Avisen for: Vodder Sogn og omegn

Oktober 2011, 13. Årgang, r. 8

Læs bl.a. i dette nummer:

Sjove aktiviteter i efterårsferien
Har du prøvet cykeltrial ? Hvis
ikke - så kom og prøv det torsdag i efterårsferie. Du kan også
skære græskar, være med til
bålhygge m.m. om onsdagen
og ikke mindst være med til
Gyseraften fredag aften. Årets
tema er hekse - og med rigtige
hekse.
Se hvad der sker side 3 og 5
Planerne for vores aktivitetsområde
Læs mere om dem samt arbejdsdagen i september
Læs mere side 6

Så er det tid til Årets Julefrokost
Den foregår den 10. december i
Vodder IdrætsCenter
Læs annoncen side 7

I starten af september startede Idræt
på Tværs op igen. Og det med stor
succes.
Hver fredag aften finder 50-100
børn og unge fra ca. 10 år (3. klasse)
og opefter fra nær og fjern til Vodder IdrætsCenter til nogle hyggelige
timer.
Fortsættes side 4

Har du brug for opmagasinering?
' så se her!
Campingvogne, både, biler eller andet
opmagasineres af Frifelt Auto.
Tommy Vejrup
Tlf. 74757308
Mobil 40163508

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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Indsamling af
gammelt jern og
skrot til Vodder
IdrætsCenter
Vodder IdrætsCenter samler gammelt jern og skrot
ind lørdag den
5. november på Roagervej
7 (gamle Superfos).
Pengene går til Vodder
IdrætsCenter, så hvis i har
noget, så ring til
Leif Hansen tlf. 20885048
eller Tommy Vejrup tlf.
40163508.
Vi kommer gerne og henter
det.

Fællessangkoncerten Toner fra filmen med
koret DaCapo
Lørdag den 12. oktober var der mødt ca. 50 gæster op på Frifelt Kro til en gang Nytårs menu på ægte Sønderjysk. Menuen bestod af hamburgerryg, kålpølser, grønlangkål og brunede kartofler, og is bagefter, og jeg skal da love for at det satte smagsløgene i højeste gear hos vores gæster fra Køge syd for København.
Og så skal jeg da love for at os 50 fik de sidste sanser op og køre da koret tog fat på
filmmelodier gennem tiderne, det var lige fra Du er min øjesten, Alle går rundt og
forelsker sig, Hvorfor er lykken så lunefuld. Videre til Amerikansk Over the rainbow,
lidt Walt Disney med Lady og Vagabonden og når jeg ser et stjerneskud, så en tur til
Grease med Summer Night. Kim Larsen fik vi også med Papirklip fra filmen midt om
natten, så fik vi et par hippiesange fra Hair, som afslutning fik vi Den allersidste dans,
koret troede at de så var færdige, men de måtte leve op til deres navn DaCapo og give
et ekstra nummer.
Koret kommer som sagt fra Køge, de er omkring 40 medlemmer, ca. 30 var med til
koncerten, de havde været på Rømø på en rundvisning, dagen efter skulle de give
koncert i Løgum Kloster Kirke og en tur til Højer. De havde besluttet at sprede sig
rundt medens vi spiste, så snakken gik lystigt, og nogle stykker skulle lige have oversat lidt undervejs.
Otto Nissen som havde arrangeret denne tur med koncerter osv. havde mødt en fra
koret på en rejse sydpå og se bare hvad der kan komme ud af det, og sikke et held for
os der var med. Jeg glemte at sige at der var et 3 mands orkester som støttede det velsyngende kor der var virkelig gang i den. Endnu en god måde at bruge Frifelt Kro på.
Salen har en rigtig god akustik til korsang. Alt i alt rigtig dejlig aften.
Jan Jakobsen, Birkelev

Mortensaften i
Gånsager forsamlingshus

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.

Der serveres and med frikadeller og andet tilbehør, som Laila med hjælpere fremtryller.

Oplag 400
Offentliggøres på hjemmesiderne:
www.voddersogn.dk

Pris for voksne 125 kr. og børn under 12 år 65 kr.

Få fremsendt Ævle Bævle pr. post mod betaling.
Pris i 2011 200 kr.

Så tà naboen, konen, manden, svigermor og ungerne med, og mød op til et par hyggelige timer i
selskab med resten af Gånsager og omegn.

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
Private annoncer

750 kr.
500 kr.

Torsdag den 10 nov. 2011 kl. 18.30.

1/4 side
1/8 side

250 kr.
125 kr.
50 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

Bestilling kan foretages ved Kvik Spar i Frifelt,
eller på telefon 21 22 51 29
Overskuddet går ubeskåret til forsamlingshuset.
Sidste tilmelding den 6. november
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Børnetræf i Frifelt
Igen i år samledes børn bag Frifelt Auto til børnetræf.
Der blev leget, sunget og hørt efter, når der blev
fortalt Bibelhistorie.
Og så sluttede vi af med kagemand fordi det er 10
år siden vi holdt børnetræf for første gang.
Nu er hverdagen i gang, med skole osv.
Men hver onsdag fra 19.00 til 20.30 er alle børn fra
10 år og opefter velkommen i Juniorreden.
Få et program hos Åse Svendsen.
aase@hedelam.dk tlf.23931172

Så er der gang i Idræt på Tværs
….forsat fra side 1
I Ævle Bævle september 2011 udgaven findes programmet indtil jul.
Udover at det er muligt at hygge sig i hallen og caféen, er det
også muligt at lytte til musik i mødelokalet og være kreativ i
hobbyrummet.
Det er forældre, som på skift står for det praktiske til Idræt på
Tværs, som efterhånden har været i gang i snart 10 år.
Yderligere oplysninger om Idræt på Tværs fås ved henvendelse
til Keld Stenger, mobil 25797419.
Billederne er fra den 7. oktober, hvor der var fodboldturnering i
hallen og aktiviteter i de andre lokaler

TAK for den store opbakning og opmærksomhed i forbindelse med vores
åbent hus arrangement den 10. september.
Det var dejligt at så mange havde tid og lyst til at kigge forbi.
Med venlige hilsener
Holbæk Bioenergi I/S og FrifeltFrifelt-RoagerRoager-KraftKraft-varmeværk.
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Holbækvej 33, Holbæk, 6780 Skærbæk

Side 5

Side 6

VAKS’ Aktiviteter resten af året
13 oktober. Oplæsning af en navers dagbog.
Birte T. vil læse op.
27 oktober. Poul Bjerrum vil fortælle om Æ Lillebane.
10 november. Johan Kristensen vil vise billeder og
fortælle om en rejse til Iran
24 november. Leif Hansen, Varde. Kendt fra ” I seng
med fjenden”
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ge. Jan Jacobsen vil deltage sammen med et par elever
fra musikskolen
Alle arrangementerne 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

8 december. Juleafslutning med pakkespil og julehyg-

Der blev taget kærligt af '.
vores allesammens aktivitsområde ved Vodder IdrætsCenter
Den 10. september deltog ca. 20 børn
og voksne i alle aldre til en oprydningsdag på vores allesammens aktivitetsområde ved Vodder IdrætsCenter.
Alle de gamle trælegeredskaber er blevet skåret ned og kløvet til brænde til
de tre bålsteder og brændeovnen i Kernehuset.
Gyngerne er blevet repareret. Hængebroen er blevet repareret m.m.
Der er blevet skåret en del grene ned
ved BMX banen, så der igen kan cykles
rundt på banen.
Til foråret forventer vi at få etableret
petanquebanen, krolfbane i skoven og
en lille fitnessbane på pladsen, så den er
en aktivitetsplads for såvel små som
store.
Hvis der er nogle forslag til området, modtages de gerne. Send dem til voddersogn@gmail.com
Vodder Sogns Lokalråd vil gerne sige tak til alle borgere som deltog. Derudover en stor tak til Kwik spar for
den lækre frokost og til Kaj Pedersen i Gammelby, fordi vi måtte låne hans kløver…
Se flere billeder på www.voddersogn.dk
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Kære borgere i Vodder!

Stor gadefest

I et tidligere nummer af Ævle-Bævle skrev jeg et lille Lørdag den 17.
stykke om de overvejelser, jeg har gjort mig om kirke- september dannede Vodder
gang.
IdrætsCenter
rammen om en
Da jeg kom hjem fra ferie, erfarede jeg til min store
forbavselse, at dagbladet JydskeVestkysten havde pla- større gadefest.
stret det meste af en side til med bl.a. et stort billede af
mig og en artikel med en halvt sensationel overskrift Børn, unge og
og en gengivelse af mine ord på en måde, som jeg ik- voksne fra
Algade, Lundgårdstoften, Sønderagervej, Frifeltvej,
ke kan anerkende i den form, JV har givet det.
Hedebovej og Roagervej i Frifelt deltog i arrangemenJeg nævner det blot for at gøre opmærksom på, at det, tet. Det var i år første gang at andre gader udover
jeg skrev, kun var til brug for Ævle-Bævle og ikke det Algade blev inviteret.
halve Jylland, ligesom jeg har gjort JV opmærksom
på, at jeg ikke ønsker at blive afbilledet eller refereret 90 børn og voksne hyggede sig i og omkring Vodder
IdrætsCenter fra om eftermiddagen til langt ud på afi JV uden min godkendelse.
tenen.
Godt (og forhåbentlig lidt tørrere) efterår
Et forslag til
Sten Vedstesen
hvad Vodder
IdrætsCenter
Badminton
og området
derved også
Der er stadig ledige pladser.
kan bruges
Er du interesseret - så kontakt
til.
Marit Brinkmann,
mobil 23937904

Oktober
Torsdag 13. oktober
Caféeftermiddag v/VAKS
Kl. 14.30 i Vodder IdrætsCenter
Søndag 16. oktober
Gudstjeneste
kl. 09.00 i Brøns Kirke v/Stubkjær
Fredag 21. oktober
Gyseraften v/Vodder Sogns Lokalråd
Kl. 19.00 i Frifelt by
Søndag 23. oktober
Gudstjeneste
kl. 10.30 i Vodder Kirke
Torsdag 27. oktober
Caféeftermiddag v/VAKS
Kl. 14.30 i Vodder IdrætsCenter
Fredag den 28. oktober
Konfirmationsforberedelse
Tingvej 3A, Brøns
Fredag den 28. oktober
Kvindeaften
Frifelt Kro, Roagervej 1
Med forbehold for ændringer

Lørdag den 29. oktober
Gourmetaften
18.45 Brøns Rejsby Friskole
Søndag 30. oktober
Gudstjeneste
kl. 09.00 i Vodder Kirke

Fredag den 25. november
Konfirmationsforberedelse
Tingvej 3A, Brøns
Fredag den 25. november
Julearrangement v/VSL
Vodder IdrætsCenter, Sportsvej 3

November

December

Søndag 6. november
Gudstjeneste
kl. 10.30 i Vodder Kirke
Torsdag 10. november
Caféeftermiddag v/VAKS
Kl. 14.30 i Vodder IdrætsCenter
Torsdag 10. november
Mortensaften
Kl. 18.30 i Gånsager Forsamlingshus
Fredag 11. november
Koncert med Hush
Kl. 20.00 på Brøns Rejsby Friskole
Torsdag 24. november
Caféeftermiddag v/VAKS
Kl. 14.30 i Vodder IdrætsCenter

Torsdag 8. december
Caféeftermiddag v/VAKS
Kl. 14.30 i Vodder IdrætsCenter
Lørdag 10. december
Årets Julefrokost
Kl. 18.30 i Vodder IdrætsCenter

Januar
Fredag 27. januar
Konfirmationsforberedelse
Tingvej 3A, Brøns

Februar
Torsdag 2. februar
Fransk Aften v/VAKS og VSL
Vodder IdrætsCenter, Sportsvej 3

Se også nyheder og aktiviteter på www.voddersogn.dk

