Avisen for: Vodder Sogn og omegn

Maj 2011, 13. Årgang, r. 4

Læs bl.a. i dette nummer:

Loppemarked i Brøns
Lørdag den 14. maj holder spejderne i Brøns det årlige loppemarked
Læs mere side 3

Familiesjov
Fitnessudvalget har igangsat en
aktivitet for hele familien.
Læs mere side 8

Dygtige musikere ved Årets Forårskoncert
mere
side 7
8
LæsLæs
mere
side

Hver onsdag kl. 19.00 er
der løbetræning for alle!
Fra Vodder IdrætsCenter
Sportsvej 3
Frifelt
Yderligere oplysninger:
Søren Olesen, 23 31 22 16
Det er gratis at deltage.

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
Hedebovej 1 | Frifelt | tlf. 74757121 | frifelt@spar.dk
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Ringridning i Gånsager
Gånsager Ringriderforening
afholder ringridning lørdag
den 4. juni kl. 11.00.
I anledning af foreningens
90 års jubilæum er der desuden ”Jyske Vestkystens
Kongeridning” for alle, der
har været pladskonge i
2010.
Søndag den 5. juni er der
traktorringridning kl. 12.00

Bestil fisk hos
købmanden

Påskefrokost i Æblehuset
Der blev guffet og
hygget til den helt
store guldmedalje
da Æblehuset onsdag den 13. april
afholdte påskefrokost.
Bordene var flot
dækket og på ta'
selv bord var der
bl.a. æg, rejer, kongerejer, sild, leverpostej og meget andet lækkert.

Som nævnt i sidste nummer
af Ævle Bævle, så kommer
fiskemanden desværre ikke
mere til Frifelt om fredagen.

I denne tid kører Æblehuset sideløbende et projekt der hedder "fisk", så
i denne anledning var der rig mulighed for også at smage på fiskefrikadeller, fiskefilet, torskeguf, tun og
meget andet.

Men, men, men…..
Det er stadigvæk muligt at
bestille fisk og få dem leveret
igennem Kwik Spar.

En dejlig dag hvor alle små munde i
Æblehuset og Kernen blev mættet ;-)

Købmanden har bestillingssedler, som kan benyttes.

Temaet ved

Udgives ca. 10 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.
Oplag 400
Offentliggøres på hjemmesiderne:
www.voddersogn.dk og www.jv.dk/ditvodder
Få fremsendt Ævle Bævle pr. post mod betaling.
Pris i 2011 200 kr.
Redaktionschef:
Malene von Qualen
mobil 28 74 16 81, e-mail vqn@bbsyd.dk
Annoncechef:
Merethe Juul Thysen
mobil 20 28 56 68, e-mail merethe.juul@mail.dk
Annoncepriser
1/1 side
1/2 side

750 kr.
500 kr.

1/4 side
1/8 side

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

sommerfesten i år,
lørdag den 18. juni 2011 er
,, BIERFEST"
Alle er velkomne —
også selvom man ikke er udklædt.
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Private
annoncer
for 50 kr.
Annoncer ifm. private køb,
salg, bytte, leje-annoncer m.m.

Har du en lille privat
annonce koster det kun
50 kr. at annoncere i
Ævle Bævle.
Send teksten til
voddersogn@gmail.com

Bookning af
bålhytte, shelters
og kernehuset
Der er mange, som er interesseret i at benytte området på naturlege– og lejrpladsen til både
indendørs og udendørs aktiviteter - men som selvfølgelig gerne
vil være sikre på at der er plads.
Det er ikke muligt at booke
bålhytte og shelters - men vi har
lavet en kalender, hvor I kan se,
hvornår der er grupper, som
forventer at lave et arrangement
på pladsen. Kernehuset skal
bookes.
Find kalenderen på
www.voddersogn.dk under
”Bålhyte, Shelters og Kernehuset”.
Vil du have registreret din aktivitet eller booke kernehuset - så
send en e-mail til
voddersogn@gmail.com
eller kontakt Merethe Juul
Thysen på 20285668.

Grillaften den 7. juni 2011
Frifelt Husholdningsforening holder Grillaften hos Christa og Jens
Thyssen, Frifeltvej 26 i Birkelev
den 7. juni kl. 18.30.
Der er opstillet nogle grill så man
kan grille sin mad hvis det er det
man vil. Hvis vejret er dårlig rykker vi ind i stalden.
Husk en go’ varm sweater da det
er først på sommeren. Aftenen
kan være kølig.
Foreningen er vært ved øl, vand,
kaffe og kage. Der vil være is til
børnene.
Tag hele familien med til en
hyggeaften.
Tilmelding til Christa senest
lørdag den 4. juni. Tlf. 61740414
efter kl. 18.00.

Den sidste skolefest på Vodder Skole
Torsdag den 14. april blev den
sidste skolefest holdt på Vodder Skole.
En hyggelig aften hvor Vodder
IdrætsCenter endnu en gang
var fyldt med børn og voksne
og gamle elever, som deltog i
festen.
5. klasse stod for aftenens
skuespil. De mindre klasser
sang for tilskuerne.
Efter sang og skuespil var der kaffebord og hygge i såvel Vodder IdrætsCenter
som på Vodder Skole. Det summede af hygge overalt. I 6. klasses lokale blev
der serveret pølser m.m. samtidig med at der var underholdning af børn fra
skolen.
Se flere billeder på http://arnes-foto.dk/ i Fotogalleriet.
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Bedsteforældre dag i Æblehuset
Den 27. april blev der afholdt bedsteforældre dag
i Æblehuset og kernen.
Alle bedsteforældre kom hver med en blomst som
blev plantet i et bed eller krukke omkring børnehaven.
Vejret var skønt og de fremmødte bedsteforældre
nød formiddagen med bagte boller, kaffe, børnebørn og blomsterplantning.
En dejlig dejlig dag :-)
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Flot Forårskoncert
Jan og Kims minimusikskole afholdte forårskoncert torsdag den 5. maj i Vodder IdrætsCenter.
8 guitarister og 5 klaverspillere viste hvad de har lært i den
forgangne vinter.
Repertoiret var fyldt med sange af Kim Larsen. Jan sagde
ved starten - ”Jeg håber at I kan lide Kim Larsen, idet ca.
80% af melodierne, som vi skal høre er af Kim Larsen”.
Hovedparten af musikerne havde ligeledes været til samspil
og spillede bl.a. Forår af Gitte Bøgh.
På guitar spillede Jens spillede Østre Gasværk, Terkel spillede Jutlandia, Mikkel spillede Joanna, Mikkel spillede
Papirsklip, Allan spillede Midt om Natten, Martin spillede
Kvinde min, Mads spillede Mac Arine og Sari spillede
Danny. PÅ klaver spillede Ania og Emilie Hvalen Valborg,
Emilie spillede Baggårdskatten, Ania spillede Joanna og
Hans–Henrik spillede Midt om Natten. Det samme gjorde
Mikkel, imens Casper spillede to numre af Bruno Mars—
nemlig A Billionaire og Just the way you are, som han selv
har fundet på internettet.
Som afslutningen på koncerten spillede Mikkel og Casper
sammen Prinsesse Treklang.

Jan Jakobsen fortalte at han arbejder på en løsning til at
fortsætte musikundervisningen for både børn og voksne
efter sommerferien og at der vil blive skrevet noget om det
i Ævle Bævle og på www.voddersogn.dk. Kim Wittrup
ved endnu ikke om han kan fortsætte.
Interesserede er også velkomne til at kontakte Jan Jakobsen
direkte på Tlf. 74 75 76 09, e-mail bnkjj@mail.dk

Til arrangementet, som afsluttede med kaffe og kagebord
deltog næsten 70 voksne og børn

Martin Nissen spillede ”Kvinde min” - Jan Jakobsen sang

4yt fra Frifelt Ringriderforening
Frifelt Ringriderforening afholdte generalforsamling torsdag
den 28. april 2011 på Frifelt Kro.
Formand Monika Clausen bød velkommen til de fremmødte,
som desværre kun bestod af bestyrelsen.
I sin beretning kunne Monika konstatere, at ringridningen i
2010 igen havde været en succes, trods høstvejr kom der 20
deltagere til traktorringridningen, 8 på havetraktor, 7 på cykel,
3 der løb og 82 til hest.
Der blev solgt bl.a. 30 kg. pølser og 4 lagkager samt en masse
øl og sodavand, så der var travlhed i teltet.
Mere end de havde regnet med, så det betød, at vores hjælpere
havde mere end nok at gøre, for at nå det hele.
Der skal lyde en rigtig stor tak til alle vores sponsorer – ikke
mindst Griseformidling Vest - for de mange fine præmier samt
til alle hjælperne. Også en tak Inge og Karl Peter for lån af pladsen, til de fem piger, som hvert år binder kranse og til Søren for
hjælp til indsamling af præmier
Kasserer Helge Jensen fremlagde regnskabet: Årets samlede
udgifter: 14.606 kr. årets samlede indtægter 17.134 kr. Årets
overskud: 2.528 kr. Indestående på bank: 18.049 kr., kassebeholdning: 1.409 kr.
På valg til bestyrelsen var Helge Jensen, Karl Peter Mauritzen
og Betty Jensen. Helge ønskede ikke at fortsætte. Både Karl
Peter og Betty blev genvalgt. I stedet for Helge Jensen blev
Sanne Møller forslået, hun blev valgt enstemmigt valgt. En stor
tak til Helge for hans 32 år i bestyrelsen.

Marian Gram inviterer til:

HYPERLOKALT LOPPEMARKED
ALGADE 16 i FRIFELT
LØRDAG D. 28. MAJ 2011
KL. 13.00 – 16.00
Kom og gør en god handel, få en snak, prut om prisen, køb
kaffe og kage… - og tag gerne en posefuld hyggelige lopper
med hjem.
Der findes bl.a. disse ting i loppehavestuen
og i loppehaven:
Baby-/barnetremmeseng med springmadras | Store blomsterkrukker og fine urtepotteskjulere, kurve, vaser mm. |
”Antik” Singer symaskine, ”antik” Raadvad brødskærer |
Film; både vhs og dvd | Bøger i mange genrer til børn og
voksne: krimi, novellesamling, eventyr mv. | Legetøj, spil,
bamser | Div. møbler, hylder | Lamper, fade, stager |
Vægbilleder, fotorammer | Køkkenredskaber; service, nips
og dikkedarer | Håndvægte, fodvægte mv. | Tasker, køletaske | Cykel barnestol, cykelhjelme | Og meget meget
mere…. Så kom og hjælp os af med det hele
Efter en god handel kan man hygge sig i
trampolinen, sandkassen eller ved kaffebordet på terrasserne – alt efter, hvor man føler
sig mest hjemme… Vel mødt hver og én!
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http://www.broensvodder.dk/resources/Kirkeblade/maj-juli2011.pdf
RYTMISK GUDSTJEESTE I SKÆRBÆK KIRKE
Rytmisk Gudstjeneste i Skærbæk Kirke den 15. maj kl. 10.00
Søndag den 15. maj er der rytmisk gudstjeneste i Skærbæk Kirke kl. 10.00.
Rapperen Kenny G. og Skærbæk Kirkes Børnekor vil medvirke ved gudstjenesten.
En af årets konfirmander Emil, vil spille guitar til nogle af salmerne, som denne dag er lidt nyere og rytmiske.
Saftevand, kaffe og sang
Efter gudstjenesten er der saftevand og kaffe i konfirmandstuen, hvor der evt. også vil være lejlighed til at synge/rappe nogle af årstidens sange.
Til orientering så stammer Kenny G. stammer fra Vodder Sogn.

AG. KOFIRMATIOER I BRØS OG VODDER
Som det vist allerede er bekendt, bliver der i år konfirmation i Brøns kirke den 15. maj kl. 10.30
og i Vodder kirke den 20. maj (St. Bededag); tidspunktet er begge steder kl. 10.30.
Fotografering af konfirmanderne ved en professionel fotograf er naturligvis frivillig, men finder sted en halv
time før selve konfirmationen.
Telegrammer kan i Brøns afleveres i konfirmandstuen om lørdagen (14. maj) fra kl. 15.00 til kl. 16.00.
I Vodder kan telegrammer afleveres i kirken torsdag den 19. maj fra kl. 15.00 til kl. 16.00.

Ævle Bævle, Maj 2011, 13. Årgang, r. 4

Side 9

KOFIRMADER VODDER KIRKE
Camilla Andersen Stigsen
Rasmus Elkjær Linnet
Søren Callesen
Signe Nissen
Martin Kjær Svendsen
Signe Gad Thysen
Beatrice Kjeldsen
Mikael Skovby

Maja Vejlgaard Enevoldsen
Lasse Lydiksen Mauritzen
Mads Hennings Thyssen
Mike Stensig Ebbesen
Pernille Brandt Hoeck
Louise Johannsen Boldt
Sari Vangbæk Thyssen
Maria Hansen

KOFIRMADER BRØS KIRKE
Daniel Mechlenburg Pedersen
Rosa Johanne Rasmussen
Nicolaj Steen Honnens Kristiansen

Y ORDIG FOR KOFIRMATIOSFORBEREDELSE
Præsterne og skolerne i den gamle Skærbæk kommune har indgået en aftale om ændring af placering af undervisning for konfirmander, der begynder i skoleåret 2011.
I stedet for to ugentlige timer bliver der seks hele undervisningsdage; valget er faldet på fredage, fordi det giver mulighed for lejrophold eller lign. med overnatning til lørdag.
For at denne ordning kan fungere i praksis, vil vi gerne bede forældrene til de kommende konfirmander planlægge efter det, da heldagsundervisning i tilfælde af konfirmandernes sygdom eller ferie med forældrene hurtigt giver en høj fraværsprocent.
De seks fredage er følgende:
16. september 2011
28. oktober 2011
25. november

27. januar 2012
24. februar 2012
23. marts 2012
Sten Vedstesen

DØBTE OG BEGRAVEDE I VODDER
Døbte:
Ditte Holt Gammelgaard, Ullemølle
Emil Jørgensen Andersen, Frifelt

Begravede:
Svend Aage Vonsild, Frifelt
Ole Jessen Jensen, Skærbæk

ADRESSER
Vodder Kirke
Gånsagervej 29
6780 Skærbæk
www.broensvodder.dk
Sognepræst
Sten-O. Bro Vedstesen
Tingvej 3A, Brøns
6780 Skærbæk
Tlf. 74753114
e-post: sobv@km.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

GUDSTJEESTER
Se kalenderen på bagsiden. Kirkebilen kører til samtlige gudstjenester i Vodder Kirke og kan bestilles dagen før hos
Clausens Busser på tlf. 74757215
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ARRAGEMETER 2011
Onsdag den 31. august 2011, Pensionistudflugt
Tirsdag den 11. oktober 2011, Vodder: Søren Dahl fortæller
Onsdag den 26. oktober 2011, Brøns: salmesangsaften
Torsdag den 17. november 2011, Vodder: salmesangsaften
Søndag den 4. december 2011, Brøns Kirke: adventsgudstjeneste

JES OG MOA CHRISTESE
Forlader efter eget ønske stillingen som hhv. graver
og medhjælper ved Vodder Kirke & kirkegård for
at gå på pension.
Da vi i 1999 skulle se på ansøgerne til stillingen,
var vi enige om, at Jens ville være selvskreven, og
årene efter hans ansættelse den 1. juni samme år
har i højeste grad vist, at den vurdering var rigtig.
Med Jens fik menighedsrådet en medarbejder, som
samvittighedsfuldt og med stor omhu har passet
kirkegården, så besøgende altid gik derfra i den
overbevisning, at det kunne ingen gøre bedre.
Vi andre ansatte ved kirken: organist, kirkesanger,
præst har i Jens haft en god kollega, som med sit
aldrig svigtende humør gjorde det til en fornøjelse
at komme til kirke i glædelige stunder - ved gudstjenester eller bryllupper - og trygt, når det var tunge stunder: begravelser og bisættelser.
Vi vidste, at tingene altid var i orden. De pårørende, som gennem årene har skullet tage stilling til de
praktiske ting vedrørende valg af gravsted og meget mere, har i Jens mødt en graver, som med imødekommenhed og respekt for deres situation har
været dem en god og sikker hjælp i disse ting.
Graveren kommer til at kende mange, og mange kommer til at kende graveren, fordi de jævnligt færdes på kirkegården. For dem har et kirkegårdsbesøg også været en kærkommen lejlighed til at få en god snak med Jens.
Jens fratræder stillingen den 30. juni 2011. Vi siger Jens tak for mange gode år. Jens’ hustru Mona tiltrådte
som medhjælper på kirkegården den 1. november 2009 og fratræder den 31. maj i år.
Vi siger Mona tak for særdeles vel udført arbejde ved Jens’ side; tak for godt humør og veloplagt sind, og vi
ønsker jer begge mange gode år som pensionister.
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AT TÆKE SIG….
Den 12. februar kl. 11.00 om formiddagen 1804 døde en lille krumrygget delvist dement mand i byen Königsberg, som lå i det daværende Østpreussen og altså hørte under Tyskland, men efter 2. verdenskrig kom til at
høre til Rusland og nu hedder Kaliningrad.
Den lille mand, som ikke var mere end 1,57 m. høj, tænkte tanker så dybsindige, at de slog alle lærde i Europa
med beundring, og han mente selv, at efter ham var der ikke mere at sige om tilværelsen og menneskets liv.
Han havde i al beskedenhed sagt det hele.
Den lille mand hed Immanuel Kant, og klods op ad domkirken i Kaliningrad kan man se et imponerende gravmæle med lange slanke
søjler bærende et tag, som i 1924 blev bygget til hans ære. Den lille mand betragtede kristendommen med respekt, men mente dog
nok, at troen på, at Guds Søn havde åbenbaret sig i skikkelse af et fattigt barn i en stald i et fjernt mellemøstligt land, efterhånden ville forsvinde til fordel for den ”sunde fornuft” og bringe verden frem til noget, der lignede paradis, når bare de viste god vilje til det. Den slags tanker er altså over 200 år gamle og slet ikke nye.
Immanuel Kant var én af grundlæggerne af den retning, som vi nu om dage kalder ”oplysningen”, og som ateister og kristendomsfjender og kulturradikale i vor tid anser for den rene skinbarlige videnskabelige sandhed.
Men den virkelige sandhed er, at Immanuel Kant og mange andre af de såk. ”oplysningstænkere” fra den tid
slet ikke afskaffede tro og religion.
De indførte en ny, nemlig den religion, som består i troen på, at mennesket holder alt i sin egen hånd, er sin
egen gud og kan skabe et guddommeligt rige på jorden, når bare viljen er der. Det er ironisk, at den lille/store
tænkers svulmende gravmæle er bygget lige op ad domkirken i Kaliningrad – som om de to konkurrerer.
Det mente den lille filosof sikkert også, de gjorde, men hvis der ellers holdes ordentlig prædiken i domkirken,
så lyder dér det ord, at intet menneske kan tænke sig op af graven eller ud af synden.
Påskemorgen hører de også i domkirken i Kaliningrad, at englen ved den tomme grav sagde: ”I leder efter Jesus fra Nazaret; han er ikke her, han er opstanden; se, der er stedet, hvor de lagde ham.”
Men går de ud af domkirken og om til den lille/store tænkers grav og hører på guiden dér, kan vi forestille os,
at han siger til de amerikanske turister: ”Se, der er stedet, hvor de lagde Immanuel Kant, og han ligger der stadig.”
For sådan sætter evangeliet os alle på lige fod; kirkens forkyndelse skal ikke konkurrere med nogen, for Gud
har vel ingen konkurrenter, men til evig fred i menneskets urolige hjerte i en verden, der heller aldrig bliver
rolig, skal her forkyndes, at ingen kan tænke sig op af graven, ingen kan med nok så stor forstand ændre verden til paradis, for synden sidder ikke i tankerne, men i vor vilje.
Og hvor der forkyndes tro på Kristus, lyder også sandheden om os mennesker: Vi kan tænke ”udødelige” tanker, men det bliver vi ikke udødelige af. Vi kan tro på, at den sunde fornuft vil redde verden, men det er blot
en ny religion, som afslører vort eget hovmod.
Den prædiken, som gerne skal lyde i domkirken ved siden af den lille tænkers grav, holder os fast med fødderne på jorden, peger på vore grænser og siger: Kun én kan bryde dem, og det står ikke i noget menneskes hånd,
men i Hans hånd, som døde Langfredag og opstod tredie dag for at skænke os syndernes forladelse og evigt liv
i troen på Hans navn.
sobv
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Familiesjov på Frifelt Stadion

Værdigrundlaget for skolen i Gånsager
Vi har alle noget at bidrage med, og vi kan alle lære af andre. Dette er et menneskesyn der ligger os meget på sinde.
Det kan godt være at det er meget forskelligt hvad vi kan
yde og bidrage med men dermed bliver tilværelsen også
meget mere farverig og mangfoldig.

Vi ville prøve med lidt
udendørs aktivitet her i
sommer perioden.
Vi prøvede første gang
fredag den 6. maj kl.
19.00, hvor i alt ca. 32
voksne og børn mødte op
til et par hyggelige timer

Vi skal selv være den forandring vi ønsker at se i verden.
Alle har pligt og ret til at sige deres mening – og komme
over ens.
Vi arbejder ud fra et solidarisk humanistisk menneskesyn,
hvor tillid og tryghed er bærende elementer. Vi ser hver
enkelt som individuelle personligheder. Dette har en afgørende betydning i forhold til at flytte det enkelte menneske
fra et sted til et andet. At vi også ser os som de mennesker
vi er og ikke udelukkende som en gruppe, der skal fungere
sammen. Vi skal alle sammen også kunne fungere i os selv.

Vi startede med lidt leg,
hvor vi fik varmen og rørt
lattermusklerne...
Derefter tog vi en dyst
høvdingebold og sluttede
af med rundbold.

Vi skal have fokus på de resurser vi har til at løse opgaverne. Alle kan noget og tilsammen kan vi det hele.

Det er fitness instruktørerne der står for aktiviteterne.
Næste gang er fredag den 3. juni kl. 19.00 til ca. 20.30.

Gennem programmet ”Det fælles tredje” vil vi skabe udvikling, identitet, resurser og tolerance.

Det er gratis at deltage og alle kan være med. Der kan købes drikkevarer m.m. i Klubhuset.

Ord der skal forklares solidarisk humanistisk menneskesyn
”Det fælles tredje.”
Læs mere om skolen på http://cassini-orion.dk/

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Tina
Vejrup, tlf. 22 67 15 93.

Maj
Tirsdag den 10. maj
Fællesspisning og hyggeaften
for hele familien
kl. 18.30 i Vodder IdrætsCenter
Lørdag den 14. maj
Loppemarked
kl. 10:00 Damvej 12, Brøns
Søndag den 15. maj
Konfirmation
kl. 10:30 i Brøns Kirke
Fredag den 20. maj
Konfirmation
kl. 10:30 i Vodder Kirke
Søndag den 22. maj
Gudstjenester
kl. 09:00 i Vodder Kirke
Lørdag den 28. maj
Loppemarked
kl. 13-16 hos Marian Gram

Fredag den 29. maj
Gudstjeneste
kl. 10:30 i Vodder Kirke

Tirsdag den 7. juni
Grillaften
Kl. 18.30 v/Christa og Jens Thyssen,
Frifeltvej 26, Birkelev

Juni

Søndag den 12. juni
Pinsedag - Gudstjeneste
kl. 09:00 i Vodder Kirke

Torsdag den 2. juni
Kr. Himmelfartsdag - Gudstjeneste
kl. 09:00 i Vodder Kirke
Fredag den 3. juni
Familiesjov
kl.. 19.00 på Frifelt Stadion
Lørdag den 4. juni
Ringridning
kl.. 11.00 i Gånsager
Søndag den 5. juni
Gudstjeneste
kl. 10.30 i Vodder Kirke
Søndag den 5. juni
Traktorringridning
kl.. 12.00 i Gånsager

Med forbehold for ændringer

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

Mandag den 13. juni
2.pinsedag - Gudstjeneste
kl. 10:30 i Vodder Kirke
Onsdag den 15. juni
”Cykeltur” til Arnum
kl.. 18.15 fra Frifelt Kro med VAKS
Fredag den 17. juni
Sommerfest
Frifelt Stadion
Lørdag den 18. juni
Sommerfest
Frifelt Stadion
Søndag den 19. juni
Gudstjeneste v/Simon Stubkjær
kl. 09:00 i Brøns Kirke

