Avisen for: Vodder Sogn og omegn

ovember-December 2011, 13. Årgang, r. 9

Ingen jul uden julemanden, risengrød, julebanko,
julefrokoster, nisseparty m.m.
Året nærmer sig slutningen og der er flere aktiviteter i gang i lokalsamfundet,
som det kan ses inde i bladet og i kalenderen bagest i bladet.
Læs bl.a. i dette nummer:
Vodder Sogns Bibliotek genopstår
.på frivillige hænder
Læs mere side 2
Hyggelige, sjove, spændende og uhyggelige timer i Efterårsferien
Der foregik mange spændende
aktiviteter i tre dage i Vodder
Sogn
Læs mere side 4 og 7
Kvinderne overtager Frifelt
Kro
 og gør det igen
Læs mere side 9

Så som et nyt initiativ har Lokalrådet i år arrangeret risengrød på Frifelt Kro
inden dette års julearrangement, således at de travle børnefamilier ikke skal
tænke på aftensmaden. Det starter kl. 18.00 og tilmelding foregår hos Kwik
Spar . Det samme gør bestilling af slikposer til arrangementet…
Se annoncen side 3
Ikke mindst, så bliver Årets Julefrokost for alle interesserede afviklet lørdag
den 10. decmber i Vodder IdrætsCenter. Hvis du/I ikke allerede har tilmeldt
jer - kan I nå det endnu..
Se annoncen side 5
Og i selve juledagene, ja så åbner Frifelt Kro op for et Nisseparty den 25. december med præmier til bedste udklædning….
Se annoncen side 7

Nu er det jul igen - nu er det gul igen!
Mød julemanden hos Kwik Spar. Han kommer på besøg
søndag den 18. december kl. 11.00, hvor der er slikposer til
børnene og lidt til maven og ganen til de voksne
Åbningstider ved juletid og nytår:
24. december
07.30 -12.00
25. december
Lukket
26. december
09.30 - 13.00
27.-30. december
07.30 - 19.00
31. december
07.30 - 12.00
1. januar
Lukket
Åbningstider:
Mandag - fredag kl. 07.30 - 19.00
Lørdag
kl. 07.30 - 15.00
Søndag
kl. 07.30 - 12.00
Altid frisk brød og kager fra
bageren i Arnum

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

Besøg Julestuen i
havestuen
Find billige kalendergaver
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Snerydning og
saltning
Jeg rydder sne og salter
iht. aftale.
Rimelig pris efter tidsforbrug.
I sommerhalvåret tilbyder
jeg ligeledes havearbejde,
sprøjtning af indkørsler og
græsplæner, muldvarpebekæmpelse m.m.

Ring eller skriv til:
Grethens Nansen
Tlf. 21 91 69 48
ggnansen@dlgtele.dk

Vodder Sogns Bibliotek genopstår
I forbindelse med lukningen af Vodder Skole, har
lokalsamfundet fået overdraget en del bøger. Dem
har vi nu sat i nogle reoler, som lokalrådet har
købt ind til formålet - til
glæde for alle interesserede borgere. Udover de
bøger, som vi har fået
ifm. lukningen af skolen,
kunne vi tænke os at udvide biblioteket til at være borgernes bibliotek,
hvor borgere, som har
bøger, som de ikke længere bruger - kan komme med dem til Vodder Sogns
Bibliotek.
I den sammenhæng, kunne vi også bruge nogle frivillige til at hjælpe med at få
sat bøgerne lidt mere i system - og hvis du/I har nogle ideer til aktiviteter ifm.
biblioteket - så hører vi dem gerne.
P.t. står bøgerne inde i mødelokalet, hvor vi samtidig har lavet et lille hyggehjørne. Men reolerne er flytbare så de kan flyttes ud i caféen eller andre steder.
Vi håber dette initiativ kan bidrage til at folk mødes til en hyggelig snak i caféen og vil snarest starte op med bogcaféeftermiddage i den sammenhæng.
Kontakt Merethe Juul Thysen på 20285668 eller voddersogn@gmail.com for
yderligere oplysninger og ifm. aflevering af bøger.

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
Private annoncer

750 kr.
500 kr.

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

Søndag 4. december 19.00
Søndag 11. december 19.00
Søndag 18. december 19.00
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Hyggelige, sjove, spændende og uhyggelige timer i Efterårsferien
I efterårsferien havde Vodder Sogns Lokalråd arrangeret aktiviteter for hele familien onsdag, torsdag og fredag.
Onsdag var der græskarudskæring og andre aktiviteter. Pga.
vejrguderne blev aktiviteterne flyttet ind i Vodder IdrætsCenter, hvor de fremmødte havde nogle hyggelige timer.
Om torsdagen var der udfordringer for de lidt mere vilde. I skolegården blev der stillet op til Cykeltrial - en spændende aktivitet, som flere af lokalområdets børn og voksne fik prøvet
af…. Se billederne på side 7.
En af drengene havde prøvet så meget at han havde fået vabler
som blødte - men trods alt havde det været alle tiders eftermiddag - hvor deltagerne slet ikke kunne stoppe igen..
Vodder Sogns Lokalråd havde inviteret Ole Kristensen og et
par drenge fra www.trialaction.dk til at komme og vise hvad
man kan med en biketrial.
Om fredagen var der traditionen tro Gyseraften. Der var et stort
fremmøde til arrangementet og mange flotte udklædninger.
Dette års tema var hekse, og der var inviteret rigtige hekse.
Heksene Ady og Nefer havde travlt i deres lokale med mange
besøgene i løbet af aftenen.
Derudover var der mulighed for også at lave græskar og andre
aktiviteter, som der var fuld gang i.
Dette års vindere at udklædningskonkurrencen blev hele
Brinkmann familien - med hekse og Sankt Hans bål.
Præmien for den mest uhyggelige have gik i år til Birgit og
Henrik Clausen på Algade - i skarp konkurrence med Susanne
og Michael Andersen, som vandt sidste år.
Et stort tillykke til alle og tak for den store opbakning til arrangementet - både fra de lokale og fra andre steder i egnen.
Lokalrådet har allerede idéer til næste
års efterårsferie - men hvis nogen har
en god idé til næste års efterårsferie,
så send den gerne til
voddersogn@gmail.com.
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Holbækvej 33, Holbæk, 6780 Skærbæk
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VAKS’ Aktiviteter

Den 29. september afholdte VAKS et arrangement med
Anna Marie Ohlsen, leder på Hospice Sønderjylland, Haderslev, som fortalte om hverdagen på et hospice.

Den 27 oktober, havde VAKS besøg af Poul Bjerrum, der
stammer fra Gånsager. Han skulle fortælle om Æ lillebahn
(Æ Kleinbahn). Han startede med at sige, at han jo ikke
vidste så meget, men det var en underdrivelse. Han kunne
give en interessant beretning om banen, med små afstikkere til sikringsstelle nord samt mergelselskaberne i Roager
og Arnum. Utroligt hvad han vidste, og sjovt, at han også
havde skaffet dokumenter og lign fra tiden.
Begge arrangementer var endnu et par go’e og hyggelige
eftermiddage i VAKS’ regi.
Resten af året afholdes der et arrangement den 24 november. Leif Hansen, Varde. Kendt fra ” I seng med fjenden”.
Og den 8 december er der juleafslutning med pakkespil og
julehygge. Jan Jacobsen vil deltage sammen med et par
elever fra musikskolen
Alle arrangementer foregår i Vodder IdrætsCenter, Sportsvej 3 - kl. 14.30. Pris for ikke medlemmer: 25 kr. for foredrag og kaffe
Yderligere oplysninger om foreningen og
aktiviteterne fås ved henvendelse til
Formanden for VAKS
Rita Ebbesen, 74753298
rita.ebbesen@bbsyd.dk

Aktuelt nyt fra spejderne
Spejderne er kommet godt
fra start efter sommerferien.
De forskellige enheder er i
fuld gang med at tage
mærker til uniformen,
som" Klar dig selv",
”Knivbevis" og " Ask " for
spejderne er ved at bygge
lejrplade i skoven.
Den 5.-6. november blev der holdt week-endtur ved
hytten, hvor der blev inviteret til "Spejder for en
dag” den 6. november med bålmad og ikke mindst
så blev Familiespejd startet op, hvor børn fra 3-6 år
sammen med mor/far havde mulighed for at prøve
hvad det vil sige at være spejder.

Der er også blevet afholdt loppemarked i forbindelse med fiskerikonkurrencen på Brøns kro. Det var
godt besøgt, de var i hvert fald gode ved pølseboden, det kneb med at følge med i frokostpausen.
Spejderne havde en god dag og der er lagt op til at
de næste år laver lignende samarbejde.
Den 8. januar holder spejderne Nytårsparade ved og
i Vodder Kirke.
Til loppemarkedet næste år, indsamler spejderne
lopper, først i det nye år.
Hvis der er nogen der har spejderuniform hænge, i
ikke bruge mere ,så vil spejderne gerne købe eller
sælge med videre til de ny spejder.
Kontakt gerne Per Kristensen, tlf. 51325478, e-mail
bubbi@bbsyd.dk
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Det er bare så fedt!
… var udtrykket fra én af drengene, som deltog i Cykeltrial arrangementet i efterårsferien. Et arrangement hvor 15-20 børn og
voksne prøvede at cykle på en biketrial. Vodder Sogns Lokalråd
havde taget initiativet til at lave arrangementet i efterårsferien,
som en aktivitet for dem, som gerne vil noget mere vildt…. Og
det var vildt - men også sjovt….
Og så var det en anden måde at mødes på - både børn, voksne
og børnebørn. Inden eftermiddagen sluttede kunne flere
af børnene ”hoppe” op over 3 europaller.
Flere billeder og film på
www.voddersogn.dk

GOD JUL OG GODT NYTÅR
Alle borgere, foreninger, erhvervsdrivende og institutioner ønskes en God Jul samt et Godt Nytår af Vodder Sogns Lokalråd med tak for samarbejdet i 2011.
Vi ser frem til samarbejdet i 2012.
Gode ideer til udviklingen i Vodder Sogn modtages altid gerne på voddersogn@gmail.com

Køb dit Nordmandsgran lokalt
på Gammelbyvej 8
Åben Lørdag den 17. og søndag den
18. december. Begge dage fra kl. 10.00
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En dejlig tur til Frifelt og Sønderjylland
Koret DaCapo fra Køge, som var på besøg i
det sønderjyske og Frifelt i starten af oktober,
havde en fantastisk tur. Ikke mindst, så var
koncerten en god oplevelse for såvel koret
som de fremmødte, hvor koret fik lejlighed til
at vise bredden i deres repertoire spændende
fra det rytmiske til traditionel kirkekorsmusik. Læs også om oplevelsen, som Jan Jakobsen skrev i sidste Ævle Bævle.
Udover at koret gav koncert på Frifelt Kro, så
var de om lørdagen bl.a. en tur til møllerne
ved Ballum, og på Rømø. Om søndagen sang
de for en næsten fyldt kirke i Løgumkloster.
Derefter besøgte de Højer Sluse - udstillingen
"100 steder at huske - før de forsvinder"
m.m. og afsluttede turen i Møgeltønder, hvor
de afsluttede turen med frokost og gåtur.
På Frifelt Kro deltog næsten 70 personer hvor der inden korkoncerten og fællessang blev spist grønlangkål m/
tilbehør, is, kaffe med hjemmebag. Alt tilberedt af de lokale kræfter ”de vilde” fra Algade i Frifelt.
Sangen "For en fremmed barskt og fattigt men rigt på minder" blev under arrangementet ganske livagtigt for
DaCapo-koret, som også satte stor pris på at være sammen med og optræde for et humørfyldt lokalt publikum.
Det blev også et besøg, der viste, at det er muligt at skabe nyt liv på kroen, selv om salen ikke var fyldt helt
op.
Otto issen

LØB MED DGI = løb for alle

(iveau 1 for de næsten uøvede

(iveau 2 for de der motionerer et
I samarbejde med Brøns Ungdoms- og Idrætsforening og
par gange om ugen
Rejsby IF er der i området Frifelt, Brøns og Rejsby startet
et fælles løbetiltag under DGI. Og selvom man ikke er star(iveau 3 for dem der har lidt
tet op fra start - så er det muligt at begynde nu….
mere gang i den.
Der løbes søndage kl. 11.00 og onsdage kl. 18.30.

Der er flere fra niveau 3 der ønsker træning på et højere
niveau, målet er at gennemføre en ½ maraton. Det forvenTiltaget er startet op i samarbejde med DGI, så løberne er i
tes at det også vil blive startet op.
gode hænder, hvor mere end 6 personer har været på kursus, endvidere skal et antal på hjælpetræner-kursus i noSom man kan se er der muligheder for alle. Det er bare at
vember.
komme i gang. Næsten alle kan lære at løbe.
Ønsker I mere oplysning da kontakt Peter Kraft tlf.
Løb er en rigtig god motionsform, det er helt sikkert den
42962530.
motionsform der giver mest tilbage sundhedsmæssigt. Den
lægger op til socialt samvær med andre, men giver samtiDet er aftalt at løb foregår i Brøns frem til jul, hvorefter der
dig muligheden for at man kan træne individuelt, når det
aftales nye træningssteder efter jul. Det betyder, at det blipasser ind i ens dagligdag.
ver muligt at skifte løbested, hvis man skulle være forhindret i at deltage hjemme. Målsætning for medlemmerne er
Der er startet følgende hold op:
at deltage i et kommende Nationalparkløb ultimo april
2012.
Ganghold for de uøvede eller skadede der ønsker at komme i gang.
Læs mere her http://www.dgi.dk/Udover/Loeb/nyheder/
Løbetræning_på_tværs_af_nytåret_[a32529].aspx
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Kvinderne overtager Frifelt Kro - og gør det igen!
Maja Kristensen og Melissa Lassen syntes der skulle ske noget kun for kvinder. De tog initiativ
til at der skulle være en kvindeaften på Frifelt Kro den 28. oktober
- med stor succes.
35 kvinder fra nær og fjern deltog
i arrangementet. I baren var der
billige drinks den første time, der
var raflekonkurrence for dem, der
har lyst. Der var ligeledes en
overraskelse - eller rettere sagt to
i løbet af aftenen. Den første var
planlagt, hvor en zumba instruktør kom og dansede med kvinderne og den anden var to
”kvindelige servitricer”. Ikke
mindst, så var der singstar konkurrence med præmier sidst på
aftenen, som for nogen sluttede
meget sent - eller tidligt næste
dag….
Ja, det var en festlig aften, som vil blive gentaget igen fredag den 23. marts 2012 - med nye overraskelser….
Så til de kvinder, som gik glip af aftenen og dem, som deltog - sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Udover arrangementet - så er der ligeledes etableret en lukket Facebook gruppe for kvinder med navnet
”Kvindeaften På Frifelt Kro.” - som allerede har næsten er 80 medlemmer.

•
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Fra Kirkebladet
Brøns og Vodder sogne, 2011-2012, nr. 4, november - december - januar
Kan også læses på www.broensvodder.dk

Sangaften i Vodder Idrætscenter den 17. november
Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30.
Lone Clausen indleder aftenens sange.
Der vil blive serveret kaffe /the og kage. Alle er velkommen
Kirkebilen kan benyttes.

Koncert i Brøns kirke med Midt Syd Kantori den 6. december
Tirsdag den 6. december er der julekoncert i Brøns kirke kl.
19.30 med Midtsyd Kantori fra Toftlund.
Ingen entré, men stor musik!
Midt Syd Kantori blev Koret dannet i 2006 hvor Toftlund
kirkekor, og Agerskov kirkekor blev slået sammen til ét kor
med navnet Midt Syd Kantori.
Koret ledes af organisten i Toftlund og holder ugentlige
øvelser på Herrestedgaard ved Toftlund kirke hver tirsdag
aften. Midt Syd Kantori synger til gudstjenester i Agerskov
og Toftlund kirker og holder ca. 8 koncerter i året.

Brorsons salmer og Adventsmøde 4. december i Brøns kirke
Søndag den 4. december er der adventsmøde i Brøns fælles for Brøns & Vodder sogne.
Der indledes med gudstjeneste i Brøns kirke ved provst Thala Juhl Holm fra Mjolden.
Efter gudstjenesten er der fælles kaffebord i konfirmandstuen, hvor Thala Holm vil fortælle om Brorsons
salmer – især hans julesalmer.

Spejdernes nytårsparade den 8. januar 2012
I forbindelse med nytårsparaden den 8. januar 2012 deltager spejderne i gudstjenesten i Vodder kirke kl.
10.30.

Oplæsningsaftener i præstegården
Efter snart gammel tradition holder vi oplæsningsaften i præstegården i Brøns hver anden mandag kl. 19.30
fra nu og til en gang hen mod foråret. Alle, der har lyst til hyggeligt samvær, er velkomne. Oplæsningsaftenerne startede den 7. november.

Døbte i Vodder Kirke
Oskar Thye Andersen, Frifelt
Lucas Dias Harpøth Juhl, Frifelt
Tristan Schlanbusch Bisgaard, Skjern

Gudstjenester
Se kalenderen på bageste side.
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Uhumskheder
”Kristendommen duer ikke mere!” – Sådan sagde en mand i 1930’ernes Tyskland. Manden havde været præst
i Ditmarsken, men havde tjent så godt på sine skriverier, at han kunne hænge præstekjolen i skabet og leve af
indtægterne fra bøgerne.
Det var blevet nye tider i Tyskland; det bliver jo altid ”nye tider”, også i vore dage. I Tyskland var tiderne den
gang blevet så nye, at præsten fra Ditmarsken mente, at kristendommen ikke egnede sig for det nye germanske folk, som man var ved at skabe under Adolf Hitler. En ”jødegud” egner sig ikke for et nordisk folk, erklærede den forhenværende præst. Det Gamle Testamente er f. eks. fuld af uhumskheder, som en stolt arier måtte
forkaste.
Mod ham skrev Kaj Munk i 1936 i en artikel i Jyllands-Posten følgende: ”... når der nu rases mod uhumskhederne i det gamle Testamente, er der kun at sige, at Biblen er en hensynsløst ærlig bog. ... En sandfærdig Tysklandshistorie vil så lidt som nogen fædrelandshistorie kunne undgå at konkurrere med Bibelens beretninger om
menneskets natside.”
Det var ord i tide den gang - og nu! Bibelen er ikke en bog om selvfede mennesker, som har udstyret sig selv
med englevinger og soler sig i egen godhed og selvretfærdighed. Selv de største personligheder i det Gamle
Testamente afsløres i al deres lumpenhed og nedrighed, ja, selv det ”udvalgte folk” viser sig at være vantro,
frafaldne og troløse, og sådan bliver hele det Gamle Testamente én stor profeti, som peger hen mod ham, som
alene af alle gør Guds vilje på jorden: Kristus!
”Bibelen er en hensynsløst ærlig bog. Netop derfor er den Bibelen, Livets Bog. Den er ikke forfattet af Morten
Korch”, skriver Kaj Munk; derfor taler den sandt om os; derfor taler den sandt om Kristus, som ikke kom til
”overmennesker”, men til mennesker med en ”uhumsk”, syndig og snavset historie om troløshed og frafald.
Bibelens Gud egner sig ikke for de nordiske folk, mente den ditmarske præst. ”Egner sig”! – En Gud, der skal
”egne sig” for folk, er ikke nogen Gud, siger Kaj Munk, og han har ganske ret.
Hvad siger vi ikke selv nu om dage: ”Åh, det er så vanskeligt at forkynde kristendom i disse tider, hvor det
’lissom’ ikke egner sig for os, der kræver helt andre ting af en Gud og kirkens prædiken.
Men Bibelen er en ”hensynsløst ærlig bog”, som ikke bryder sig en døjt om, hvilke lånte fjer vi mennesker
pynter os med, men skildrer os, som vi er, idet den skildrer mennesker, som de var den gang, og deri kan vi se
os selv og vor historie. Spørgsmålet er kun, om vi vil være ”hensynsløst ærlige” med os selv og så for resten
forstå, at syndernes forladelse og kødets opstandelse ved Guds nåde og barmhjertighed er det eneste, vi
”egner” os til.
Sobv

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

Vodder Kirke
Gånsagervej 29, Vodder
6780 Skærbæk

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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Grundmotorikken i Æblehuset - vigtig for dagligdagen resten af livet!
Hver onsdag tager blæksprutterne og krabberne fra børnecenteret Æblehuset hen til Vodder IdrætsCenter i Frifelt til
motorik. Der er megen læring forbundet med denne dag.
Børnene tager selv overtøj på/af. De finder egen madkasse
og putte den i rygsækken med eget navn. De øver sig i at
holde styr på egne ting i hallen, og når de er hjemme i børnehaven igen lægges madkasse og rygsæk på plads igen.
Børnene lærer om trafikken når vi går om i hallen. De skal
altid gå med en i hånden - altså passe på hinanden,
De skal gå i venstre side af vejen og når der kommer biler/
traktorer skal de alle gå langt ind i siden og alle står helt
stille indtil køretøjerne er forbi. At lære at kigge til venstre
og højre og lytte om der kommer biler inden de går over
vejen.
I hallen starter motorikken med opvarmning, det kan først
være med vores motorik sang……….,og derefter med
kommando lege, og her gælder det om at lytte og at udføre
kommandoen. Derved styrkes børnenes koncentration og
opmærksomhed. En regel leg, en leg hvor der er en regel
som alle skal følge f.eks. stå trold, bankebøf m.m.
(kollektiv beskeder) Æblehuset bruger også forskellige
redskaber i legene såsom faldskærm, klude, balloner osv.
Dernæst laver de redskabsbaner, hvor børnene øver sig i at
bruge de forskellige muskelgrupper og grundmotorikken .Til slut giver de hinanden massage to og to eller ligger
helt stille og bare slapper af og finder roen.
Alle legene og opgaverne der laves i hallen går ud på at
styrke grundmotorikken og børnenes sanser.
• God grundmotorik kan blive bedre hos alle, ved at
blive stimuleret.
• God grundmotorik styrkes gennem gode grundlege

November
Søndag 20. november
Gudstjeneste
Kl. 10.30 i Vodder Kirke
Mandag 21. november
Oplæsningsaften
Kl. 19.30 i Præstegården i Brøns
Torsdag 24. november
Caféeftermiddag v/VAKS
Kl. 14.30 i Vodder IdrætsCenter
Fredag den 25. november
Risengrødsspisning v/Lokalrådet
Frifelt Kro, Roagervej 1
Fredag den 25. november
Julearrangement v/Lokalrådet
Vodder IdrætsCenter, Sportsvej 3
Søndag 27. november
Gudstjeneste
Kl. 09.00 i Vodder Kirke

December
Søndag 4. december
Adventsmøde
Kl. 19.30 i Brøns Kirke
Med forbehold for ændringer

(løbe, springe, hoppe, trille, slå kolbøtter, gynge).
• Labyrint-(hovedbalance)-,taktil-(følesansen) og Kinæsthesisansen(stillingssansen).
Hovedbalancen (Labyrintsansen) funktion:
• At give hjernen oplysning om i hvilken stilling hovet
er, da hovedets bevægelser er ledende for mange andre
bevægelser
• At give hjernen besked om, hvordan man har det med
balancen, som labyrintsansen er en del af.
• At være med til at styre øjenbevægelserne, da der i
hjernen er tæt forbindelse imellem synssansen og labyrintsansen.
Følesansen (Taktilsansen) funktion:
Det er ikke tilfældigt, at føle betyder to ting:
• At man rører ved noget
• At man har følelser.

Søndag 4. december
Julebanko
Kl. 19.00 på Frifelt Kro
Mandag 5. december
Oplæsningsaften
Kl. 19.30 i Præstegården i Brøns
Torsdag 8. december
VAKS’ juleafslutning
Kl. 14.30 i Vodder IdrætsCenter
Lørdag 10. december
Årets Julefrokost
Kl. 18.30 i Vodder IdrætsCenter
Søndag 11. december
Gudstjeneste v/Stubkjær
Kl. 09.00 i Vodder Kirke
Søndag 11. december
Julebanko
Kl. 19.00 på Frifelt Kro
Lør. og Søn. 17. og 18. december
Salg af juletræer
Kl. 10.00 på Gammelbyvej 8
Søndag 18. december
Gudstjeneste
Kl. 10.30 i Brøns Kirke

Søndag 18. december
Julemanden på besøg
Kl. 11.30 hos Kwik Spar
Søndag 11. december
Julebanko
Kl. 19.00 på Frifelt Kro
Lørdag 24. december
Gudstjeneste
Kl. 16.00 i Vodder Kirke
Søndag 25. december
Gudstjeneste
Kl. 10.30 i Vodder Kirke
Søndag 25. december
Julebal
Kl. 20.00 på Frifelt Kro
Mandag 26. december
Gudstjeneste
Kl. 10.30 i Vodder Kirke

Januar
Søndag 1. januar
Gudstjeneste
Kl. 19.30 i Vodder Kirke

Se også nyheder og aktiviteter på www.voddersogn.dk

