Avisen for: Vodder Sogn og omegn
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Det syder af aktiviteter...
Ja, sommerferien er forbi og hele lokalsamfundet syder af aktiviteter i alle hjørner. Det er en
dejlig fornemmelse at vi - trods finanskrise, skolelukning m.m. - kan igangsætte så mange
aktiviteter her i vores lille lokalsamfund.

Læs bl.a. i dette nummer:
Godt fra start
Læs mere om gourmetgrill.dk,
som er kommet godt fra start
Læs mere side 2
Biogas og husstandsvindmøller
Læs mere om de nye initiativer i
vores område
Læs mere side 2, 5
Pas på vore faciliteter.
… Vi har desværre lidt hærværk i
området - hjælp med at undgå
det….
Læs mere side 5

Lige fra fødselsdag hos Kwik Spar, Birkelev NaturKunst ; Åbent Hus hos Holbæk BIoEnergi;
Åbent Landbrug hos Nørre Hedelam på den erhvervsmæssige side til opstart af sportsaktiviteter ifm. Idræt på Tværs, gymnastik, badminton, indendørs fodbold, aktiviteter i Frifelt Husholdningsforening og Vodder AktivitetsKlub for Seniorer m.m.
Arbejdsdag på vores allesammens aktivitetsområde ved skolen og Vodder IdrætsCenter.
Fællesspisning og kulturelle arrangementer med koret DaCapo fra Køge og foredrag med
Søren Dahl fra Café Hack
oter venligst at der et muligt kun at deltage i fællesspisningen den 10. oktober Husk tilmelding ved Kwik Spar senest den 1. oktober.
Aktiviteter i efterårsferien
Og i efterårsferien, vil der lige som de sidste par år blive lavet aktiviteter. De vil i år blive
såvel for de store som små Det foregår onsdag og torsdag om dagen og fredag aften vil der
traditionen tro blive holdt Gyseraften - hvor vi forventer at heksene vender tilbage ….
Mere om efterårsferiens aktiviteter i næste nummer - men sæt allerede X i kalenderen….

PS… husk deadline til næste Ævle Bævle den 20. september

Lækker friendtex tøjaften
Mandag den 3. oktober kl. 19.00
i Vodder IdrætsCenter
Hanne Andersen fra Bramming kommer med sin
Friendtex Kollektion, som både er til børn, den yngre og
den ældre generation.
Frifelt Husholdingsforening er vært med lidt til ganen
undervejs, ellers er det en afslappet aften, hvor man
kan prøve og bestille tøj, som så kommer inden efterårsferien
Alle er velkomne også børn og unge, dog koster det
40 kr. for voksne som ikke er medlemmer.
Hvis der er nogen XXXL str. der gerne vil komme, skal
de bare ringe til Hanne Andersen på tlf: 75101219 ca.
en uge inden, så har hun mulighed for at skaffe noget
af det, som I gerne vil prøve.
Håber at rigtig mange tropper op til en hyggelig aften.
Tilmelding er nødvendig til Sanne Møller, tlf. 61756852
senest onsdag den 28. september.
Se evt. kollektionen på
www.friendtex.com

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
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Dåser søges!
….så smid dem ikke i naturen

Hvis du/I har nogle
sodavands- og øldåser,
som du/I gerne af med
- så modtager vi dem
gerne på Gånsagervej 24,
Vodder eller vi henter dem
hos jer.
Kontakt os på numrene:
Mads:

42367447

Michael

28407504

Med venlige hilsener
Mads og Michael Gad
PS. Hvis vi ikke er hjemme - så stil dem bare ved
huset.

Godt fra start
Den nyopstrartede virksomhed i
Vodder Sogn, Gourmetgrill, er
kommet godt fra start og har haft
en del arrangementer hen over
sommeren – konfirmationer, fødselsdage m.v.
Det har været en spændende start
med både sjove timer og hårdt arbejde, men mest af alt det det drejer sig om; god mad fra grillen!
Der er netop lanceret et nyt menukort, hvor Jakob og Torben ikke
”følger med i prisen”, dvs. de griller hjemmefra og bringer maden ud
– det giver mulighed for en lidt
billigere pris til kunden, men naturligvis samme kvalitet. Og der er
selvfølgelig stadig samme mulighed som hidtil; at få grillet på stedet.
Julefrokost er det næste tiltag – se annoncen side 7 – her har kødet også været en tur på
Weberen.
Lige nu glæder de sig til at besøge Nørre Hedelam v/Åse og Christian Svendsen, Nørrehedevej 27, den 18. september i forbindelse med ”Åbent Landbrug” (se mere på
www.aabentlandbrug.dk) – denne dag er der naturligvis lam på grillen, kom og duft og
smag, mød dem og oplev Nr. Hedelam – alle er velkomne.
De har fået vores første smiley fra Fødevarestyrelsen – og den ser naturligvis glad ud –
lige som de gør.
Jakob og Torben vil også gerne takke de lokale for den store opbakning de har mødt.

Alternativ energi til din husstand

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

I forbindelse med det åbne hus arrangement, som bliver
afholdt hos Holbæk Bioenergi i Frifelt-Roager Kraftvarmeværk har inviteret til den 10. september på Holbækvej 33, vil Frifelt El også præsentere husstandsvindmøller fra KVA Diesel A/S
www.kva-diesel.dk.
KVA Diesel har igennem mange
år ombygget og opstillet 25 kW
husstandsmøller, og har certifikat til konstruktion, fremstilling,
opstilling, vedligeholdelse og
service på disse.
En husstandsvindmølle går under nogle lempelige skatteregler,
som er med til at gøre dem særdeles attraktive.
Denne findes i 3 størrelser;
KVA Vind 5, KVA Vind 6 og
KVA Vind 10. KVA Vind kan 5
ses på billedet til højre.
Hør mere om fordelene ved at
benytte KVA Husstandsvindmøller den 10. september hos
Holbæk BioEnergi v/
Rosenlykke, Holbækvej 33
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Det nye Æblehus i skolens
bygninger

Side 5

fælles aktivitetsområde og ikke mindst ved Vodder
IdrætsCenter.

Det er ikke fordi skolen er lukket at faciliteterne skal
Både børn og personale glæder sig meget til at komme ødelægges.
om på skolen og være.
Der kommer snart liv igen… i skolens bygninger, når
Personalet har været omme på skolen et par gange og Æblehuset flytter om på skolen med småbørnsgruppe,
nye ideer og muligheder former sig for hver gang, så børnehave og morgen SFO.
børnene møder op i et venligt, lyst, rart og ikke mindst
Medlemmer af Vodder Sogns Lokalråd har også funen "hemmelig" ny børnehave.
det ødelagte batterier, smadrede flasker m.m.
Vi har desværre oplevet at bygningen har været udsat
for hærværk (mens den har stået tom) i form af en
smadret rude, indkastning af diverse ting gennem
brevsprækken m.m.
Vi vil derfor gerne opfordre jer ALLE store som små
til at være gode ved vores nye kommende være sted
og behandle område ordentligt!!..

Pas på vore faciliteter...
også den lukkede skole!
Vodder Sogn Lokalråd vil gerne opfordre alle til at
lade være med at lave hærværk ved skolen, på vores

Vi opfordrer alle forældre til at opfordre
deres børn til at passe på det, som mange af
os har været med til at lave på frivillig basis.
Det grønne område (lege– og lejrpladsen) skal ryddes
op den 10. september - så kom og deltag og vær med
til at bestemme hvad der skal være efterfølgende (se
også side 2) - I også synes det er sjovt at komme der
med hele familien..
Vi kan allerede oplyse at der vil blive etableret en petanquebane, krolfbane, udendørs fitnessområde m.m.udfordringer for hele familien.

Holbækvej 33, Holbæk, 6780 Skærbæk
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Ringe, ryttere og røg i Frifelt

Bøger om pileflet

Igen i år kan
Frifelt Ringriderforening
se tilbage på
et velbesøgt
ringriderarrangement
hvor det hele
gik, som de
havde håbet.

Vores lokale dygtige
pilefletter, som er meget kendt i hele dagen, har nu udgivet to
bøger om pileflet.

Fredag aften deltog 31 i traktorringridning og
8 børn deltog i cykelringridning.

Bogen ”Pileflet”
- Lurendrejere, snørreteknik og andre sjove ting.
Bogen ”Rangleflet”.
- Pileflet på den sjove
måde.

Om lørdagen deltog 72 ryttere – så pladsen blev godt
fyldt med biler og hestetrailere.

Begge bøger er udkommet den 1 september og kan
bestilles på bnkjj@mail.dk

Læs hele beretningen fra arrangementet og se flere
billeder på www.voddersogn.dk

For yderligere information, kontakt Jane på 74757609.
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Side 7

Indvielse af ”Eventyrskoven” i Birkelev!

I forbindelse med at Birkelev NaturKunst nu har eksisteret i 10 år i Birkelev, inviteres til fødselsdag og indvielse
af ”Eventyrskoven”, som er blev et til i løbet af sommeren. Virksomheden blev åbnet den 19. september 2001
og det har været 10 gode år med mange store oplevelser.
Eventyrskoven er de nyeste store projekt - en helt ny afdeling af haven på ca. 1000m2 kaldet ”Eventyrskoven”.
Den indeholder som navnet antyder eventyrfigurer, pandekagehus, kinesisk thehus og meget andet godt. Se på
www.birkelevnaturkunst.dk hvordan arbejdet er skredet frem i løbet af sommeren.

Indvielsen foregår i weekenden den 17. og 18. september.
Begge dage kl. 10.00 – 17.00.
Entre voksne: kr. 30,- Børn under 12 år gratis
Fødselsdagen fejres med gratis boller og kakao (eller kaffe) til alle. Samtidig er der en udstilling med de ting de
laver til daglig i virksomheden. Og der er mulighed for at få information om kurser.

Birkelev NaturKunst v/Jane Enemark og Jan Jakobsen
Birkelev 7, Birkelev, 6780 Skærbæk
tlf. 74 75 76 09, bnkjj@mail.dk www.birkelevnaturkunst.dk
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Hverdagen på et
hospice
Den 29. september 2011 fortæller Anna Marie Ohlsen,
Haderslev fortæller om hverdagen på et hospice.
Det foregår i Vodder
IdrætsCenter, Sportsvej 3
kl. 14.30.
Arrangør: VAKS
Pris for ikke medlemmer:
25 kr. for foredrag og kaffe
Yderligere oplysninger fås
ved henvendelse til
Rita Ebbesen, 74753298,
rita.ebbesen@bbsyd.dk

Tak for opmærksomheden
Tak for opmærksomheden ved
min fødselsdag.
Tak for gaver, blomster, sange
og taler.
Tak for underholdning fra børnebørnene, I var bare så gode.
Tak til alle der hjalp til.
Tak til børn, svigerbørn og
børnebørn for den store hjælp.
Og sidst men ikke mindst tak
til alle dem der blev og hjalp
med at rydde op, det var super
dejligt.
Vi havde en rigtig god dag.
Hilsen fra Rosa og Jørn.

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

Den 9. september starter Idræt på Tværs op igen - og samme dag vil
der blive holdt et planlægningsmøde for forældre om, hvem der kan
hjælpe om fredagen.
På mødet vil regler for Idræt på Tværs også blive drøftet.
Som noget nyt, vil der være gang i hobbylokalet med sløjd, billedkunst m.m. Så hvis der er nogen, der er kreative så er de meget velkomne til at byde ind.

Foreløbige program indtil jul:
9. september

Idræt på Tværs

16. september

Idræt på Tværs

23. september

Idræt på Tværs + Air-track og springgrav

30. september

Idræt på Tværs

7. oktober

Idræt på Tværs + Fodboldturnering

14. oktober

Idræt på Tværs

21. oktober

Gyseraften med spændende aktiviteter for store og små

28. oktober

Idræt på Tværs + Miniturnering i små boldspil

4. november

Idræt på Tværs

11. november

Idræt på Tværs

18. november

Lukket

25. november

Julearrangement for store og små

2. december

Idræt på tværs

9. december

Idræt på Tværs + Fodboldturnering

16. december

Idræt på Tværs

Der vil kunne komme ændringer undervejs.
Der er åbent for 3.-4. kl. 19.00-21.00. Kontingent 200 kr. for en hel
sæson.
Der vil være åbent for 5. kl. og opefter kl. 19.00-22.00 dog først
kl.20.00 i hallen. Kontingent 250 kr. for en hel sæson.
Man kan også vælge at betale 25. kr. pr. gang. En hel sæson er indtil
1. april.
Caféen er åben fra kl. 19.00 for alle.
Fitness vil være åben med fitnessinstruktør fra kl. 19.00 - 20.00.
Frifelt Sportsforening
Keld Stenger
Tlf.25797419
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Ekstraordinær
Fra Kirkebladet august-oktober
generalforsamling Forhenværende
i Æblehuset
I en gammel roman af Nikolaj Gogol kan man læse om en ældre mand, der
Onsdag den 18. august blev der
holdt ekstraordinær generalforsamling i Æblehuset.
Generalforsamlingen var kulminationen på længere tids arbejde
på at lade Motorikbørnecenteret
overgå fra privat til kommunalt
regi.
20 personer var mødt op for at
deltage i afstemningen om nedlæggelsen, som blev enstemmigt
vedtaget.
Med den kommunale overtagelse
følger flytning til skolens lokaler.
Æblehuset vil få til huse i skolens østlige del og der vil blive
plads til 35 børnehavebørn og 10
småbørn. Derudover vil den nystartede Morgen-SFO fortsætte.
Ifølge kommunens plan vil overgangen fra privat institution til
kommunal formelt ske pr. 1. november 2011, mens selve flytningen vil finde sted i løbet af januar 2012.
Kommunen står for istandsættelse af skolen. Et udvalg bestående
af kommunens folk, medlemmerne af bestyrelsen og Æblehusets
personale står klar til at gå i gang
med at arbejde med indretningen.
Med hensyn til selve flytningen,
så er Æblehuset ansvarlig for det
praktiske i flytningen og for tilbageføring af huset på Voddervej
1.
I den forbindelse er der brug for
frivillige, der har mulighed for at
hjælpe, så arbejde og flytning
kan ske med så få forstyrrelser
for børnene som muligt!
Opslag med nærmere oplysning
om flytningen og arbejdet med
denne følger senere..

i sin ungdom var en dumrian, laps og slyngel; nu kunne han ingenting, var
blevet enkemand og ”overhovedet forhenværende på alle måder”.
Sådan er det, når man puster sig op og vil herse og regere med alle, fordi man har
kræfterne og magten til det. En dag bliver også han svag og ”forhenværende”; det
gør vi alle.
Men denne mand, som var husejer, som vi kan læse om, var over al måde nidkær
med at sætte sine lejere ud på klokkeslet, hvis de ikke kunne betale huslejen. Han
skulle ligesom tage hævn over sine egne manglende kræfter og evner ved at lade
det gå ud over andre.
I kommunist tiden i Sovjetunionen satte kommunistpartiet det stempel på sine
modstandere, som de ønskede at brændemærke: De blev kaldt ”forhenværende
mennesker”, altså mennesker, som slet ikke er mennesker mere og derfor kunne
udslettes. Det var partiets hævn over dem, de ikke kunne lide. Men tiden gik, og
snart var det partiet, der var ”forhenværende” og færdigt med at bestemme i denne verden.
Partiet, som gerne ville gøre alle til ateister, havde også forsøgt at afsætte Kristus
ved at kalde ham ”forhenværende” Guds Søn og rive kirker ned og forfølge de
troende, men de kunne ikke rive Kristus ud af folkets hjerter, og en dag var partiet ”forhenværende” og russerne kunne igen offentligt bede til Gud og holde dåb
og uddele nadveren i Kristi navn.
For mennesker i al deres storhed og opblæsthed bliver altid ”forhenværende”, og
”hovmod står for fald”, siger vi. Ja, selv den største bliver rynket og grå.
Men vor Fader i Himlen bliver aldrig forhenværende, og han ler højt ad menneskene, som tror, at de kan dømme Ham ude og kalde ham ”forhenværende”.
– Det er ikke Gud, der bliver gammel og grå, men os, og det uanset, hvad vi i vor
egen opblæsthed mener om Ham. Det var russernes trøst under de mange års forsøg fra partiet på at rive troen ud af deres hjerter: Gud har tid at vente, for han
bliver ikke gammel og aflægs, men partiet gør og menneskene, som står
bag, gør.
Og det er Ordet, som skal bære os og vor kirke: Gud bliver aldrig
”forhenværende”; i ordet om Hans Søn, som døde og opstod, er Han altid nær og
følger os på vor vandring og har banet en vej for os til sit rige, så vi uanset den
offentlige mening om ”religionens død” og ateisternes rasen, holder fast ved, at i
Guds øjne bliver vi hver dag yngre og stærkere, for troen drejer sig ikke om, hvad
Gud er i vore øjne, men om, hvad vi er i Hans øjne: ikke forhenværende, men nuværende børn af Ham, og på vor vandring på jorden på vej mod Hans rige.

Begravede i Vodder Kirke
Aksel Villy Bisgaard Villadsen, Renbæk
Hans Christian Rossen, Frifelt

Adresser
Sognepræst
Sten-O. Bro Vedstesen
Tingvej 3A, Brøns
6780 Skærbæk
Tlf. 74753114
e-post: sobv@km.dk
web: broensvodder.dk

Menighedsrådsformand
John Kousgaard
Sønderhedevej 48, Gånsager
6780 Skærbæk
Tlf. 74757428
Graver
Ida Boisen
Træffes på kirkegårdskontoret
tirsdag - fredag kl. 9.00-16.00
eller på tlf. 74757438
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Nyt fra dagligdagen i Æblehuset

Yngste gruppen har for nylig fået et par nye ansigter så
gruppen arbejder i øjeblikket men indlæring af børnehavens daglige rytme og at lærer hinanden at kende. I midten
af September begynder de med temaet "mig og min familie”.
Kernen har i denne uge kørt projektet ”udeliv” hvor de b.la.

Så siger kalenderen September og vi er i Æblehuset og
Kernen kommet rigtig godt i gang efter sommerferien.
Ældste gruppen er netop startet på et projekt der hedder
”virksomhedsbesøg”. Projektet omhandler et besøg hos
nogle virksomheder rundt om i lokalområdet.
Børnene i mellemste gruppe starter snart projekt
”hjemmebesøg”. Hjemmebesøgene udvikler hvert barn individuelt men styrker også hele gruppens sammenhold.

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 IdrætsCenterLørdag 10. september
Arbejdsdag på Aktivitetspladsen
Kl. 10-15 Kernehuset ved VIC
Lørdag 10. september
Åbent Hus
Kl. 13-15 hos Holbæk BioEnergi
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
Med forbehold for ændringer

har malet på sten, været på ture, leget udenfor og ugen slutter de af hos en svinefarmer.
Pr. 1. september er Æblehuset og Kernen fyldt op med hele
34 børn i børnehaven og 8 småbørn i Kernen.

Fredag 16. september
Konfirmationsforberedelse
Tingvej 3A, Brøns
Lørdag 17. september
10 års fødselsdagsfest
kl. 10-17 hos BirkelevaturKunst
Søndag 18. september
10 års fødselsdagsfest
kl. 10-17 hos BirkelevaturKunst
Søndag 18. september
Gudstjeneste
kl. 10.30 i Vodder Kirke
Søndag 18. september
Åbent Landbrug
kl. 12-16 hos ørre Hedelam
Mandag 19. september
Babysalmesang
Kl. 09.30-10.30 i Brøns Kirke
Mandag 19. september
Børne– og Teenfitness
Kl. 17.00 - 18.00 i Vodder IdrætsCenter
Søndag 25. september
Gudstjeneste
kl. 09.00 i Brøns Kirke v/Stubkjær
Tirsdag 27. september
Opstart gymnastiksæson
Vodder IdrætsCenter—se annonce

Onsdag 28. september
Opstart gymnastiksæson
Vodder IdrætsCenter—se annonce
Torsdag 29. september
Opstart gymnastiksæson
Vodder IdrætsCenter—se annonce
Torsdag 29. september
Caféeftermiddag v/VAKS
Kl. 14.30 i Vodder IdrætsCenter

Oktober
Søndag 2. oktober
Høstgudstjeneste
kl. 10.30 i Vodder Kirke
Mandag 3. oktober
Friendtex aften
Kl. 19.00 i Vodder IdrætsCenter
Lørdag 8. oktober
Spisning og DaCapo
Kl. 19.00 på Frifelt Kro
Søndag 9. oktober
Gudstjeneste
kl. 09.00 i Vodder Kirke
Mandag 10. oktober
Spisning og Foredrag med Søren Dahl
Kl. 18.30 i Vodder IdrætsCenter
Torsdag 13. oktober
Caféeftermiddag v/VAKS
Kl. 14.30 i Vodder IdrætsCenter

Se også nyheder og aktiviteter på www.voddersogn.dk

