gånsagervej 19, Vodder

Torsdag 26. december 10.30
Gudstjeneste v/sognepræst
Skærbæk Kirke
Lørdag 28. december 20.00
Hyggetimer - rafling m.m.
Frifelt Kro, Roagervej 1, Frifelt
Søndag 29. december 10.30
Gudstjeneste
v/Provst Thala Juul Holm
Brøns Kirke
Hovedvejen 3A, Brøns
Tirsdag 31. december 14.00
Gudstjeneste
v/Camilla Eilskov Friis
Vodder Kirke
Gånsagervej 19, Vodder

Onsdag 25. december 09.00
Onsdag, 1. januar 10.00
Gudstjeneste
Krostuen er åben - hyggelige timer
v/Camilla Eilskov Friis
med gamle og nye bekendte
Vodder Kirke
Frifelt Kro, Roagervej 1, Frifelt
Gånsagervej 19, Vodder

Se også www.voddersogn.dk eller www.facebook.com/voddersogn.dk

