Avisen for: Vodder Sogn og omegn

19. Årgang, Nr. 5, September-oktober 2017

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

Sommeren går på hæld

… og en dejlig efterårstid nærmer sig med naturens fantastiske farver.
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Husk deadline til
næste udgave af
Ævle Bævle den 15.
oktober 2017
Se kalenderen

Politikken for Kultur, Fritid og Landdistrikterne i høring
Byrådet i Tønder Kommune har godkendt et udkast til en politik for Kultur, Fritid og Landdistrikterne. En politik, som er sendt i høring og
som har betydning for vores lokalsamfund.
Læs mere side 2.
Har du lidt tid ?
Vodder Sogns Lokalråd er ved at etablere flere udvalg til de arrangementer og
aktiviteter, som foreningen igangsætter. Så har du lidt tid tilovers, er du meget
velkommen til at kontakte formand Merethe Juul på tlf. 20285668 eller næstformand Lotte Täkker på tlf. 22723931.
Der er gang i aktiviteter
Flere indendørs aktiviteter er gået i gang og flere kommer efter her i løbet af
september og oktober måned.
Der foregår meget såsom Café VAKS, gyseraften, julearrangement, minijulefrokost, julefrokost, strikkeklub, sang– og litteraturaftener, ældrecafé, idræt på
tværs, gymnastik, badminton, indendørs fodbold, floorball, senior idræt på
tværs og meget mere.
Se også annonceopslag og kalenderen.
Samt kalenderne på facebook siden @voddersogn.dk
eller hjemmesiden www.voddersogn.dk
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Vil du have indflydelse på Tønder Kommunes Politik for
Kultur, Fritid og Landdistrikter ? - Så er det nu !
Vi har jo mottoet her i lokalsamfundet ”Vodder Sogn - et godt sted at bo, leve og arbejde”,
som Vodder Sogns Lokalråd altid har arbejdet for at vi
kan vil leve op - sammen med alle øvrige borgere, foreninger og erhvervslivet i lokalsamfundet.
Send dine input til voddersogn@gmail.com senest
25. september 2017.
Link til udkast til Tønder Kommunes Kultur-, Fritidsog Landdistriktspolitik samt handlingsplanen findes
begge på lokalsamfundets facebook side og hjemmeKommunalbestyrelsen har godkendt udkastet til en ny side.
Kultur- og Fritids– og landdistriktspolitik den
Du kan også få en papirkopi, ved at kontakte forman31. august 2017.
den for Vodder Sogns Lokalråd, Merethe Juul på tlf.
Efter den første godkendelse er udkastet til politikken 20285668.
nu blevet sendt i offentlig høring, inden den endelige Bemærk, politikken har stor betydning for hvordan
godkendelse, som forventes at ske i november 2017.
landdistrikterne - og dermed Vodder Sogn bør udvikAlle kan bidrage med høringssvar til politikken og det les fremadrettet - så jeres mening er vigtig!
har I mulighed for at gøre bl.a. ved at sende input til
Vodder Sogns Lokalråd ser frem til at høre fra dig.
Vodder Sogns Lokalråd, som så samler svarene i én
skrivelse fra lokalsamfundet, så vi taler med én stemme.

Vil du have indflydelse på
udviklingen i dit 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:
Merethe Juul, mobil 20285668
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 februar, april, juni, august, oktober,
december
Udgivelse: 1. uge januar, marts, maj, juli, september,
november
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 .

Materiale sendes til
voddersogn@gmail.com

Så tegn eller forlæng dit/jeres medlemskab
af Vodder Sogns Lokalråd
Medlemskabet 2017-2018 gælder til og
med generalforsamlingen 2018
Vodder Sogns Lokalråd håber at borgere
fortsat vil støtte foreningens arbejde med jeres
medlemskab. Et arbejde, som er til glæde for
alle borgere i Vodder Sogn - herunder til
udgivelse af dette blad.

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.
Prisen er 200 kr. for en husstand med flere
personer og 100 kr. for husstande med
én person.
Støtte fra virksomheder modtages også
gerne - og vi sender gerne en faktura.
Send en e-mail til voddersogn@gmail.com,
hvis du/I har spørgsmål eller kontakt
`formand Merethe Juul, Gammelbyvej 2,
tlf. 20285668
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Restaurering af Vodder kirke
Indvendigt skal der udføres en række restaureringer,
først og fremmest konservatorarbejder på det fine
gamle interiør.
Der udføres også ændringer i inventaret med en større
fleksibilitet omkring orglet og nyt inventar i våbenhus
og sakristi.

Vodder Sogns Menighedsråd indbød torsdag den
24. august til et orienteringsmøde om de planlagte
arbejder i Vodder Kirke.

Kirkens varmeanlæg
og belysning opdateres og et par fast
indbyggede affugtere skal være med til
at sikre et bedre indeklima i kirken.

Under kaffebordet
blev der stillet
spørgsmål til de
Mødet foregik i Gånsager Forsamlingshus, hvor en
kommende arbejder.
gruppe interesserede var mødt frem.
Det er endnu ikke
Arkitekt Anker Ravn Knudsen viste en række fotos og afklaret hvornår arorienterede om kirkens særlige kvaliteter og de kom- bejderne igangsættes.
mende arbejder.
Der planlægges en regulering af kirkegårdens arealer
på kirkens nordside og belægninger omkring soklen
samt bedre adgangsforhold til kirken.

Yderligere oplysninger kan fås ved
henvendelse til
Danny Jensen,
tlf. 23 84 68 28
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www.sogn.dk/vodder
www.broensvodderkirke.dk

Næstformand
Christian Svendsen
Nørrehedevej 27
6780 Skærbæk
Tlf: 23207175
E-mail: christian@hedelam.dk

Spørgsmål vedrørende dødsfald
og begravelse skal rettes/sendes til
begravelsesmyndigheden:
Sognets officielle email adresse:
vodder.sogn@km.dk

Kirkeværge
Merete Kjeldsen
Hedebovej 41, 6780 Skærbæk
Tlf. 40338383
E-mail: mekj@toender.dk

Sognepræst (kirkebogsfører)
Camilla Eilskov Friis
Tingvej 3A, Brøns, 6780 Skærbæk
Telefon: 74753114
E-mail: cef@km.dk

Kasserer
Inge Marie Holm
Gyvelvej 57, 6780 Skærbæk
Tlf: 60486474
E-mail: im-holm@hotmail.com

Formand
Danny Jensen
Gånsagervej 32, 6780 Skærbæk
Telefon: 23846828
E-mail: dj1@toender.dk

Menigt medlem:
Susanne Andersen
Algade 51, 6780 Skærbæk
Tlf. 23253809
E-mail: algade51@bbsyd.dk

Vodder Kirke

Gudstjenester – se kalenderen eller på
hjemmesiderne:

Ældre-café

Formiddagen kan byde på
højtlæsning fra dagens avis,
bibelen eller anden litteratur.
Vi synger fra salmebogen og
højskolesangbogen, og der er
tid til hygge og godt samvær.
Der bydes på en kop kaffe og et rundstykke.
Dato og tider findes i kalenderen

Musik - Stilhed - Lys

I Brøns Kirke bliver der afholdt stillegudstjeneste.
Stillegudstjenesten har en meditativ karakter, hvor der både
er plads til fordybelse og eftertænksomhed, til sang og bøn
og mulighed for at tænde lys.
Efter gudstjenesten serveres
der en lille forfriskning i kirken.
Dato og tider findes i kalenderen

Strik med mening

Har du lyst til strik, snak og
hygge i Konfirmandstuen i
Brøns, så kom og deltag nogle
hyggelige timer.
Dato og tider findes i kalenderen

Litteraturaftener

Aftener i bøgernes tegn i
konfirmandstuen i Brøns
fra kl. 19.00.
Dato og tider findes i kalenderen

Gånsagervej 29, Vodder
6780 Skærbæk

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

Sangaftener

Else og Jørgen Jacevicz inviterer til sangaftener i Konfirmandstuen
Dato og tider findes i kalenderen.

Høstgudstjeneste og
høstfrokost

Søndag den 24. september, bliver den årlige høst gudstjeneste
afholdt i Brøns Kirke.
Efter gudstjenesten vil blive
serveret en lækker frokost i
Spejderhytten i Rovli Skov .

Miss you like crazy
Oplev den stille, dybe aftenstemning i kirken den
3. november 2017 med mulighed for en stille stund til
eftertænksomhed, til at mindes
.... med ord til eftertanke, tak og trøst, indrammet af
musik, der understreger følelser af savn og længsel,
men også livsmod, livsglæde og håb....
Personlige beretninger - mulighed for at tænde lys ord til eftertanke - tak of trøst - håb og livsmod.
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Sensommerfest i Motorikbørnecenteret Æblehuset
Eftermiddagen sluttede af med fælles aftensmad og
kaffe og kage.

Fredag den 1. september 2017 holdte Æblehuset sensommerfest for hele børnehaven.
Informationer om Æblehuset september 2017
I Æblehuset er der her primo september
- 17 børnehavebørn
- 17 småbørn
- 8 voksne
Henover efteråret vil børnehaven bl.a. arbejde med
Skraldiaden.
Æblehuset deler en bus sammen med Rømø Børnecenter. Den bliver flittig brugt hver uge af både børnehaven- og småbørnsgruppen.

Dagen startede med sang og musik opført af alle børn
i huset.

Henover sommeren har den kørt mange turer til både
Rømø strand og Hjerpsted strand, hvor børnene har
fået brugt deres forskellige sanser.
Æblehuset er også at finde på Facebook, hvor der ofte
bliver langt billeder op, fra de forskellige turer og
hvad der er sket hjemme i børnehaven.
Søg efter @motorikboernecentret.aeblehuset

Efterfølgende blev børn og forældre opdelt i forskellige hold, hvor de skulle konkurrere mod hinanden i
forskellige lege.
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Stor interesse for Idræt på Tværs

Efter sommeren startede Idræt på Tværs op igen i
Vodder IdrætsCenter den 1. september. 150 børn
deltog og huset sydede af aktiviteter hele aftenen.
Der er stor interesse for alle aktiviteter - det såvel
for aktiviteterne i selve springcenteret, som i hallen. Og ikke mindst i værkstedet, hvor der altid foregår noget spændende.
Og så er det også muligt for de unge at prøve
faciliteterne i Frifelt Fitness.
Se det spændende program på side 9, hvor du
også finder kontaktoplysninger på Idræt på Tværs
udvalget, hvis du har lyst til at give en hjælpende
hånd.

Se også facebook siden @idraetpaatvaers
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Nyt fra Vodder Krolf
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Den 16. september er der Tønder kommunemesterskab i
krolf, som bliver afholdt i Skærbæk ved Friluftsscenen.
Der håber de at nogle af spillerne deltager.
Sidste spilledag og afslutning bliver den 10 oktober,
hvor de starter kl. 18.00 med at spille som normalt.
Derefter lidt til maven og ganen. Uddeling af præmier .
De har hele sæsonen skrevet slagene op, Så den aften
finder de en 1. og 2. plads ved damer og herrer med færrest slag. Bedste dame og herre med flest Hole In One.
Og så er der en overraskelses præmie.
De håber det bliver en rigtig hyggelig aften med alle de
glade krolf spillere, så de kan få en god afslutning på den
første sæson i Vodder Krolf.

Vodder krolf har nu eksisteret i 4 måneder, og det har
været positivt som klubben er blevet modtaget og stor
opbakning til krolfspillet både eftermiddag og aften.

Kontakt Gunver Nansen på tlf. 61392215 eller
Grethens Nansen på tlf. 21916948 hvis du vil høre mere
om Vodder Krolf Klub.

Spillerne har deltaget uanset regn og blæst. Så er det bare på med gummistøvler og regntøj.
Den 15. august var der lidt ekstra på programmet. Der
blev spillet om, hvem der havde færrest slag i hullet.
Ved damer blev det Olga Schmidt og ved herrer var der
omspil mellem Peter Andersen og Hans Kurt Schmidt.
Derefter var det Hans Kurt der var bedst.
Derefter var der hygge, med grillpølser og kaffe. Den
aften blev bordene stillet udenfor, én af de få aftener det
kunne lade sig gøre.
Den 30. juli deltog nogle af medlemmerne i krolfstævne
i Lundsmark krolf, som havde 15 års jubilæum. Spillerne
fra Vodder klarede sig rigtig godt, trods det at de ikke
har spillet længe.

VAKS’ program for efteråret 2017 og vinteren 2018
Torsdag den 12. oktober kl. 14.30
Brand og Redning, Sønderjylland
Hvordan kan vi sikre os mod brand og
i værste fald bekæmpe den
Torsdag den 26. oktober kl. 14.30.
Knud Erik Mark
Mormor Helene, mor til 19 børn
Torsdag den 9. november kl. 14.30.
Lars Detlef.
Husker du. Billeder fra Skærbæk og
omegn i gamle dage
Torsdag den 23. november kl.14.30
Anna og Ernst Dyhre
En 2 måneders sejltur i Det Skotske Højland
Torsdag den 7. december kl. 14.30
Per Svop.
Underholdning med musik og sang.
Med støtte fra Jens Thode Jensens mindefond
*******
Det koster kun 25. kr. at deltage for ikke medlemmer inkl. kaffe og brød. Kontingent for medlemmer 150 kr. årlig.

Torsdag den 11. januar kl. 14.30
Peder Thyssen.
Peder er gadepræst og korshær præst.
Torsdag den 25. januar kl. 14.30.
Mazanti.
Arv og testamente.
Torsdag den 8. februar kl 14.30.
Chr. Skov.
Klaverstemmerens spændende liv.
Torsdag den 22. februar kl.14.30
Kjeld Nielsen.
Film: I ødemarken i Indonesien.
Torsdag den 8. marts kl.14.30.
Generalforsamling.
Før påske pakkespil
Surprice.
*******
Yderligere oplysninger fås ved formand
Rita Ebbesen, tlf. 20483592,
rita.ebbesen@bbsyd.dk
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September
Pensionistudflugt med menighedsrådet
Tirsdag den 12. september
Afgang fra Frifelt Kro 07.45
Krolf ved Kernehuset v/Vodder Krolf
Tirsdag den 12. september kl. 14.00 og 19.00
Sportsvej 3, Frifelt, 6780 Skærbæk
Ældre-café i konfirmandstuen
Onsdag den 13. september kl. 09.30 - 11.30
Tingvej3B, Brøns
Gudstjeneste i Brøns Kirke
Søndag den 17. september kl. 10.30
Hovedvejen 3A, Brøns
Krolf ved Kernehuset v/Vodder Krolf
Tirsdag den 19. september kl. 14.00 og 19.00
Sportsvej 3, Frifelt, 6780 Skærbæk
Høstgudstjeneste i Brøns Kirke og fællesspisning
i spejderhuset i Rovli skoven.
Søndag den 24. september kl. 14.00
Hovedvejen 3A, Brøns
Krolf ved Kernehuset v/Vodder Krolf
Tirsdag den 26. september kl. 14.00 og 19.00
Sportsvej 3, Frifelt, 6780 Skærbæk
Ældre-café i konfirmandstuen
Onsdag den 27. september kl. 09.30 - 11.30
Tingvej3B, Brøns
Strik med mening i Konfirmandstuen
Torsdag den 28. september kl. 19.00 - 21.00
Tingvej 3B, Brøns

Oktober
Gudstjeneste i Brøns Kirke
Søndag den 1. oktober kl. 10.30
Hovedvejen 3A, Brøns
Krolf ved Kernehuset v/Vodder Krolf
Tirsdag den 3. oktober kl. 14.00 og 19.00
Sportsvej 3, Frifelt, 6780 Skærbæk
Menighedsrådsmøde i Konfirmandstuen
Tirsdag den 3. oktober kl. 17.30
Tingvej 3B, Brøns
Sangaften i konfirmandstuen
Onsdag den 4. oktober kl. 19.00 - 21.00
Tingvej 3B, Brøns
Konfirmandforberedelse i Konfirmandstuen
Fredag den 6. oktober kl. 08.30 - 14.00
Tingvej 3B, Brøns
Gudstjeneste i Brøns Kirke
Søndag den 8. oktober kl. 10.30
Hovedvejen 3A, Brøns
Krolf ved Kernehuset v/Vodder Krolf
Tirsdag den 10. oktober kl. 14.00 og 18.00
Sportsvej 3, Frifelt, 6780 Skærbæk
Strik med mening i Konfirmandstuen
Tirsdag den 10. oktober kl. 19.00 - 21.00
Tingvej 3B, Brøns
Ældre-café i konfirmandstuen
Onsdag den 11. oktober kl. 09.30 - 11.30
Tingvej3B, Brøns

Med forbehold for ændringer
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Café VAKS i Vodder IdrætsCenter
Torsdag den 12. oktober kl. 14.30
Sportsvej 3, Frifelt
Stillegudstjeneste i Brøns kirke
Torsdag den 12. oktober kl. 20.00
Hovedvejen 3A, Brøns

Deadline til næste Ævle Bævle 15. oktober 2017
- input sendes til voddersogn@gmail.com
Gudstjeneste i Brøns Kirke
Søndag den 15. oktober kl. 09.00
Hovedvejen 3A, Brøns
Gudstjeneste i Brøns Kirke
Søndag den 22. oktober kl. 09.00
Hovedvejen 3A, Brøns
Litteraturaften i konfirmandstuen
Onsdag den 25. oktober kl. 19.00
Tingvej 3B, Brøns
Café VAKS i Vodder IdrætsCenter
Torsdag den 26. oktober kl. 14.30
Sportsvej 3, Frifelt
Strik med mening i Konfirmandstuen,
Torsdag den 26. oktober kl. 19.00 - 21.00
Tingvej 3B, Brøns
Konfirmandforberedelse i Konfirmandstuen
Fredag den 27. oktober kl. 08.30 - 14.00
Tingvej 3B, Brøns
Gyseraften i Kernehuset v/Vodder Sogns Lokalråd
Fredag den 27. oktober kl. 19.00
Ved Sportsvej 3, Frifelt
Gudstjeneste i Brøns Kirke
Søndag den 29. oktober kl. 10.30
Hovedvejen 3A, Brøns

November

Ældre-café i konfirmandstuen
Onsdag den 1. november kl. 09.30 - 11.30
Tingvej3B, Brøns
Mindegudstjeneste Brøns Kirke
Fredag den 3. november kl. 19.00
Hovedvejen 3A, Brøns
Alle helgens dag gudstjeneste i Brøns Kirke
Søndag den 5. november kl. 14.00
Hovedvejen 3A, Brøns
Strik med mening i Konfirmandstuen
Tirsdag den 7. november kl. 19.00 - 21.00
Tingvej 3B, Brøns
Sangaften i konfirmandstuen
Onsdag den 8. november kl. 19.00 - 21.00
Tingvej 3B, Brøns
Café VAKS i Vodder IdrætsCenter
Torsdag den 9. november kl. 14.30
Sportsvej 3, Frifelt
Gudstjeneste i Brøns Kirke
Søndag den 12. november kl. 09.00
Hovedvejen 3A, Brøns
Menighedsrådsmøde i Konfirmandstuen
Tirsdag den 14. november kl. 17.30
Tingvej 3B, Brøns
Se også www.voddersogn.dk eller www.facebook.com/voddersogn.dk

