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Denne udgave er udgivet i samarbejde med

Så er det til til at vække
julemanden

I dette nummer:
Zumba feberen raser
Læs mere side 2 og 12
Det sidste loppemarked i 2010
Læs mere side 2
Børn og bevægelse i dagplejen
Læs mere side 4
50 år på bagen
Læs mere side 6 og 12
75 års jubilæum
Læs mere side 6 og 16
Tag del i dit liv
Læs mere side 7
Aktiviteter på skolen
Læs mere side 8
Fortidsminder
Læs mere side 8
Affald og affaldsstationer
Læs mere side 8
Efterårsferiens aktiviteter
Læs mere side 9
Fra Kirkebladet
Læs mere side 10 og 11
Kost-Adfærd-Indlæringsevne
Læs mere side 12
Flot kæmpet BRF U13
Læs mere side 13
Julehyggedag
Læs mere side 13
Operation Udkantsdanmark
Læs mere side 14
Nostalgi i caféen
Læs mere side 15

Fredag den 26. november kl. 19.00 bliver julemanden vækket i Vodder Sogn.
Efter vækningen fortsættes der med aktiviteter i Vodder IdrætsCenter.
Og julemanden får travlt hele måneden
med aktiviteter for dagplejebørnene,
børnehavebørnene m.m.
Der foregår mange aktiviteter i Vodder
Julemanden bliver betragtet med julelys i øjnene ( 2009)
Sogn i julemåneden. Her kan nævnes
pakkespil, julebanko, søndags julehygge, adventsmøde, damejulefrokost, julefrokost,
lucia-optog, Læs mere om de forskellige aktiviteter i bladet og kalenderen.
Se side 3

Forældrenes og borgernes ønske om
Vodder Skoles fremtidige eksistens
I forbindelse med at kommunalbestyrelsen har
besluttet at nedlægge bl.a. Vodder Skole m.m., er
materialet sendt ud til høring hos bl.a. skolebestyrelsen for Vodder Skole, Landdistriktsrådet
m.m. Et svar som skal indsendes senest den 6.
januar 2011.
I forbindelse med mødet, som Vodder Sogns Lokalråd tidligere afholdte, gav borgerne klart udtryk for at det bedste er at finde en løsning, såleKernehuset, Vodder Skole og Vodder Idrætscenter
des at Vodder Skole kan bestå i fremtiden.
Den 4. november afholdte Skolebestyrelsen på Vodder Skole et forældremøde for at få
input til skolebestyrelsens svar.
Det viser sig at den totale besparelse som findes i forbindelse med en eventuel lukning af
Vodder Skole kun er på lidt over 1 mio. kr. på årsbasis.
En besparelse som må kunne findes på anden måde end ved at lukke skolen.
Og mon ikke at forældrene til børnene kunne tænke sig at være behjælpelige i den sammenhæng? Der er jo formidable eksempler på fælles ledelse andre steder i landet – så dette kunne bl.a. være et forslag.
Læs mere side 2

Side 2
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Zumba feberen
raser i Frifelt
Så er Zumba feberen også
kommet til Frifelt.
Zumbainstruktør Tina Baun
Christensen kom første gang
den 30. oktober og fortsætter
hver lørdag i november måned
fra kl. 10.00 – 11.50 i Vodder
IdrætsCenter for at instruere i
de latinamerikanske rytmer.
Den første gang var der næsten 30 unge piger og damer i
alderen 16 – 70 år.
Der er plads til flere – så kom
bare med og tag gerne din datter, søster, kusine, mor, veninde, bedste m.fl. med.
Det er også for drenge og
mænd – så tag bare dem med
også….
Og du kan sagtens være med
selvom du ikke har deltaget de
første par gange.
Er du interesseret – så kontakt
Tina på 26 24 82 74.

Vodder Skoles fremtidige eksistens
… fortsat fra side 1
Skolebestyrelsen ved Vodder Skole har jo
arbejdet på at finde en samarbejdsmodel
med Skærbæk, og det anbefales at der findes en løsning i den retning. Det var den
helt klare holdning fra de fremmødte forældre indsigelse imod at lukke Vodder
Skole fuldstændigt – men at lade skolen
blive en filial af den fremtidige distriktsskole i Skærbæk.
En sådan løsning, som udover at den kan
spare på adminstrative udgifter, kunne
medføre at børn fra andre mindre bysamfund såsom Arnum i Haderslev Kommune
og Roager i Esbjerg Kommune kunne
komme til Vodder Skole
Udover at det blev drøftet om Vodder
Skole skal være en afdeling af den nye
distriktsskole i Skærbæk, blev det også
drøftet om der skal være en SFO i Frifelt
og anmodet om at få andre ideer til høringssvaret. Og ikke mindst så var det muligt at komme frem med de bekymringer,
som tynger forældrene.
Af bekymringer kom de tilbagevendende
spørgsmål frem mht. transporten af børnene. Der blev fortalt om et eksempel på
hvordan børnene behandler hinanden ved
skolerne i Skærbæk, når skolebusserne
kommer for at afhente børnene.

De større børn smider simpelthen mindre
børn hen foran bussen. Og hvad med de
overfyldte busser m.m. Og ikke mindst,
hvad med de børn, som ikke trives i den
store skole.
Tilbagemeldingerne falder godt i tråd med
de tilbagemeldinger, som borgere fra området er kommet med ifm. det spørgeskema, som de studerende fra Arkitektskolen
Århus, Anne Møller Larsen og Elisabeth
Joo Jeppesen har haft ude idm. deres projekt ”Operation Udkantsdanmark” – så vi
kan fra Vodder Sogn på det kraftigste opfordre kommunalbestyrelsen til ikke at
lukke Vodder Skole – men at være åbensindede til at finde en anden løsning – så
skolen kan bevares i det lille samfund.
(Læs mere side 14)
Til orientering vil Vodder Sogns Lokalråd
også indsende et høringssvar via Landdistriktsrådet og hvis andre borgere har
nogle input eller andre forslag til besparelse, som de ønsker skal nævnes udover det,
som er nævnt - så modtages de gerne.
Specielt så modtages forslag til andre måder at spare på indenfor området gerne.
Send jeres input til
voddersogn@gmail.com.

Loppemarked
Børnehaven Æblehuset holder loppemarked
for sidste gang i år lørdag den 27. november
fra kl. 10.00 til kl. 13.00, på
Roagervej 7 i Frifelt.

Udgives ca. 10 gange årligt af
Vodder Sogns Lokalråd –
paraplyorganisation for Vodder Sogn

Salg af Gløgg og æbleskiver.

Omdeles af frivillige i Vodder Sogn til alle husstande i
Birkelev, Frifelt, Gammelby, Gejlbjerg, Gånsager, Holbæk,
Renbæk Plantage, Sønderhede, Vodder og Åved.
Oplag 400
Offentliggøres på www.voddersogn.dk og www.jv.dk/
ditvodder
Få fremsendt Ævle Bævle pr. post mod betaling.
Pris i 2010 200 kr.
Redaktionschef:
Malene von Qualen
mobil 28 74 16 81, e-mail vqn@bbsyd.dk

750 kr.
500 kr.

1/4 side
1/8 side

Kom og gør en god handel og støt samtidig vores lokale
børnehave.
Hvis I mangler at komme af med lopper, kan der uanset
hvornår, ringes til enten Tonny Jessen tlf. 21 26 85 49 eller
Jan ”Flex” Christensen tlf. 61 35 72 14 og aftale nærmere om
afhentning / levering.
Vi åbner igen loppemarkedet ultimo marts 2011, hvor der vil
være tombola mv.
Overskuddet går ubeskåret til Børnehaven Æblehuset.
Æblehuset vil gerne sende en stor tak til
Tonny og Jan ”Flex” for deres
frivillige indsats.

Annoncechef:
Merethe Juul Thysen
mobil 20 28 56 68, e-mail merethe.juul@mail.dk
Annoncepriser
1/1 side
1/2 side

De
ts
i 2 idste
01
0!

250 kr.
125 kr.

Deadline:
20. i hver måned
Udgaven for juni dækker også juli 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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Støt Æblehuset
Støt den private motorikbørnehave Æblehuset.
Støttebevis à 100 kr. kan
købes hos Birgit Clausen,
tlf. 74757767.
Du kan også støtte med
gammelt jern. Aflever
det hos Frifelt Auto,
Algade 27.

Private
annoncer
Priser for private køb,
salg, lejeannoncer m.m.
Har du en lille privat
annonce koster det kun
50 kr. at annoncere i
Ævle Bævle

Gylletank udlejes!
Plads til 800 m3
Gode tilkørselsforhold
Beliggende på
Kærmarksvej.
Ring for pris
Jakob S. Nielsen
Tlf. 28 70 57 09

Børn og bevægelse i dagplejen
v/Dagplejer Karin Dyhrberg
Vi har i dagplejen afsluttet et projekt "børn og
bevægelse" i samarbejde med DGI. Forældrene
har været inviteret til et arrangement en eftermiddag i Vodder IdrætsCenter, hvor der var
meget stor tilslutning af forældre. Der skal fra
dagplejen lyde stor tak. Det er dejligt når vi invitere at der kommer så mange.
I oktober, har dagplejen afholdt en "Høstfest",
hvor hver enkelt dagplejer fra Frifelt og Brøns
forinden havde arbejdet med temaet høstfest, og
havde forskellige høst-relaterede ting/mad med.
Vi afsluttede festen med fælles spisning om
middagen, hvor der bl.a. blev serveret boghvedegrød med rosiner og sirup. Brød og forskellige grøntsager.
Derudover har vi været til 50 års fødselsdag hos
Merethe. Børnene blev vist rundt af Mikkel og
der blev leget, spist rundstykker, hoppet og set
en masse dyr. Tillykke og tak for dejlig gæstfrihed.

L
Vo eve
dd rin
er g
Ki til
rk
e

 Udlevering igennem
Kwik Spar i Frifelt
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www.clausens-busser.dk

50 år på bagen
- Jubilæum hos Clausens Busser
Den 20. november 1959, ankom den unge fisker Ole Clausen
til Frifelt, her fik han hyre som bus- og – lillebilschauffør hos
den lokale vognmand.
Den 1. februar 1960 skulle Ole ud at fiske igen, men blev da
tilbudt at købe vognmandsforretningen. Så den 4. februar
1960 overtog han forretningens 2 biler, en 25 pers. Studebaker og 8 pers. minibus. Dette blev starten på mange års vognmandseventyr med først Spaniensrejser senere Østrig og Jugoslavien som hovedrejsemål.
Ole fandt Bodil hos en lokal husmand. De blev gift og sammen byggede de forretningen op og fik tre sønner. Skolekørslen kom under Amtet ved Sønderjyllandslands trafik senere
SYDBUS, som banede vej for en ny type kørsel ude på landet i Skærbæk kommune.
Den 1. juli 1994 overdrog Ole og Bodil firmaet Ole
Clausens Busser til 2 af deres sønner Kaj og Hans
Clausen, som omdøbte firmaet til Clausens Busser.
Firmaet havde 3 busser i lokale skoleruter, 2 store
turistbusser, en 26 pers. bus og 2 taxaer pr. 1. juli
1994. Den 1 . juli 2000 tabte vi Clausens Busser Sydbus licitationen om ruterne og måtte afslutte denne
æra, med kørsel med skolebørn gennem 40 år. Fremover blev der satset på udvikling af turistdelen samt
taxikørsel. I dag fremstår firmaet som et velrenommeret turistfirma med 4 langtursbusser, 2 busser til hjemlig og kortere ture samt 2 taxaer. De har
turistkørsel året rundt med rejser lige til den destination vores
kunder ønsker.
Calella i Costa Brava var tidliger et
af rejsemålene med Clausens Busser.
Costa Brava Calella I dag har Clausens Busser mange rejsemål. Der
arrangeres busrejser, grupperejser,
skolerejser, lejrskoleophold, musikrejser, taxakørsel m.m.

Og ikke mindst, så kan virksomheden fejre 50 års jubilæum. Det
bliver gjort den 28. november ved en reception på Frifelt Kro fra
kl. 11.00 og til kroen lukker. Forretningsforbindelser, kunder,
familie, venner og naboer inviteres til at fejrer jubilæet sammen
med os.
Hilsen Kaj og Hans Clausen
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Billeder fra aktiviteter
på Vodder Skole

I oktober holdt 5. klasse kæledyrsdag.
Der var liv i klassen med hunde, katte, marsvin m.m.

Fortidsminder og Røverhistorier
Af borgerjournalist Merethe Juul Thysen

Den 29. oktober deltog Vodder Skole
i Spil Dansk Dagen. En aktivitet, som
foregår i hele landet.
http://www.spildansk.dk/

Den 7. november var det muligt at tage med skovfoged Else Benete Lei hos Skov- og Naturstyrelsen Vadehavet på Skovridervej 3, 6510 Gram. På turen fortalte hun levende om
de døde mellem jættestuer, røverkuler og gamle gravsteder i Lindet Skov - tæt på den østlige del af Vodder Sogn.
Mange havde fundet vejen til skoven den dag, hvor solen skinnede fra en klar himmel.
Iblandt deltagerne var også nogle borgere fra Vodder Sogn.
Det kan anbefales at tage en tur ud til røverhulen i Lindet Skov.
Læs mere her på SNS’ hjemmeside, hvor vandretursfolderen kan downloades.
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Vandretursfoldere/atilaa/Lindet.htm

Brug de respektive affaldsstationer til affald
- vær med til at værne om dit lokalsamfund
Børnehaveklasen holdte vokalfest i
oktober måned.

Det er vigtigt at alle borgere er med til at holde lokalsamfundet attraktivt at bo i – og det
bliver det ikke, hvis området benyttes som losseplads. Det gælder såvel mindre genstande
såsom dåser, papirer m.m. – men også større ting, som bør køres til affaldsstationen i
Skærbæk.
Hos den lokale smed i Frifelt har de oplevet at der findes borgere, som benytter deres
grund som losseplads, hvilket de selvfølgelig er meget utilfredse med.

Traditionen tro, blev der afholdt motionsdag den sidste fredag før efterårsferien. I år afviklede de mindre klasser aktiviteten om formiddagen og de
store klasser fortsatte om eftermiddagen.
Der findes flere billeder på
www.vodder-skole.dk

Som de selv skriver det ”Vi beder venligt men bestemt om at folk ikke bruger vores grund
som losseplads. Vi kører selv vores affald ind til Skærbæk på de respektive affaldsstationer, og frabeder os tømning af trailer med haveaffald, når vi ikke er hjemme. Der bliver
ligeledes af og til smidt tøj, sko, byggematerialer, rockwool og ja juletræer i vores skrotcontainer. V i har andet at bruge vores fritid på end til at rydde op efter mennesker, der
synes at det er nemt og bekvemt at køre det hen til os. Aflevering af jern/skrot kan ske til
Christian eller vores ansatte”
Vodder Sogns Lokalråd vil gerne opfordre alle borgere – såvel dem som bor i lokalsamfundet, som der kommer kørende igennem at følge Christian og Belindas fra CK-VVS
opfordring – det gælder ikke kun ved smeden – men også hele området.
Skån miljøet og tag jeres skrald med hjem eller kør det til de respektive affaldsstationer i
stedet for at smide det i naturen eller på andre borgeres ejendom.
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Mørkemænd og -damer, gyseraften med hugtandsdiskotek
Af borgerjournalist Merethe Juul Thysen
Fuld koncentration både ved drengene
og pigerne

deltagerne op i Vodder
IdrætrCenter hvor der var
mange aktiviteter for store og små.
I efterårsferien gentog Vodder Sogns
Lokalråd sidste års aktiviteter med aktiUdover hugtandsdiskoteket var der mulighed for at producere
viteter i efterårsferien. Der var aktiviteforskellige ting i hobbyrummet. Og caféen vil der være muligter om dagen hhv. onsdag og torsdag, hvor Kernehuset danne- hed for at tilbringe nogle (u)hyggelige timer.
de ramme for spændende aktiviteter for hele familien. 50-60
Vinderne af dette års konkurrence
voksne og børn deltog i aktiviteterne, hvor onsdagen bød på I år deltog kun to huse i konkurrencen om den mest uhyggelien geocaching rundt omkring i Frifelt og Vodder med en bog- ge have og det blev Susanne og Michael Andersen i Algade
stavkonkurrence.
58, Frifelt som løb med sejren. Gaven var noget til haven,
Torsdagen skulle der fabrikeres mørkemænd og græskarhove- sponsoreret fra Birkelev NaturKunst.
der og der var stor aktivitet
Der blev ligeledes delt præmie ud til bedste udklædning til
lige fra starttidspunktet.
såvel voksne som børn.
Græskarene blev revet væk
Malene von Qualen blev udnævnt til at være bedst udklædte
indenfor det første kvarter
voksen og Trine Mortensen blev udnævnt til at være bedst
og der var gang i udskærinudklædte barn med hendes gravsten. Gaverne var sponsoreret
ger og udgravninger ved
fra Kwik Spar.
bordene udenfor Kernehuset. Nogle af græskarrene
har fået lov til at blive i
Vodder IdrætsCenter til gyseraften arrangementet fredag aften.
Som sagt, så blev der også produceret nogle mørkemænd og
en enkelt mørkedame ud af diverse
materialer. Der blev savet, hamret,
skruet og klipset og efter lidt over
et par timer kunne kunstnerne vise
et flot resultat, som blev stillet op
ved siden af Kernehuset.
Udover at der blev lavet mørkemænd og græskarhoveder, så blev
der produceret kastanjeedderkopper i lange baner og det af både
På billedes fra venstre: Malene von Qualen, Trine Mortensen og
store som små. Der var stor konMichael Andersen
centration i Kernehuset.
Der var også lidt til ganen. Onsdag Tilfredse deltagere
blev der serveret pasta med kødTil arrangementet deltog bl.a. et par børnebørn som også havsovs og torsdag stod menuen på en
de deltaget i sidste års arrangement. De havde fået valget om
sammenkogt vintergryderet. Der
de ville være med til at lave græskar eller en anden aktivitet.
blev ligeledes lavet snacks ud af
De valgte arrangementet ved Kernehuset, som de bare syntes
græskarkerner. Begge dage, blev
er så hyggeligt.
der også produceret snobrød samt
I forbindelse med afviklingen af aktivitetsdagene i efterårsfebrændte mandler til den søde tand.
rien, har vi fået en dejlig positiv melding fra Tina Jakobsen i
Fredag aften bød traditionen tro på
Gånsager ”Det var nogen kanon-gode dage og børnene nyder
gyseraften, hvor der i år ligeledes
det og ser frem til at der skal ske noget i efterårsferien”.
var hugtandsdiskotek i Vodder
Se flere billeder fra arrangementerne samt opskrifter i dette
IdrætsCenter med Freddy Fey som
link http://voddersogn.dk/nyhed/moerkemaend-og-damerDJ. Pga det dårlige vejr blev faksamt-hugtandsdiskotek-i-frifelt/.
keloptoget aflyst. I stedet mødte
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FRA KIRKEBLADET R. 4 2010
OVEMBER—DECEMBER—JA UAR

DØBTE
Oliver Jørgensen Olsen

VIEDE/KIRKELIGT
VELSIG EDE
Preben og Anette
Bierbaum-Boldt

KO FIRMATIO ER
2011
Brøns: 15. maj
Vodder: 20. maj
2012
Brøns: 4. maj
Vodder: 29. april
2013
Brøns: 21. april
Vodder 26. april
2014
Brøns: 16. maj
Vodder: 11. maj
2015
Brøns: 26. april
Vodder: 1. maj
2016
Brøns: 22. april
Vodder: 17. april
2017
Brøns: 7. maj
Vodder: 12. maj
2018
Brøns: 27. april
Vodder: 22. april

HYGGELIGT ADVE TSMØDE DE 5. DEMBER
Casper Gregers Jensen, som har vikarieret for mig under min orlov, har også sagt ja
til at stå for vores årlige adventsmøde, som bliver den 5. december, hvor vi først
mødes til gudstjeneste i Vodder kirke og derpå mødes til fælles kaffebord, hvor
Casper Gregers Jensen vil fortælle. Adventsmødet starter kl. 19.30.
Sten Vedstesen

KIRKEBILE
Kirkebilen kører til samtlige gudstjenester i Vodder Kirke og kan bestilles dagen før
hos Clausens Busser på tlf. 74757215

ÆSTE SA GAFTE DE 19. JA UAR
Næste sangaften i Vodder sogn foregår onsdag den 19. januar 2011, kl. 19.30
i Vodder IdrætsCenter. Kirkebilen må benyttes.

ADRESSER
Sognepræst
Sten-O. Bro Vedstesen
Tingvej 3A, Brøns
6780 Skærbæk
Tlf. 74753114
e-post: sobv@km.dk
www.broensvodder.dk
Sognepræst under vaccance
Caspar Gregers Jensen
Grundtvigs Allé 29, 1. tv.
6400 Sønderborg
Tlf. 53589717
e-post: caspar@sanctum.dk

Menighedsrådsformand
John Kousgaard
Sønderhedevej 48, Gånsager
6780 Skærbæk
Tlf. 74757428
Graver
Jens Christensen
Træffes på kirkegårdskontoret
tirsdag - fredag kl. 9.00-16.00
eller på tlf. 74757438
Vodder Kirke
Gånsagervej 29
6780 Skærbæk
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LIDT OM VIKARE
Det er nok ikke gået nogens næse forbi, at Sten-Ove Vedstesen i en periode er
på orlov, og at jeg derfor fungerer som vikar for ham i den periode. Nu har jeg
så i et par måneder huseret i pastoratets to smukke kirker, og i konfirmandundervisningen, og det er vel derfor på sin plads, at jeg lige præsenterer mig selv
en anelse.
Jeg er uddannet på Københavns Universitet, hvorfra jeg tog min eksamen i
januar 2007, under mit studie beskæftigede jeg mig særligt med kirkehistorie,
særligt reformationens indførelse i Danmark. Til dem der har lyst til at høre
mere om dette emne, som jo ikke er irrelevant i Brøns og Vodder sognes historie, kan jeg oplyse, at det bliver mit emne til sognenes adventsmøde annonceret
på forrige side.
Efter pastoralseminariet, som jeg tog i foråret ’07, valgte min kone og jeg at
flytte til Sønderborg, hvor min familie kommer fra og her har vi så fået vores
to børn, Elisabeth og Sebastian.
Efter en periode med jobsøgning, har jeg i de sidste par år haft vikariater rundt
omkring i Syd- og Sønderjylland, først i Mariekirken i Sønderborg, siden ved
Nordby Kirke på Fanø. I dette forår har jeg været fire måneder i Tønder ved
Kristkirken.
Nu er den periode jeg skal være i Brøns og Vodder jo allerede to tredjedele til
ende, men jeg glæder mig stadig til den kommende måned, og til at møde flere
af ”mine” sognebørn, både ved gudstjenester og andre arrangementer.
Caspar Gregers Jensen

OPRÅB FRA DE RÅD E BA E
For nylig hørte jeg to københavnske personer med forbindelse til det folkekirkelige liv udtale - med let undertrykt fnisen - at de havde hørt, at der så sandelig også var kommet spaghetti-gudstjenester til Ribe Stift.
Umiddelbart tænkte jeg ikke nærmere over det og kunne på stående fod kun
svare, at det havde jeg også hørt. Men efter nogle dage nagede deres ord mig.
Hvorfor denne hån af et af Danmarks ti stifter, oven i købet det stift, hvor ingen ringere end Ansgar byggede en kirke o. år 860, hvor Hans Tausen - en af
hovedmændene bag reformationen - og den store salmedigter, H. A. Brorson
har siddet som biskopper?
Og så slog det mig: al denne snak gennem de seneste år om udkantsdanmark
og “den rådne banan”, var måske det der lå til grund for deres udtalelser og
knap så meget deres viden om hvad der rent faktisk foregår langt fra København.
Én ting er dog hvad andre går rundt og tror og får tudet ørerne fulde af gennem
medierne om hvad der foregår i “udkantsdanmark”; en anden ting er hvad der
rent faktisk foregår - ikke mindst på det kirkelige område. Jeg er ikke blind
overfor, at der er forskelle og en skævvridning til dels er et faktum, men lige
netop på det kirkelige område er det ikke gældende.
For det første kan man blot se på antallet af folkekirkemedlemmer i procenter.
I Ribe Stift er ca. 89% medlemmer af folkekirken, hvorimod medlemstallet for
Københavns Stift ligger på ca. 64%. Det er en forskel på 25%. For det andet
kan man ikke måle folkekirkelig succes på, om folk kommer i kirke, eller om
der afholdes spaghetti-gudstjenester, hvilket to “garvede” kirkefolk burde vide.
Selvom det er sjovt er det samtidig tragisk, at vi som er bosiddende i udkantsdanmark, bliver latterliggjorte på det kirkelige område, fordi vi ikke har et udbygget S-togsnet.
For vores sogne kan nævnes at vi har både minikonfirmander, børnekor, sangaftenener, litteraturkreds, højtlæsningsaftener, hjemmesider, kirkeblad og i
2011 live-streaming af gudstjenester til byens to plejehjem.
Og vi har rent faktisk stor opbakning til de initiativer som vi søsætter. Det kan
godt være at vi har langt til sygehuse, biografer og storbymentalitet. Til gengæld kan vi prale af nærhed og lokal støtte i hverdagen – ikke mindst på det
kirkelige område.
Når man derfor udtaler sig mod bedre vidende er det måske på sin plads, at
sætte sig ind i hvad der rent faktisk foregår, ikke mindst på det kirkelige
område - også i “den rådne banan”.
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GUDSTJE ESTER I
VODDER KIRKE
ovember
Søndag den 7. november
Alle helgen, Matthæus 5, 13-16
kl. 9.00
Søndag den 14. november
24. s. e. trinitatis, Johannes 5,17-29
kl. 10.30
Søndag den 21. november
S. s. i kirkeåret, Matthæus 11,25-30
kl. 9.00
Søndag den 28. november
1. s. i advent, Matthæus 21,1-9
kl. 10.30

December
Søndag den 5. december
2. s. i advent,
kl. 19.30 - Adventsmøde
Søndag den 12. december
3. s. i advent, Matthæus 11,2-10
kl. 10.30 - Lucia-optog
Søndag den 19. december
4. s. i advent, Johannes 1,19-28
kl. 10:30 i Brøns Kirke
Fredag den 24. december
Juleaften, Lukas 2,1-14
kl. 14.30
Lørdag den 25. december
Juledag, Lukas 2,1-14
kl. 10.30
Søndag den 26. december
2. juledag, Matthæus 23,34-29
kl. 10.30 i Brøns Kirke

Januar
Lørdag den 1. januar
Nytårsdag, Matthæus 2,1-12
kl. 14.00
Søndag den 2. januar
Hellig tre konger, Matthæus 2,1-12
kl. 10.30
Søndag den 9. januar
1. s. e. h. tre kg., Lukas 2,41-52
kl. 9.00
Søndag den 16. januar
2. s. e. h. tre kg., Johannes 2,1-11
kl. 9.00 - Stubkjær
Søndag den 23. januar
3. s. e. h. tre kg., Matthæus 8,1-13
kl. 9.00 i Brøns Kirke v/Stubkjær
Søndag den 30. januar
4. s. e. h. tre kg., Matthæus 8,23-27
kl. 10.30
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Frifelt Husholdningsforenings efterårs– og
vinteraktiviteter
Efteråret er kommet godt i gang
og i slutningen af oktober måned
var medlemmer fra Frifelt Husholdningsforening en tur i Tønder
til Modeshow hos Brdr. Tygesen
i Tønder.
I november og december står det
traditionen tro i julens tegn med
fabrikation af juledekorationer og
adventskranse samt damejulefrokost.
Det foregår hhv. den 22. november og den 6. december. Se også i
kalenderen.
Yderligere oplysninger fås ved
henvendelse til formand Conni
Laxy på tlf. 74757424.

Spændende foredrag om kost, adfærd og indlæringsevne
Vidste du at danske børn og unge er blandt de mest usunde i Vesteuropa? Undersøgelser viser,
at hver tredje barn har for lidt kalk i knoglerne, hver tredje barn lider af kræsenhed og hvert
tredje barn har allergi eller er overfølsomt.
Halvdelen af de unge mænd kasseres på session, og antallet af børn og unge, der lider af overvægt og sukkersyge, stiger eksplosivt. Samtidig melder lærere og pædagoger landet over om et
stigende antal urolige og ukoncentrerede elever. Op mod 5% af alle danske børn har symptomer på DAMP. På tiende år er andelen af elever, der skriver så dårligt, at de bliver sendt i specialklasse, steget med 40%.
Som det fremgår af ovenstående, så har kosten en stor betydning for såvel adfærd som indlæringsevne. Det er mange borgere i Vodder Sogn bevidste om. Og i forbindelse med foredraget,
som blev afholdt den 1. november i Vodder IdrætsCenter ved Frede Bräuner deltog 40 borgere.
Et meget underholdende og lærerigt foredrag som var arrangeret af Motorikbørnecenteret
Æblehuset.
Læs mere om Frede Bräuner på hans hjemmeside www.webkost.dk.

Du
de kan
te
n
nd å
nu
!
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På billederne fra venstre: Mikkel
Juul Thysen og Frederik Gad

Flot kæmpet af BRF U13 11-mands hold
I forbindelse med starten af sæsonen efter sommerferien, startede BRF U13 op i JBU og spillede 11 mands. En beslutning, som de to træner Bent Rasmussen og John Dyhrberg ikke har fortrudt. Begge trænere var enige om at drengene ville få meget mere spille ud af at spille 11mands end 7-mands. Og det har de virkelig også fået.
De startede dog helt nede på 5-6 pladsen efter de første kampe. Men drengene har kæmpet sig
så godt op at de sluttede på en flot 2. plads i B-rækken. På den måde kvalificerede de sig til Arækken, hvis det ikke lige var fordi at holdet havde en spiller, som bevirkede at de ikke kunne
rykke op i A-rækken.
Begge trænere er enige om at det er helt i orden at de ikke rykkede op, idet det er første sæson
at de spiller 11-mands. Så det blev Toftlund IF, som sluttede på 3. pladsen, som rykkede op i A
-rækken sammen med Skærbæk Ungdoms B holdet.
På holdet findes mange dygtige spillere, og ved udesæsonens afslutning havde Bent og John
besluttet sig for at udnævne Årets Fighter og Årets Spiller.
Det var svært at beslutte sig for, hvem det skulle være. Men valget gik på Frederik Gad blev
Årets Spiller og Mikkel Juul Thysen blev Årets Fighter (på bluserne blev det forkert skrevet
ved en fejltagelse). Se billederne til højre.
Nu er indendørs sæsonen godt i gang, og der er sat to hold sammen i hhv. B- og C-rækken. Choldet har allerede været ude til den første turneringsrunde.

Friske fisk i
Frifelt hver
fredag!
Fiskemanden kommer
hver fredag kl. 12.00 –
12.30
v/ Kwik Spar i Frifelt.
Har du ikke mulighed for at
komme imens han er der,
er det muligt at arrangere
bestillingen igennem købmanden.
Der findes ligeledes en
bestillingsseddel på
www.voddersogn.dk under
”Erhverv” og ”Jysk Fisk”.
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Projekt ”Operation Udkantsdanmark”
- Foreløbige resultater på spørgeskema
I sidste nummer af Ævle Bævle blev borgerne i Vodder Sogn opfordret til at svare på et spørgeskema ifm.
projektet ”Operation Udkantsdanmark”. Dette kunne
de gøre indtil den 1. november 2010.

udviklingen ikke kun sker i byerne (her tænkes på de
fire centerbyer i Tønder Kommune samt centerbyen i
Esbjerg Kommune) ….herboende borgere er lidt mere åbne overfor nye borgere m.m.

Lige nu er Elisabeth og Anne i gang med at samle op
på de indledende research, som de har foretaget sig
Omkring 25 borgere har svaret på spørgsmålet. Elisa- indtil nu. De koncentrerer sig om
beth og Anne vil gerne sige tak til alle borgere VodDet fysiske netværk - altså det netværk af funktioner
der Sogn, som har deltaget i besvarelsen af spørgesom indkøbsmuligheder, arbejdspladser, fritidsinteskemaet. Det samme vil Vodder Sogns Lokalråd. Jeresser, serviceudbud, skoler osv., som man indgår i, i
res udtalelser er vigtige i forhold til den udviklingslandsbyerne i dag.
plan, som vi er i gang med at udarbejde.
De sociale relationer - alle de relationer, som man i
Hovedparten af deltagerne er kvinder…. Som I kan
landsbyerne har, og som bestemmer hvor stor en
se i nedenstående skema. Så godt gået piger...
sammenhængskraft, de enkelte byer har.
Flot besvarelse fra Vodder Sogn borgerne

Landskabet - Hele den måde man oplever byerne
på, det landskab de placerer sig i, hvordan landskabet
bruges og hvor meget det betyder for folk på landet.
Et af de fokusområder de har, er f.eks. at arbejde med
tiltrækning af nye bebeoere, med udgangspunkt i de
Hvad spørgsmålene skal bruges til ?
tre felter, men der er mange andre ting i det også,
Spørgeskemaet vil blive brugt ifm. udarbejdelse af
selvfølgelig.
det afsluttende projekt med speciale i by- og landskabsarkitektur, som de to studerende fra Arkitekt- Og de kommer snart til Frifelt igen…. Det vil I sikskolen Århus, Anne Møller Larsen og Elisabeth Joo kert høre mere om.
Jeppesen er i gang med at lave.
Læs mere om projektet i dette link
Elisabeth og Anne havde stillet et par spørgsmål, http://www.operationudkantsdanmark.blogspot.com/
som deltagerne skulle tage stilling til. Det ene var:
Læs artiklen, som var på jv.dk/ditvodder i dette link
”Hvis Elisabeth og Anne flytter til din landsby i mor- http://www.jv.dk/artikel/989619:Dit-Vodder-gen, hvad er det bedste de kan gøre for at falde til?” Studerende-ser-naermere-paa-landsbyernes-fremtid
Til dette svarede hovedparten at det er vigtigt at deltage i de aktiviteter, der foregår i lokalområdet—det
såvel ifm. fællesspisning, sportsaktiviteter, fester
m.m., handle hos den lokale købmand, være åben,
deltage i bestyrelsesarbejde. Hvis ikke naboerne
kommer med en blomst - så inviter dem - evt. til en
brunch eller lign. Og kontakte lokalsamfundets paraplyorganisation, Vodder Sogns Lokalråd, som sørger
for at tage imod nye borgere ved at invitere dem med
til fællesspisning og orientere dem om hvad der foregår - såvel i Vodder Sogn som i omegnen.
Derudover var det muligt at færdiggøre sætningen:
”Min landsby ville være endnu bedre hvis…..”
Til dette svarede hovedparten at inputtene ….byen/
lokalsamfundet kan bevare skolen, børnehaven og
ikke mindst købmanden (her havde hovedparten af
deltagerne svaret på at det ville være bedre hvis vi
kunne bevare skolen), …. vi har bedre infrastruktur her tænkes hovedsagelig på busforbindelserne, som
er elendige, ...vi kunne få nogle flere byggegrunde, at
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Hygge med VAKS i
oktober - november
og december
I oktober måned havde
VAKS bla. besøg af Finn
Sørensen den 7. oktober,
som fortalte, hvordan han
sammen med en ven havde
været på en vandretur ad
æselstier på de græske øer.
Finn fortalte humoristisk og
levende om sin vandretur på
de græske øer. Han mødte
ofte lokalbefolkningen der,
altid havde de tid til en hyggelig sludder.

Nostalgi til caféeftermiddagen
v/Kåre Mortensen

Ved cafeeftermiddagen den 21
oktober, gik der nostalgi og
festlig debat i cafeeftemiddagen, idet vi havde besøg af
Bjarne Hansen fra Døstrup.
Bjarne samler på gamle postkort, og han havde medbragt et
udsnit af disse.
Her var mange gamle kort fra
Frifelt og de gav brændstof til
en festlig debat om hvor og
hvad var nu det.
Bjarne Hansen forstod på en
rolig og interessant måde at få
gang i debatten, dels ved at fortælle om det han havde indsamlet af viden om sine kort, og
dels ved at stille spørgsmål om
hvad vi så. Bjarne havde taget
Børge Markussen med, idet
Børge ejer en stor viden om
folk på egnen.

Den 21 oktober stod i de
gamle dages tid. Inden Bjarne Hansen fra Døstrup viste
gamle billeder Frifelt, fortalte Keld Stenger om sine planer med Frifelt Kro.
Derefter viste Bjarne Hansen
gamle billeder fra Frifelt,
Gånsager og Brøns. Det var
enorm spændende, og der var
flere af tilhørerne, som kunne fortælle lidt om billederne. Tiden fløj af sted, pludselig var klokken 17.00. Bjarne
havde mange flere billeder,
vi ikke fik set. Vi blev enige
om , at i næste sæson måtte
vi fortsætte.

Aktiviteter i november
og december
I november og december står
det i julens tegn til caféeftermiddagen i Vodder AktivitetsKlub for Seniorer.

Den 18. november vil
Keld Stenger var også på besøg og berettede om hvad der er sket og skal ske på Anna Thyssen fortælle om
hendes oldemor, som var
kroen. Det var rart at få lidt indblik i Keld og Lene's planer med kroen.
rejsebud mellem Ølgod og
Alt i alt, en rigtig dejlig og hyggelig eftermiddag i caféen i Vodder IdrætsCenter. Varde. Og den samme dag
vil Aase Aarhus vil lære
medlemmerne at lave nogle
Deltag i VAKS’ aktiviteter
anderledes julestjerner.

Kunne du tænke dig at deltage i VAKS’ aktiviteter, er det altid muligt.
Kontakt formand Rita Ebbesen for yderligere oplysninger på
tlf. 20 48 35 92 eller send en e-mail til rita.ebbesen@bbsyd.dk

Den 2. december er der pakkespil og juleafslutningen.
Caféeftermiddagene starter
op igen den 6. januar.
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Fin Jubilæumsfest
Af borgerjournalist Betty Jensen

Gånsager Forsamlingshus var lørdag aften rammen om en god
jubilæumsfest i anledning af Frifelt Sportsforenings 75 år på
bagen. 74 feststemte mennesker var mødt frem. Aftenen bød
på alt det, en fest skal indeholde: God mad, fin servering, gode
taler, sjov underholdning og god musik. Formand Keld Stenger og næstformand Mona Sørensen havde brugt mange timer
på at gennemgå protokollerne fra trekvart århundrede, og det
er ikke alle håndskrifter, der er lige let læselige. Men i hvert
fald fik forsamlingen en lille beretning om udviklingen i foreningen fra 1935 og frem til 2010. Og der har gennem alle
årene været mange driftige bestyrelser og bestyrelsesformænd,
som har været med til at sætte hver deres præg på foreningen
og sognet.
På foreningens hjemmeside www.frifeltsportsforening.dk kan man
læse et sammendrag af de 8 tætskrevne protokoller under ”Historie”
Ikke færre end 7 af foreningens 22 formænd var med til festen. På
billedet ses fra højre Søren Schmidt, 1955, Erling Jakobsen, 1962,
Niels Chr. Winum, 1972 – 1979, Børge Clausen, 1980 – 1985,
Svend Ole Gammelgaard, 1986 – 1995, Keld Stenger, nuværende fra
2000 og Mona Sørensen, 1996 - 1999.
I anledning af jubilæet blev Hans R. Hansen og Niels Chr. Winum
udnævnt til æresmedlemmer. Hans har i en hel menneskealder været
i badmintonudvalget og har trænet badminton lige så længe, mens
Winum har været med til at præge foreningen i sin egenskab af foriels Chr. Winum og Hans R. Hansen
mand, træner, ordstyrer ved generalforsamlinger og som fodboldtræner og holdleder.
Næste arrangement for Frifelt Sportsforening er receptionen søndag d. 28. november fra kl. 14.00 – 16.00 i klubhuset på
Algade i Frifelt, hvor foreningen er vært ved et let traktement. Alle er meget velkomne.

Aktiviteter i Vodder Sogn
Onsdag 10. november 18.30
Mortensaftenarrangement i
Gånsager Forsamlingshus

Lørdag 27. november 10.00
Zumba i Vodder IdrætsCenter

Søndag 5. december 19.00
Julebanko på Frifelt Kro

Fredag 24. december 14.30
Gudstjeneste i Vodder Kirke

Lørdag 13. november 10.00
Zumba i Vodder IdrætsCenter

Lørdag 27. november 10-13
Loppemarked på Roagervej 7
til fordel for Æblehuset

Søndag 5. december 19.30
Adventsmøde i Vodder Kirke

Lørdag 25. december 10.30
Gudstjeneste i Vodder Kirke

Søndag 14. november 10.30
Gudstjeneste i Vodder Kirke

Søndag 28. november 10.30
Gudstjeneste i Vodder Kirke

Mandag 6. december 18.30
Damejulefrokost
i Vodder IdrætsCenter

Søndag 26. december 10.30
Gudstjeneste i Brøns Kirke

Torsdag 18 november 15.00
VAKS’ Caféeftermiddag
i Vodder IdrætsCenter

Søndag 28. november 11.00
Clausens Bussers
50 års Jubilæumsreception
på Frifelt Kro

Lørdag 20. november 10.00
Zumba i Vodder IdrætsCenter

Lørdag 11. december 18.30
Julefrokost i
Vodder IdrætsCenter
Søndag 12. december 10.30
Lucia-optog og Gudstjeneste i
Vodder Kirke

Søndag 21. november 09.00
Gudstjeneste i Vodder Kirke

Søndag 28. november 14.00
Frifelt Sportsforenings
75 års Jubilæumsreception i
Klubhuset på Frifelt Stadion

Mandag 22. november 19.00
Juledekorationer
hos Jytte Petersen i Arnum

Torsdag 2. december 15.00
VAKS’ Caféeftermiddag
i Vodder IdrætsCenter

Søndag 19. december 10:30
Gudstjeneste i Brøns Kirke

Fredag 26 .november 19.00
Julearrangement med vækning
af julemand v/Kwik Spar
optog gennem byen til
Vodder Idrætscenter

Fredag 3. december 15.00
Åbningsreception
på Frifelt Kro

Søndag 19. december 11.00
Julemanden kommer forbi hos
Kwik Spar i Frifelt

Søndag 5. december 14.00
Julehygge i
Gånsager Forsamlingshus

Søndag 19. december 19.00
Julebanko på Frifelt Kro

Søndag 12. december 19.00
Julebanko på Frifelt Kro

Med forbehold for ændringer

Læs også på også www.voddersogn.dk eller http://www.jv.dk/ditvodder

Lørdag 1. januar 14.00
Gudstjeneste i Vodder Kirke
Søndag 2. januar 10.30
Gudstjeneste i Vodder Kirke
Torsdag 6. januar 15.00
VAKS’ caféeftermidag
i Vodder IdrætsCenter
Søndag 9. januar 09.00
Gudstjeneste i Vodder Kirke
Onsdag 19. januar 19.30
Sangaften i
Vodder IdrætsCenter

God Jul og
Godt 4ytår.

Husk:
Deadline
20. december

