Avisen for: Vodder Sogn og omegn

August 2011, 13. Årgang, r. 6

Kære borgere i Vodder!

Læs bl.a. i dette nummer:
Så starter Vodder Musikskole
igen
i Vodder IdrætsCenter
Læs mere side 2
Spisning, korarrangement,
foredrag, gyseraften m.m.
Der er mange spændende aktiviteter i Vodder Sogn og omegn …
Læs mere i bladet...
Nye ansatte i Vodder Kirke
og på kirkegården
Nye medarbejdere findes du i og
ved Vodder Kirke
Læs mere side 12

I kender mig så godt, at I ved, at jeg i mine mange år som præst her i BrønsVodder pastorat aldrig har forsøgt at nøde nogen til at gå i kirke, idet det er
min opfattelse, at i åndelige sager skal der være frihed. Jeg har heller ikke forsøgt med kirkelige ”reklamefremstød” eller poppede kirke-stunts at lokke folk
i kirke; den slags er ikke værdigt – hverken for kirken eller kirkegængerne.
Kirken lever som alle andre også i tiden, som den er, og der kan være ting,
man skal overveje at ændre, men det tjener ikke noget formål at tage skridt til
nye initiativer, som kun har til formål at få flere i kirke, hvis det sker på bekostning af det, som er kirkens sag: At forkynde evangelisk-luthersk kristendom ved de ugentlige gudstjenester og holde dåb og nadver (”forvalte sakramenterne”, som det kaldes med de gamle ord).
Imidlertid sker der i disse år det, at der til de ugentlige søndagsgudstjenester
ikke mere som før ”kommer ny overalt for de gamle, som faldt”, og i løbet af
nogle år kan det blive svært at forsvare disse gudstjenesters eksistensberettigelse, hvis der ingen tilslutning er.

Børneloppemarked
Lørdag den 13. august kl. 10-16
på Frifelt Kro, Roagervej 1, Frifelt
Har du sorteret dit legetøj i sommerferien
eller trænger du til det?
Så kan du skrive dig på en liste ved Kwik
Spar, Frifelt eller ved at ringe til Keld på
25797419 og få mulighed for at sælge ud af
det legetøj du ikke længere bruger.
Ved børneloppemarkedet er der bl.a.
• Salg af legetøj
• Salt af tøj til din babyborndukke
• Salg af sodavand, øl, kaffe, kage og slik/
chips
• Salg af pigekjoler
• Salg af blomster/brugskunst m.m.
Tag din familie med til en hyggelig dag på
Frifelt Kro.

Keld og Lene

...fortsættes side 4

Bestil friske fisk hos købmanden
Selvom fiskemanden ikke kommer til Frifelt
om fredagen mere - så er det muligt at
bestille fisk via købmanden.
Købmanden har
bestillingssedler,
som kan benyttes.

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 2 | Frifelt | tlf. 74757121 | frifelt@spar.dk

Side 2
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En bøn til borgerne i Vodder Sogn
vedr. vores fælles aktivitetsområde - Kernen - ved Vodder
IdrætsCenter og tidl. Vodder
Skole.

Så er Vodder Musikskole klar til at
starte op igen den 1. september!
Som aftalt kan vi nu meddele at Vodder
Idrætscenter vil huse Vodder Musikskole,
så vi kan spille noget klaver og guitar fra
1. september.

Området, har tidligere været
brugt at både skolens og sognets børn og i fremtiden skulle
det gerne fortsat kunne bruges
af sognets børn samt turister,
som besøger naturlejrpladsen.
Vodder Sogns Lokalråd har
en stor bøn til såvel børn som
forældre om at passe på området og lade være med at ødelægge faciliteterne, som det
har været tilfældet i sommerferien. Det ene vindue i det
gule hus er bl.a. blevet smadret. Der er smidt ødelagte batterier rundt i området deroppe.
Vodder Sogns Lokalråd vil
gerne opfordre alle til fortsat
at passe på området - også
selvom skolen er blevet lukket….

Kim vil undervise tirsdag eller onsdag fra
kl. 13.30 og Jan bor så tæt på at flere dage kan komme på tale.
Undervisningen er for elever fra 2. klasse og opad.
Prisen er den samme som sidste år:
September - December 800 kr.
Januar - April
800 kr.
Ring eller mail og aftal nærmere
Kim, 74755961, kimwittrup@hotmail.com
Jan, 74757609, bnkjj@mail.dk
Musikalske hilsener
Kim og Jan

x
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
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
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Børnetræf
i teltet bag Frifelt Auto, Algade 28, Frifelt
Fra onsdag den 17. til og med fredag den 19. august
kl. 14.00 - til ca. 16.00
Der serveres noget mad, man kan lave forskellige hobbyting
og lege
Vi hører fra Bibelen og synger sammen
Fredag fejrer vi 10 års jubilæum med kagemand.
Det er gratis at være med. Alle er velkomne
Arr. Luthersk Missionsforening
Kontakt Åse Svendsen tlf. 23931172

Side 3

Side 4
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Spisning og korarrangement med
DaCapo-koret fra Køge på
Frifelt Kro, Roagervej 1, Frifelt
8. oktober kl. 19.00

med. Vi starter med spisning og derefter er der lagt op
til en hyggelig aften med en musikalsk oplevelse ud
over det sædvanlige samt fællessang.
Køge-koret DaCapo skal på turné i det sønderjyske i Mange af fællessangene er fra danske film med meloweekenden den 8.-9. oktober og overnatter i den for- dier af bl.a. Kai Normann Andersen, Sven Gylmark,
Kim Larsen og fra det udenlandske repertoire vil der
bindelse på Frifelt Kro.
f.eks. være sange fra Disney-film og kendte filmmusiDet giver os her i lokalsamfundet mulighed for at
cals.
stable et kulturelt arrangement på benene, idet koret
Sæt allerede nu kryds i kalenderen og inviter gerne
har givet tilsagn om at bidrage til en hyggelig aften
andre til at deltage i arrangementet.
med korunderholdning og fællessang.
Temaet bliver toner fra filmen samt nye højskolesan- Se endvidere korets hjemmeside http://www.kordacapo.dk/
ge.
Programmet består af danske og udenlandske filmhits Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Otto
Nissen, tlf. 29446890, e-mail ott.nissen@gmail.com
fra 1930’erne og op til år 2000. Kom og lyt og syng

Filmmusik og nye højskolesange med DaCapo

Nedlæggelse af Æblehuset
som privat institution
I forbindelse med nedlæggelsen af Æblehuset som
privat institution, afholder Æblehuset ekstraordinær
generalforsamling Torsdag den 18. august kl. 19.30
i Æblehuset, Voddervej 1A, Frifelt.
Forældrebestyrelsen håber
på et bredt fremmøde.

Fællesspisning
Næste fællesspisning foregår mandag den 10. oktober
før Søren Dahl foredraget. Så sætte allerede nu X og
hvis du har lyst til at stå for madlavningen m.m. - så
kontakt venligst Merethe på 20285668.

Efterårsaktiviteter og
gyseraften
I efterårsferien vil der igen i år blive lavet nogle aktiviteter og ikke mindst, så vil der blive afholdt
gyseraften fredag aften…. Så sæt allerede nu X i kalenderen til spændende aktiviteter i Vodder Sogn i
efterårsferien.
Vodder Sogns Lokalråd
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Side 6
...fortsat fra side 1

Jo, der kommer stadig folk i kirke, og en gudstjeneste
skal gennemføres med respekt for sagen, hvad enten
der sidder to eller to hundrede i kirken, men hvis det
fortsætter som nu, kan det gå sådan, at kirken en dag
står tom om søndagen (og de andre helligdage).
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er præstens. Vi er alle med i den, fordi det er Gud,
som blev et fattigt menneske og vor broder – det er
ikke præstens prædiken, der gør det, selv om den gerne skal være forståelig for alle, men det er Guds egen
prædiken til os, der er grunden under vor kirke og os,
når vi sidder til kirke. Kirken er ikke et statsapparat
med embedsmandsvælde, hvor kun de, der har de store eksamensbeviser må vise sig og søge om adgang.
Kirken er dig og mig, også når det står skidt til med
os, også når vi ingen tro har, ja, når vi kommer, som
vi er for at høre det ord fra Gud, at Han har delt liv og
død og synd og skæbne med os, så intet kan rive os ud
af Hans hånd.

Det er i den forbindelse vigtigt at huske, at kirken ikke er præstens; kirken består af de mennesker i sognet,
som er barnedøbte ind i den. Den er ikke en loge for
de hemmeligt indviede, men et hus åbent for dem, der
er offentligt døbt i den. Kirken er altså ikke en institution som kommunekontoret eller statsforvaltningen,
men helt bogstaveligt folke-kirke, og enhver, som er
døbt er ”både præst og biskop”, siger Martin Luther. Vi taler så tit om, at alting hele tiden bliver ændret, og
ingen ting står fast; men meget afhænger af, at vi selv
Men én er valgt til præst, for at han skal være ansvar- står fast. Kristendommen er under pres, siger man oflig for, at gudstjenesterne holdes og sakramenterne
te; undervisningen i faget udtyndes og bliver ofte beforvaltes. En præsts opgave er altså ikke at finde på
hæftet med skældsord som ”diskrimination” eller
noget, men at holde fast ved det, som gør kirken til
lign., og lærde folk skriver strømme af bøger om, hvor
kirke: at prædike evangeliet og forvalte sakramenter- uoplyste og enfoldige de kristne er. Men dertil er at
ne. Det er med andre ord en bunden opgave, der skal sige, at kristendommen selv aldrig er i fare. Den vil
respekteres.
være der altid, som den har været der i 2000 år. Men
vi kan gøre noget selv: blæse på, hvad alle andre meJeg vil gerne fremhæve, at jeg altid kun har mødt rener, for det er slet ikke umagen værd at tage til genspekt for det, som foregår i kirken og mit arbejde som
mæle imod det, men vi kan samles til kirke og holde
præst, og når jeg med disse linier gør opmærksom på
fast ved det ord fra Gud, som holder os fast, så vi har
den noget ringe kirkegang, er det ikke for, at nogen
en grund at stå på og en rod at vokse på, og vi kan vise
skal have ondt af mig, for man går ikke i kirke for
præsten skyld, men for at høre et ord, som man ellers vore børn, at det holder vi i hævd.
ingen steder kan høre, for kirken er det eneste sted,
hvor det er ikke er os, der dyrker vor selvoptagethed,
men Gud, der giver os en rod at vokse på, et sted at stå
fast, så vi på hans ord kan gå hjem og frimodigt tage
fat på dagen.

Formålet med dette forslag til at danne en ”ring” af
kirkegængere er altså ikke at styrke kirkegangen for
præstens skyld, men for vor egen skyld, eller lad os
sige: for menighedens skyld, den menighed, som består af alle døbte i sognet, ja, for at vi også år frem i
tiden kan have en kirke, som er åben søn- og helligdage, fordi mennesker er samlet om det enfoldige ord fra
Gud til os: ”Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens
ende.”

For at vi kan bevare Vodder kirke åben med gudstjenester på søn- og helligdagene, så vi ikke en dag i
fremtiden får en henstilling om at lægge sognets kirkeliv ind under et andet pastorat (det er jo sparetider)
vil jeg foreslå de af jer, som har lyst til det, at lave en Med venlig hilsen
slags sms-ring eller hvad I nu kan finde på, således at Sten Vedstesen
en kreds af borgere i Vodder aftaler, at der altid kommer én eller nogle fra den i kirken. Hvis den ene ikke
kan, kan den anden måske. Der skal såmænd ikke særlig mange til, som – hvis de kommer blot nogle gange
om året – kan styrke og opretholde gudstjenesten, så
vi i Vodder kan beholde det levende kirkeliv. Om der
sidder tre eller fire gør ikke forskellen, men vi skulle
nødig en dag komme dertil, at der slet ingen sidder,
for så giver det trods alt ingen mening at holde gudstjeneste.
Man kan undertiden være utilfreds med præsten, som
måske ikke lige den søndag fik det gjort helt så godt,
som han skulle, men det er vigtigt at huske, at heller
ikke præsten er i centrum, og heller ikke gudstjenesten
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Nyheder fra Brøns KFUM spejderne
I juni havde spejderne mange arrangementer på programmet.

Sankt Hans i Brøns Parken

Indvielse af bålhytten

De indviede bl.a. deres bålhytte, som de byggede i
september 2010. Indvielsen blev foretaget af Mie
Møller.

Traditionen tro, afholdte spejderne Skt. Hans fest i
Brøns Parken og spejderne takker for den stor opbakning fra folk i Brøns og omegn.
Resten af dette års sommerlejr blev afholdt i spejderhytten det var fra den 1. til 3. juli, hvor der blevet lavet forskellige spejder aktiviteter i parken.
Som en del af aktiviteterne, lavede spejderne pizza i
stenovnen til aftensmad hos Lea - det var rigtig en
hyggelig aften, selvom det blæste lidt.
Om søndag var fællesløb med alle spejder, som var et
"lorte -løb" En af posterne var ”find en lort” - lavet i
saltdej ;). Løbet blev afsluttet med varm kakao med
flødeskum. Det var nogle trætte børn der blev afhentet
søndag eftermiddag.

Instruktion inden turen i trætoppene

Så starter spejderne igen

Brøns spejderne starter spejdermøde igen fra tirsdag
den 23. august. Alle fra 6 år kan blive spejdere, hvor
I forbindelse med den årlige sommerlejr, gik turen til
man starter som Bæver. Fra 8 år blive man Ulv. Man
www.gorillapark.dk ved Svendborg, hvor 30 spejdere
er spejder fra 11 år og seniorspejder er fra 13 år.
i alderen 6 - 40 år deltog i En kanon tur.
Bæverne har møde fra kl.18.00 - 19.15 hver tirsdag.
Ulvene har møde fra kl. 18.45 - 20.15 hver tirsdag.
Spejder og senior har møde fra kl.18.45 - 20.15 hver
tirsdag.
Så har vi også noget der hedder "Rover klanen " der
kan komme med fra 16 år, lige nu er den yngste 20
år ,vi har møde 4 til 6 gang årligt.
Det årlige kontingent er kun
400 kr.

Nogle af banerne i Gorillapark.

Evt. spørgsmål kontakt:
Per Kristensen tlf.: 51325478,
e-mail bubbi@bbsyd.dk

Side 8
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VAKS’ aktiviteter
Så er programmet for caféeftermiddagene indtil jul klar.
Interesserede bedes bemærke
at eftermiddagene nu starter
kl. 14.30.
29. september 2011
Anna Marie Ohlsen, Haderslev fortæller om hverdagen
på et hospice.
13. oktober 2011
Oplæsning af Lause Mahlers
fars dagbog.
27. oktober 2011
Poul Bjerrum vil fortælle om
æ Lillebane.
10. november 2011
Johan vil fortælle og vise billeder fra en rejse til Iran.
24. november 2011
Leif Hansen, Varde . Kendt
fra bogen ” I seng med fjenden ”

Cykeluge i Æblehuset
De ældste børn fra Æblehuset havde cykeluge i uge 23. Her lærte de, hvordan
man færdes i trafikken og hvad en cykel skal indeholde af udstyr.
Cykelugen mundede ud i en cykeltur i Arrild hvor de medbragte madpakker
blev spist i det fine vejr.
Til sidst modtog alle børnene fra ældste gruppen et flot diplom for deltagelse.

8. december 2011
Juleafslutning med pakkespil En hyggelig ”Cykeltur”
og julehygge. Jan Jacobsen
vil sammen med et par elever Den 15 juni begav medlemmer
synge og spille julemusik.
fra VAKS sig på en tur til Arnum Park, hvor de havde en rigYderligere oplysninger fås
tig hyggelig aften.
ved henvendelse til
Andreas Ebsen og Waldemar
Rita Ebbesen, 74753298,
Jednoral havde tændt hyttens 2
rita.ebbesen@bbsyd.dk
store grill., hvor der blev grillet
kød og pølser.

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

Snakken gik lystigt til det medbragte mad.
Senere var der kaffe, hvortil
Hans Hansen havde bagt lækre
kager.
Det var en rigtig dejlig sommeraften.

med VAKS til Arnum
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Babysalmesang i
Brøns Kirke starter
igen mandag
den 15. august
kl. 9.30 – 10.30
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Aktivitetsbaner og bålhytte ved
Frifelt Kro

Så er vi klar til en ny runde med sang
og dans for de yngste, fortæller organist ved Skærbæk kirke, Linda Roager
og organist ved Brøns/Vodder kirker,
Mie Schmidt.
Babysalmesang er et tilbud, der forløber over 8 gange og henvender sig til
børn i alderen 0 – ca. 10 mdr. med mor
eller far.
Vi synger få vers af udvalgte salmer og
laver bevægelser dertil, og desuden er
der børnesange og rim/remser, der kan
bruges på puslebordet eller i andre situationer derhjemme.

Frifelt Kro har i juli måned fået tilladelse til at etablere aktivitetsbaner og
bålhytte ved Frifelt Kro og er nu i fuld gang med at foretage udgravningerne.
Der vil bl.a. være en pilefletlabyrint, en svævebane, to forhindringsbaner
m.m.

Vi bruger enkle effekter til at variere
sangene med, såsom vifter, tørklæder,
sæbebobler m.m. så barnets opmærksomhed hele tiden fanges.
Vi mødes i Brøns Kirke hver mandag
fra den 15. august til den 3. oktober til
en lille times sang, og derefter er der
hygge og samvær, som man har tid og
lyst til. Alle er velkomne, uanset hvilken kirke man i øvrigt hører til. Det er
gratis at deltage.
Nærmere oplysninger fås hos
Mie Schmidt 74753003/30239793 eller
Linda Roager 74752318.

Følg med i, hvad der sker på og omkring Frifelt Kro på Facebook siden
"Frifelt kro - kro og meget mere". Tryk synes godt om og du kan følge
med...
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Projekt Fisk og Sommerfest i Æblehuset
Æblehuset og kernen har haft et projekt siden marts
som hed ”Projekt Fisk”.

Projekt fisk var et projekt der omhandlede alt lige fra
livet i saltvand og ferskvand til fisk på dåser.
Æblehuset og Kernen har i den forbindelse været på

udflugt til bl.a. Fiskeri– og Søfartsmuseet i Esbjerg.
Udover museet har vi også været ved

- Vadehavet,
- fisketur v/Frifelt sø,
- fiskenetstur v/Karpedammen i Gånsager og
- haletudsetur v/Tove og Terkel Vejrup
Hele projektet blev afsluttet med et brag af en som-

merfest søndag den 29. maj. med Fætter Fiskefims'
skattejagt, tombola, snobrød, ristede skumfiduser og
masser af hygge..

Side 12
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Nye ansatte i Vodder Kirke
og på kirkegården
Dette er så de nye mennesker, som man møder i
Vodder kirke og på kirkegården.
Claus Peter Hansen (til venstre) er startet som gravermedhjælper den 14. juni 2011. Han er 26 år og bor lidt
udenfor Rejsby, sammen med sin kone Pia. Claus arbejder fast aftenarbejder på SKB - også kaldet Velux i Skærbæk. Han møder altid smilende, og vil gerne
tage fat.
Af interesse har han blandt andet sit havearbejde, som
han derigennem kan kombinere med sin stilling som
gravermedhjælper.
Han håber på et godt samarbejde.
Ida Boisen (til venstre) er den nye graver ved Vodder
kirke. Hun startede den 1 juni 2011 som medhjælper,
for derefter at tiltræde som graver den 1. juli 2011.
Hun er 31 år, bor i Spandet, sammen med sine 4 drenge. Ida har tidligere arbejdet ved Gram kirkegård.
Der havde Ida sin egen afdeling af gravsteder, som
hun passede. Ida er glad og imødekommende, samt vil
gerne være i naturen og i sin have. Ida håber på et
godt samarbejde med sognets borgere.

August
Lørdag 13. august
Børneloppemarked
Kl. 10.00-16.00 på Frifelt Kro
Søndag 14. august
Gudstjeneste
kl. 09.00 i Vodder Kirke v/Stubkjær
Mandag 15. august
Babysalmesang
Kl. 09.30-10.30 i Brøns Kirke
Mandag 15. august
Børne– og Teenfitness
Kl. 17.00 - 18.00 i Vodder IdrætsCenter
Onsdag 17. august
LM Børnetræf bagved Frifelt Auto
Kl. 14.00 - 16.00 bagved Frifelt Auto
Torsdag 18. august
LM Børnetræf bagved Frifelt Auto
Kl. 14.00 - 16.00 bagved Frifelt Auto
Torsdag 18. august
Ekstraordinær generalforsamling
Kl. 19.30 i Æblehuset
Fredag 19. august
LM Børnetræf bagved Frifelt Auto
Kl. 14.00 - 16.00 bagved Frifelt Auto
Med forbehold for ændringer

Søndag 21. august
Gudstjeneste
kl. 09.00 i Brøns Kirke v/Stubkjær
Mandag 22. august
Babysalmesang
Kl. 09.30-10.30 i Brøns Kirke
Mandag 22. august
Børne– og Teenfitness
Kl. 17.00 - 18.00 i Vodder IdrætsCenter
Søndag 28. august
Gudstjeneste
kl. 09.00 i Vodder Kirke v/Stubkjær
Mandag 29. august
Babysalmesang
Kl. 09.30-10.30 i Brøns Kirke
Mandag 29. august
Børne– og Teenfitness
Kl. 17.00 - 18.00 i Vodder IdrætsCenter

September
1. september
Vodder Musikskole starter op
Vodder IdrætsCenter
Søndag 4. september
Gudstjeneste
kl. 10.30 i Vodder Kirke

Mandag 5. september
Babysalmesang
Kl. 09.30-10.30 i Brøns Kirke
Mandag 5. september
Børne– og Teenfitness
Kl. 17.00 - 18.00 i Vodder IdrætsCenter
Søndag 11. september
Gudstjeneste
kl. 09.00 i Vodder Kirke
Mandag 12. september
Babysalmesang
Kl. 09.30-10.30 i Brøns Kirke
Mandag 12. september
Børne– og Teenfitness
Kl. 17.00 - 18.00 i Vodder IdrætsCenter
Fredag 16. september
Konfirmationsforberedelse
Tingvej 3A, Brøns
Søndag 18. september
Gudstjeneste
kl. 10.30 i Vodder Kirke
Mandag 19. september
Babysalmesang
Kl. 09.30-10.30 i Brøns Kirke

Se også nyheder og aktiviteter på www.voddersogn.dk

