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Sommertid, ringridning, havebesøg og kurser
Ringridning er så populær her i Vodder
Sogn, at der findes to ringriderforeninger.
Gånsager Ringriderforening har tradition
for at afholde det årlige ringriderstævne i
forsommeren. Det foregik den første
week-end i juni måned.

er det ringridningen, som har tiltrukket
næsten 100 ryttere hvert år de sidste par
år. Arrangementet foregår i Birkelev på
Kærmarksvej 43.

Havebesøg og pilefletkurser i
Birkelev
Ved du ikke hvad du skal lave - så er det
altid spændende at besøge Birkelev NaturKunst på Birkelev 7 i Birkelev. Her
kan du besøge en spændende have fyldt
med pileflet, træskulpturer, en vinterhave,
eventyrhaven, citatstien, dyr, fugle og
meget mere.

Læs bl.a. i dette nummer:

Åben Pilehave og sommerkurser i pileflet
Læs mere side 1
Ringridning i Birkelev
Læs mere side 1
Loppemarked i Frifelt
Læs mere side 1

Læs mere om arrangementet og se flere
billeder på www.voddersogn.dk

Ringridning i august i Birkelev

Derudover er det muligt at deltage i sommerkurser i pileflet,
som foregår hver
mandag i juli og august måned.

I week-enden 3.-4 august afholder Frifelt
Ringriderforening det årlige ringriderLæs mere side 3 stævne. Fredag aften kl. 18.30 starter
Se åbningstiderne på
week-enden med traktorringridning og
www.voddersogn.dk eller
Børnetræf i august i Kernebørneaktiviteter og om lørdagen kl. 11.30 www.birkelevnaturkunst.dk
Grillaften i Renbæk

huset

Læs mere side 3
Loppemarked til fordel for
Springhal i Vodder IdrætsCenter
Læs mere side 3

Børneloppemarked
på Frifelt Kro
Søndag den 5. august
kl. 11.00—
11.00—15.00
Få ryddet op i dine sager
og deltag i loppemarkedet. Få en dejlig dag med
familien i og ved
Frifelt Kro.
Skriv dig på listen ved Kwik
Spar eller kontakt Keld
Stenger for at booke en
stand på 25797419

De mistede v/Sten-O. Bro Vedstesen
”For en del år siden, da jeg var seks, syv
eller otte år gammel, skete det en gang
imellem, at jeg kom ind i
et lokale, og visse folk begyndte at græde.”
Sådan indleder den amerikanske jøde Daniel Mendelsohn sin store bog om den
gren af familien, som forsvandt under
nazisternes jødeudryddelse i Polen og
Ukraine i 1941-44.
Daniel var dreng i tresserne, og årsagen
til, at visse gamle folk i familien begynde
at græde, når de så ham, var, at de i ham
genkendte en onkel, som var blevet dræbt
af nazisterne, og da nu Daniel var blevet
voksen, satte han sig for at finde ud af,
hvad der var
sket med denne onkel og mange andre i
familien, som forsvandt den gang – under
krigen. Han påbegyndte rejser til lande i
alle verdensdele, blandt andet Danmark
for at tale med gamle jøder, som havde

boet i den samme lille landsby som onklen, men havde
overlevet. Det skulle være nu; om få år,
når der ingen var tilbage, som kunne huske noget, ville de døde for
evigt være sunket ned i glemselen.
Det er en dybt bevægende skildring af en
families tragedier; under læsningen får
man ofte en klump i halsen; men det er
også et udtryk for et folks vilje til at huske. Jøderne var spredt over hele verden,
men forblev et folk ved at huske, hvor og
hvem de stammede
fra, og ved at holde fast ved de gamle
skrifter (ikke mindst deres bibel: Det
Gamle Testamente), som de læste sig selv
med i og spejlede deres egen tragiske eller
sejrrige nutid i. Således er f. eks.
”Syndfloden” også den bølge af vold og
død, der skyllede ind over de europæiske
Fortsæt jøder, da nazisterne hærgede Europas lande.
… fortsættes side 2

Side 2
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Nyt fra Vodder Sogns
Menighedsråd

… fortsat fra side 1
Under læsningen kom jeg til at tænke på os og vort
eget forhold til historien og forfædrene. Måske
opdager vi først, hvad vi havde, når vi har mistet
det. Måske er alting blevet alt for meget en selvfølge for os: friheden, kirken, skolen, det frie ord,
det nationale fællesskab. Det er jo bare noget, vi
har! Daniel Mendelsohn minder os om, at vi kun
har det, hvis vi holder fast i det.
Skolen er ikke bare et tilfældigt eksperiment med
de små, men stedet, hvor man lærer mødres mål og
historien om fædres land og nyttige kundskaber til
at tage vare på de gaver, som vi har fået med af
fortidens slægter.
Kirken er huset, hvor vi holder fast - i ordet om
Gud, som inddrog os i sin historie, gennem synd
og fortabelse til frelse.
Landet er ikke bare det sted, vi bebor, men vort
”fødeland”, som vi har kært, og derfor skal holde
fast i, værne og beskytte.
Det er på tide at gøre oprør mod den intellektuelle
overklasse, som gerne ser, vi sænker vor arv ned i
glemselens mørke. Det er på tide, vi siger: ”Vi er
et folk, som holder fast!”

Læs også på www.broensvodder.dk

Døbte
Vilde Hemmingsen, Aarhus
Willads Pedersen Aabling, Kærmark
Thomas Vejrup, Frifelt

Viede:
Pernille og Hans Peter Laursen, Frifelt (kirk. vels.

Gudstjenester
Se kalenderen på bageste side.
Kirkebilen kører til samtlige gudstjenester i Brøns
og Vodder Kirke og kan bestilles dagen før hos
Clausens Busser på tlf. 74757215

Konfirmander 2012
Se billede af konfirmanderne på bagsiden

Fra Kirkebladet nr. 2 2012, maj-august

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
Bor du ikke i området - men ønsker at få det tilsendt, så
kontakt enten Malene eller Merethe.
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

Adresser:

Menighedsrådsformand

Vodder Kirke

www.broensvodder.dk

John Kousgaard
Sønderhedevej 48,
Gånsager
6780 Skærbæk
Tlf. 74757428

Sognepræst

Graver

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

Ida Boisen
Træffes på kirkegårdskontoret
tirsdag - fredag
kl. 9.00-16.00
eller på tlf. 74757438

Gånsagervej 29, Vodder
6780 Skærbæk
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Side 3

Loppemarked til fordel
for den nye Springhal
i Vodder IdrætsCenter

VAKS
Webergrillaften med
Er du
interesseret
i VAKS’ aktiviteter, så er du altid
Frifelt
Husholdningsforening
velkommen
til
at
kontakte
Ebbesen,
- for alle i Vodderformanden
Sogn ogRita
omegn
74753298, rita.ebbesen@bbsyd.dk

Torsdag den 9. august kl. 18.30.
Tag familien med til grillaften hos Connie og
Henrik Laxy i starten af august måned inden skolestart. Gourmetgrill kommer og fortæller os lidt
om Webergrill. De tilbereder fisk og kød, som vi
skal spise bagefter. Foreningen laver salat og andet tilbehør til. Foreningen er vært ved øl, vand,
kaffe og kage. Der er is til børnene. Pris voksne
60 kr. børn under 14 år 30 kr.
Tilmelding til Connie senest den 1. august på tlf.
74757424
Tupperware i september
Onsdag den 12. september kl. 19.00 er det
muligt at deltage i hyggeligt Tupperware party på
Frifelt Kro.

Tidligere dette år blev der holdt et møde om
etablering af en springhal i Vodder IdrætsCenter
og arbejdsgruppen, som står bagved projektet
er i fuld gang med at samle midler til etablering
af hallen.
I den sammenhæng vil der blive holdt

Stort loppemarked
Lørdag, 8. september kl. 10-16
i hallen bagved Roagervej nr. 9 til fordel for den
nye springhal i Vodder IdrætsCenter.
Udover loppemarked vil der også være andre
aktiviteter og konkurrencer.
For aflevering eller afhentning af lopper - ring
eller skriv til Tonni Jessen 21268549, Henrik
Clausen 23937890 eller Tommy Vejrup
40163508.

Læs mere på www.voddersogn.dk om de enkelte arrangementer og tilmelding.

Med venlige hilsener
Arbejdsgruppen for den nye springhal
Henrik Clausen, Tommy Vejrup og Keld Stenger

Kom og vær med til
Børnetræf!
Her kan du høre historier fra bibelen,
synge – lave sæbekassebil – ride på æslet
Loe – prøve vandrutchebanen – lave armbånd –
punge – lege stratego og meget, meget mere.
Og det er alt sammen gra!s.
Det foregår 13.-15. august kl. 14-16 ved
Kernehuset på Ak!vitetsområdet
Sportsvej 3, Frifelt

Hver dag vil der også være noget at spise.

Side 4
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Bageste række fra venstre: Daniel Kolb, Mikkel Juul Thysen, Søren Gad Boll, Christian Enemark Andersen, Kristian Frederik Emanuel Julius Mortensen Frederiksen, Sognepræst Sten-O Vedstesen og Michael Salting Gad. Midterste række fra
venstre: Rasmus R. Nørgaard, Simon Vejrup Thysen, Henrik Thyssen, Frederik Haahr Gad, Camilla Lindholt Hahn, Trine
Brinkmann Mortensen, Casper Warming Ewald og Mads Salting Gad. Forreste række fra venstre: Lise Nielsen, Henriette
Jacobsen, Sille Lykke Jensen, Line Aaskov Clausen, Line Damberg Laursen og Mia Vejlgaard Enevoldsen
Konfirmationen fandt sted i Vodder Kirke søndag den 29. april kl. 10.30
(fra Kirkebladet nr. 2 2012, maj-august)

Juli
Søndag, 22. juli kl. 10.30
Gudstjeneste
Vodder Kirke, Gånsagervej 19, Vodder
Søndag, 29. juli kl. 10.30
Gudstjeneste
Brøns Kirke, Hovedvejen 3A, Brøns

August
Fredag, 3. august kl. 18.30
Traktorringridning og børneakviteter
Kærmarksvej 43, Birkelev
Lørdag, 4. august kl. 11.30
Ringridning
Kærmarksvej 43, Birkelev
Søndag, 5. august kl. 11.00-15.00
Børneloppemarked
Frifelt Kro, Roagervej 1, Frifelt

Med forbehold for ændringer

Søndag, 5. august kl. 10.30
Gudstjeneste
Vodder Kirke, Gånsagervej 19, Vodder
Torsdag 9. august kl. 18.30
Grillaen hos Connie og Henrik Laxy
Renbækgårdsvej 3, Gånsager
Søndag den 12. august kl. 09.00
Gudstjeneste v/Stubkjær
Brøns Kirke, Hovedvejen 3A, Brøns
Mandag 13. august kl. 14.00-16.00
Børnetræf v/LM Juniorreden
Kernehuset, Sportsvej 3, Frifelt
Tirsdag 14. august kl. 14.00-16.00
Børnetræf v/LM Juniorreden
Kernehuset, Sportsvej 3, Frifelt
Onsdag, 15. august kl. 14.00-16.00
Børnetræf v/LM Juniorreden
Kernehuset, Sportsvej 3, Frifelt

Søndag, 19. august kl. 09.00
Gudstjeneste v/Stubkjær
Vodder Kirke, Gånsagervej 19, Vodder
Søndag, 26. august kl. 09.00
Gudstjeneste v/Stubkjær
Brøns Kirke, Hovedvejen 3A, Brøns

September
Søndag, 2. september kl. 09.00
Gudstjeneste
Vodder Kirke, Gånsagervej 19, Vodder
Lørdag, 8. september kl. 10.00-16.00
Loppemarked
Roagervej 9, Frifelt
Søndag, 9. september kl. 10.30
Gudstjeneste
Vodder Kirke, Gånsagervej 19, Vodder
Onsdag 12. september kl. 19.00
Tupperware Party
Frifelt Kro, Roagervej 1, Frifelt

Se også nyheder og aktiviteter på www.voddersogn.dk eller voddersogn.dk på

