Avisen for: Vodder Sogn og omegn

19. Årgang, Nr. 1 2017

Husk at trykke ”synes godt om” på www.facebook.com/voddersogn.dk - så bliver du holdt opdateret løbende….

Affaldsdag og arbejdsdag
Søndag den 2. april var der affalds -

Ny redaktør
På Ævle Bævle

Jeg er den nye redaktør på
Ævle Bævle. Og glæder mig til
at komme i gang med bladet!
Man er velkommen til at evt
komme med nye input og ideer
til bladet.
Det eneste jeg gerne vil have er
at I overholder vores deadline
og selv skriver den tekst I vil
have med i jeres artikel.
Annoncer kan jeg lave efter
aftale ligesom I har været vant
til.
Ellers kan jeg fortælle jeg bor
sammen med min familie uden
for Birkelev ude på Kærmark
hvor vi har en hobbyejendom
med heste.
Jeg bruger min fritid på at være kreativ og har blandt andet
mit eget galleri Newfield.art,
som jeg arbejder på at gøre til
en delvis levevej her i 2017.
Jeg er også medlem af Vodder
Sogns Lokalråds bestyrelse.
Håber I tager godt imod mig og
kom gerne med ris/ros :)
Materiale sendes fortsat til
voddersogn@gmail.com
Maria Nymark

og oprydningsdag i Frifelt og omegn.
Et arrangement, som blev bakket op af
mange friske borgere, unge som gamle,
som knoklede med at gøre fritidsområdet ved kernehuset i stand og klar til
foråret og sommeren.
Tårnet, hængebroen og rutchebanen er
blevet fjernet og Lokalrådet arbejder på
at få placeret andre spændende faciliteter.
Og selvom der også var indsamling til
kræftens bekæmpelse, var der mange
der troppede op for at samle affald ind
og nogle valgte at gøre begge dele
samtidig.
Dejligt med den
store opbakning!

Affald indsamlet :
128 dåser uden pant
10 dåser med pant
7 flasker
50 kg affald
Rigtig flot!
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VAKS` generalforsamling
Rejsen tilbage til rødderne
Efter VAKS’ generalforsamling den
9. marts, som var godt besøgt, fortalte
Maria Port om sin rejse tilbage til rødderne, om sine søskende og familie i Colombia.
Man kunne se at Maria nød at fortælle, og
det gjorde det vel også lettere med et lydhør publikum.
En vaks pige med en spændende fortælling.
Dagen blev sluttet af med godt mad, og
igen var det en superdag i VAKS’ regi.
Tak for i vinters og på gensyn til efteråret.

Vil du have indflydelse på
udviklingen i vores lokalsamfund ?
Udgives af
Vodder Sogns Lokalråd –
paraplyorganisation for Vodder Sogn
Takket være det lokale ”Ævle Bævle korps” omdeles bladet til
alle husstande i Vodder Sogn i Birkelev, Frifelt, Gammelby,
Gejlbjerg, Gånsager, Holbæk, Renbæk Plantage, Sønderhede,
Vodder og Åved.

Oplag 375
Offentliggøres på hjemmesiderne:
www.voddersogn.dk og
www.facebook.com/voddersogn.dk
Kontaktperson:
Maria Nymark, mobil 25476560
Annoncepriser:
1/1 side 750 kr.
1/4 side 250 kr.
1/2 side 500 kr.
1/8 side 125 kr.
Private annoncer 50 kr.
Deadline: 15. i hver måned
Udgivelse: 1. uge i hver måned
Input til aktivitetskalenderen og ”de gode historier”
Har du et spændende indslag eller ’en god historie’ – så send
den gerne til os. Det gælder såvel virksomheder, foreninger,
institutioner som private. Husk at sende input til kalenderen...

Input og annoncer sendes til
voddersogn@gmail.com

Så tegn eller forlæng dit/jeres medlemskab
af Vodder Sogns Lokalråd
Medlemskabet 2016-2017 gælder til og
med generalforsamlingen 2017
Vodder Sogns Lokalråd håber at borgere i Vodder Sogn og
omegn fortsat vil støtte foreningens arbejde med
jeres medlemskab. Et arbejde, som er til glæde
for alle borgere i Vodder Sogn.

Jo flere medlemmer vi er - jo stærkere står vi !
Det gør I ved at indbetale jeres medlemskab til
konto 9839 0000189464 med angivelse af
jeres bopælsadresse og e-mail adresse.
I kan også betale kontant til formanden eller via
MobilePay til formanden på 20285668
Prisen er 200 kr. for en husstand med flere
personer og 100 kr. for husstande med én person.

Støtte fra virksomheder modtages også gerne.
Send en e-mail til voddersogn@gmail.com,
hvis du/I har spørgsmål eller kontakt formand
Merethe Juul Thysen, Gammelbyvej 2, tlf. 20285668
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Se her nyt i Frifelt!
KROLF
Vi er 4 par i Frifelt som er i gang med planlægning af en krolfbane, som
skal være på græs området ved Kærnehuset. Vi har haft det første møde og
været på besøg i Lundsmark Krolfklub og fået gode ideer.
Vi arbejder hårdt på sagen, men der er nogle ting der skal på plads inden
opstart, såsom økonomi, etablering af bane m.m., så en start dato er ikke på
plads endnu.
Vi påtænker at lave et par prøve aftener, og derefter går vi i gang på hygge
plan til at starte med. Vi må så se, hvordan opbakning og udvikling af krolf
klubben udvikler sig. Alle kan være med, unge som ældre og fra hele sognet. Oplysninger om start dato vil komme senere.
Vi ser frem til at vi kan få nogle hyggelige Krolf aftener sammen med jer
her til sommer.
Ingrid og Kaj Lassen
Sonja og Kaj Mikkelsen
Olga og Hans Kurt Schmidt
Gunver og Grethens Nansen
For yderligere oplysninger: kontakt Hans Kurt Schmidt tlf .60657359 eller Gunver Nansen tlf. 61392215

Børnehaven Æblehuset
Deltog også i Danmarks affalds-indsamling, hvor
børnene fik samlet en masse affald i lokalsamfundet.
Og det sluttede af med at spise deres frokost ude i det
dejlige forårsvejr. :)
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Vodder Kirke
Adresse:
Gånsagervej 29, Vodder
6780 Skærbæk
Gudstjenester – se tiderne for gudstjenester nedenfor eller på hjemmesiderne:
www.sogn.dk/vodder
www.broensvodderkirke.dk
www.facebook.com/vodderkirke
www.facebook.com/broenskirke
Camilla Eilskov Friis
Sognepræst og kontaktperson
Tingvej 3A, Brøns,
6780 Skærbæk
Telefon 74753114, e-mail cef@km.dk

Danny Kjeld Jensen, Formand
Gånsagervej 32, Vodder
6780 Skærbæk
Telefon: 23846828
e-mail: jd-jensen@bbsyd.dk,
9033@sogn.dk
Niels Kristian Pedersen, Næstformand
Kærmarksvej 27, Birkelev
6780 Skærbæk
e-mail: bente-pedersen@hotmail.com
Ida Boisen, Graver
Telefon: 74757438
Træffes på kirkegårdskontoret
tir - fre kl. 8.00-16.00

Til menighedsrådets aktiviteter og
gudstjenester kan kirkebilen benyttes:
Frifelt Taxi tlf. 74757215

Husk at kikke forbi Frifelt’s loppemarked
på Roagervej 9, Frifelt
og gør en rigtig god handel samtidig med at du støtter
Vodder IdrætsCenter.
Det er åbent den 1. søndag i hver måned 10.00-14.00
Har du nogle ’lopper’, son du gerne vil af med, så
kontakt Flex på tlf. 61357214
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Kom til åben pilehave

Hos Birkelev NaturKunst, Birkelev 7, 6780 Skærbæk
Skærtorsdag, langfredag & påskelørdag 10-16

Kom også og se hvordan det går med vinter- I år har vi flere forskellige projekter i gang.
haven på 150m2, eventyrskoven, citatstien,
- der bliver lavet et par kæmpestole til parkeskulpturerne og alle dyrene.
ringspladsen.
- tre store kræmmerhuse skal flettes op igen.
Vi har samtidig også udstilling med de ting vi - der bliver flettet mere på en stor rød drage
laver til daglig i virksomheden. Du har også
til eventyrskoven som blev startet sidste år.
mulighed for at melde dig til sommerkursus - Pergolaen langs vinterhaven bliver repareeller forhøre dig om andre kurser.
ret.
- Kaninungerne får nye små huse i deres bur.
HUSK ÅBEN HAVE I HAVEFESTIVALEN DEN 8-9 JULI 2017 KL. 10.00-17.00

Husk der er skat på Frifelt Kro
hver søndag kl. 19.00
Alle er velkommen!
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Stemningsbilleder fra arbejdsdag

Stemnings billeder
fra Idræt på Tværs
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April

1. S.E. Påske i Brøns Kirke og Vodder Kirke
Søndag den 30. april
Vodder kirke kl. 9.00 Gånsagervej 31, Frifelt
Brøns kirke kl.10.30 Hovedvejen 3A, Brøns

Gudstjeneste i Brøns Kirke
Palmesøndag den 9. april kl. 9.00
Hovedvejen 3A, Brøns, 6780 Skærbæk
Strik, Snak og hygge for alle i alle aldre
Tirsdag den 11. april kl. 19.00 i konfirmandstuen
Tingvej 3B, Brøns, 6780 Skærbæk
Åben pilehave hos Birkelev NaturKunst
Skærtorsdag den 13. april, kl. 10-16
Birkelev 7, Birkelev, 6780 Skærbæk

Maj
Konfirmation i Brøns kirke
Søndag den 7. maj, kl.10.30
Hovedvejen 3A, Brøns, 6780 Skærbæk
Loppemarked i Frifelt
Søndag den 7. maj, kl. 10.00 til 14.00
Roagervej 9, Frifelt, 6780 Skærbæk

Gudstjeneste i Brøns Kirke
Skærtorsdag den 13 april. kl 10.30
Hovedvejen 3A, Brøns, 6780 Skærbæk

Konfirmation i Vodder Kirke
Fredag den 12. maj kl. 10.30
Gånsagervej 31, Frifelt, 6780 Skærbæk

Åben pilehave hos Birkelev NaturKunst
langfredag den 14. april, kl. 10-16
Birkelev 7, Birkelev, 6780 Skærbæk

Deadline til Ævle Bævle 15. maj 2017
- input sendes til voddersogn@gmail.com

Gudstjeneste i Vodder Kirke
Langfredag den 14. april kl. 10.30
Gånsagervej 31, Vodder, 6780 Skærbæk

Gudstjeneste i Vodder Kirke
Søndag den 25. maj kl. 10.30
Gånsagervej 31, Frifelt, 6780 Skærbæk

Deadline til Ævle Bævle 15. april 2017
- input sendes til voddersogn@gmail.com

Gudstjeneste i Vodder og Brøns Kirke
Søndag den 28. maj
Vodder kirke kl. 9.00 Gånsagervej 31, Frifelt
Brøns kirke kl.10.30 Hovedvejen 3A, Brøns

Åben pilehave hos Birkelev NaturKunst
Påskelørdag den 15. april, kl. 10-16
Birkelev 7, Birkelev, 6780 Skærbæk

Åben have i Haven på Hedebovej
Lørdag den 27. maj kl. 10.00 - 17.00
Hedebovej 34, Birkelev, 6780 Skærbæk

Gudstjeneste i Brøns Kirke
Søndag den 16. april kl. 10.30 (Påskedag)
Hovedvejen 3A, Brøns, 6780 Skærbæk

Åben have i Aavangs Have
Lørdag den 27. maj kl. 10.00 - 17.00
Hedebovej 41, Aavang, 6780 Skærbæk

Gudstjeneste i Vodder Kirke
Mandag den 17. april kl. 10.30 (2. påskedag)
Gånsagervej 31, Vodder, 6780 Skærbæk
Generalforsamling og ”kunstig åndedræt”
Torsdag 20. april kl. 18.00 i Vodder IdrætsCenter
Sportsvej 3 Frifelt, 6780 Skærbæk
Strik, Snak og hygge for alle i alle aldre
Torsdag 20. april kl. 19.00 i konfirmandstuen
Tingvejen 3B, Brøns, 6780 Skærbæk
Reformationsgudstjeneste i Vodder Kirke
Torsdag 27. april kl. 19.00
Gånsagervej 31, Vodder, 6780 Skærbæk

Med forbehold for ændringer

Åben have i Haven på Hedebovej
Søndag den 28. maj kl. 10.00 - 17.00
Hedebovej 34, Birkelev, 6780 Skærbæk
Åben have i Aavangs Have
Søndag den 28. maj kl. 10.00 - 17.00
Hedebovej 41, Aavang, 6780 Skærbæk

Rigtig god påske!
Se også www.voddersogn.dk eller www.facebook.com/voddersogn.dk

