Avisen for: Vodder Sogn og omegn
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Så kom foråret….

Læs bl.a. i dette nummer:
Er du vores nye ﬂagdame eller
–mand ?
Vi har brug for en aﬂøser l
ﬂagstangen i Frifelt
Læs mere side 2
Så ta’r vi cyklerne frem….
Ja, så er det endeligt blevet
forår og d l at komme ud på
cykelture…
Læs mere side 6

...og gang i udeaktiviteterne i lokalsamfundet. Og der er gang i mange
spændende aktiviteter—bl.a. ifm. indsamling af midler til at lave en
tilbygning til Vodder IdrætsCenter.
Søndag den 12. maj holder Laila og Marit Brinkmann Mors Dags Arrangement kl. 12.00 på Frifelt Kro for at støtte Vodder IdrætsCenter - så har
du ikke inviteret din mor, mormor, bedstemor, reservemor - eller bare ønsker at få et par hyggelige timer - ja, så kan du/I nå det endnu ved at tilmelde jer hos Kwik Spar, tlf. 74757121.
Op til Pinseweek-enden, kan du få foretaget biltjek hos Frifelt Auto for kun
200,00 kr. Benyt dig af dette billige tilbud - og støt Vodder IdrætsCenter.
Og så er der den store aktivitetsdag den 26. maj med sponsorcykelløb,
fællesspisning, afsløring fra pengeynglerne, stort kaffebord m.m. Yderligere oplysninger findes inde i bladet.
Hos Birkelev NaturKunst startede forårsaktiviteterne i påsken - dog ikke
lige med forårstemperaturer - men nu står haven i fuld blomst - et smukt
syn.
Hos Nørre Hedelam er der også godt gang i forårsaktiviteterne - bl.a. med
fåreklipning. Nørre Hedelam er også kommet på facebook - hvor du kan
holde øje med aktiviteterne derude.
https://www.facebook.com/Hedelam?fref=ts
Alle vore landmænd er langt om længe kommet godt i gang i marken. Ja,
de har ventet længe på at kunne komme i gang.

voddersogn.dk på facebook
Er du på facebook og vil du være ambassadør for dit lokalsamfund - så
vær med til at brede budskabet om vores sides eksistens derinde.
Gå ind på siden http://facebook.com/voddersogn.dk og tryk ’Synes godt
om’.
Det samme når du ser nogle spændende aktiviteter derinde - jo flere der
ser hvad der sker her i vores lokalsamfund - jo flere synes det er et spændende sted" Så er du også med til at synliggøre at området er et godt
sted at bo, leve og arbejde.
Cykelkurv fra Birkelev NaturKunst

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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Tillykke til konfirmanderne i Vodder Kirke, den 26. april 2013
Fra venstre i bageste række: Lars Knudsen Dyhrberg, Søren Bilde Poulsen Ebbesen, Martin Fyhn Nissen, Nicklas Damm
Ejsing, Simon Carstensen Brandt Hoeck. I midterste række: Præsten Lone Uldall Jørgensen, Kristian Qvist Andersen,
Jon Hinrichsen Petersen, Nicolaj Kolb, Rune Bossen og Tino Vangbæk Thyssen. I forreste række: Mette Lund Ebbesen,
Helene Johannsen Boldt, Lena Stensig Ebbesen, Pernille Riis Andersen og Solveig Enemark Andersen.

Vil vi bibeholde vores
flagstang
i Frifelt ?

Udgives ca. 4-8 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 og www.facebook.com/voddersogn.dk
Redaktionschef:
Malene von Qualen, mobil 28 74 16 81
Annoncechef:
Merethe Juul Thysen, mobil 20 28 56 68
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: 30.01, 15.03, 30.04, 15.05, evt. sommernummer
med deadline 30.06, 01.09, 30.10, 15.12
Udgaven medio maj dækker også juni, juli og august 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

... så har vi brug for en flagdame eller –
mand, som kan være behjælpelig med at
hænge flaget op og tage det ned igen.
Som vi tidligere har nævnt, så kan vores
trofaste flagdame igennem flere år, ikke
hjælpe mere med at hejse flaget i Frifelt - så
vi er i den situation at vi mangler en ny flagdame eller -mand.
I øjeblikket er det formanden for Vodder
Sogns Lokalråd, som sørger for det - men
hun har ikke altid mulighed.
Så har du lyst til at hjælpe - så send en email til voddersogn@gmail.com, eller giv
gerne besked til Laila hos Kwik Spar.
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Vi går helt amok
Den 19. oktober 2013 vi fyrer den fedeste 80'erfest af i Vodder
Idrætscenter, Frifelt.
Kom med ind i 80'ernes verden for en aften med denne helt igennem fantastiske fest!
Freddy Fey sørger for den musikalske 80'erstemning. Gourmetgrill og Dortes Mad sørger for at vi får noget godt at spise.
Det bliver gennemført på alle måder hvad angår mad, musik, pynt og udklædning - så folk
kan godt begynde at glæde sig! Se www.80erparty.dk
Et evt. overskud går til Vodder IdrætsCenter - så bak op om arrangementet til fordel for
Vodder IdrætsCenter
På Facebook siden ’80'er party i Frifelt” kan du allerede nu komme i stemning med musik
m.m.
Billetsalget er startet - se www.80erparty.dk eller kontakt en fra festkomitéen:
Jing Anette Thysen tlf. 21 46 80 68 | Malene von Qualen tlf. 28 74 16 81
Hanne Vejrup tlf. 23 93 10 55 | Dorte Høgsted tlf. 26 93 92 18

En super badminton sæson er afsluttet i Frifelt
Badminton sæsonen er slut for i år, og det blev afsluttet med en intern turnering for alle unge spillere.
Der blev spillet nogle rigtig gode kampe, og der blev fightet til sidste bold i alle kampe. Der blev både spillet
single og double turnering. Her er billeder af de glade spillere.
Vi har haft en super sæson med masser af skønne unger, der har været glade for at spille. Vi håber der kommer
lige så mange næste sæson.
Tak for denne sæson.
Med venlige badmintonhilsener
Allan Ejsing
allanejsing@mail.dk
f. Trænere og badmintonudvalget
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Afslutningsarrangement for vinteraktiviteterne i Vodder IdrætsCenter…..
Den 22. marts blev vinteraktiviteterne afsluttet i Vodder IdrætsCenter med Store Hoppedag.
Hele dagen kunne børn, unge og barnlige sjæle hygge sig i hallen
med aktiviteter og socialt samvær.
Om aftenen blev hele arrangementet afsluttet med sodavandsdiskotek i hallen for børn og unge fra Idræt på Tværs.
Vodder IdrætsCenter glæder sig til at se alle til aktiviteterne i hallen i efterår-vinter 2013-2014…
Se flere billeder på www.voddersogn.dk

Du kan tage på cykeltur #l
Birkelev….
Hvor du kan opleve den spændende have hos Birkelev NaturKunst, som har åben fra Skærtorsdag til og med efterårsferien uge 42.
April, Maj, Juni, September & Oktober
Onsdag, Torsdag og Søndag: 10.00 - 17.00
Juli & August
Onsdag, Torsdag, Fredag, Lørdag & Søndag: 10.00 - 17.00.
Og nu er påskeliljerne endeligt sprunget ud - så tag ud og
nyd den smukke have og se de nye ting, som hele tiden
dukker op i haven…
Jan og Jane er to ildsjæle, der brænder for at være kreative.
De arbejder med naturen, passe deres dyr og deres have.
På deres hjemmeside, kan man se eksempler på det de går
og laver.
Det er også muligt at se nærmere på herlighederne—ved at
besøge dem i have - eller på nogle af de markedspladser, de
besøger i løbet af året. De tilbyder også kurser i pileflet.
De har en besøgshave på 7000 m2 med pileflet, træskulpturer, dyr og økologisk frugt/køkkenhave.
Derudover har de en vinterhave på 150 m2, som de har
indrettet den med voliere til fugle, vandkunst & eksotiske
planter.
Læs mere på www.birkelevnaturkunst.dk eller
På facebook siden ”Birkelev Naturkunst”
Eller besøg dem på Birkelev 7, Birkelev, 6780 Skærbæk
Tlf. 74757609 Mail: bnkjj@mail.dk
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Frifelt Husholdningforenings forårs– og sommeraktiviteter
Frifelt Husholdsningforening har sammensat et spændende program for foråret og sommeren og håber også at medlemmerne synes om de forskellige arrangementer. De første arrangementet blev afviklet den 16. april hos Rømø Lys.
Det kan godt være svært at finde ud af hvad man skal se og opleve, men de prøver at finde lidt for enhver smag og i
området. I forbindelse med arrangementerne har bestyrelsen ne lille bøn til interesserede - husk lige at melde til ..til
tiden. Og hvis I har glemt det..så kan I nå det.. 2 dage efter sidste tilmelding.
På bestyrelsens vegne

Conni Laxy
Tirsdag den 14. maj kl. 19.00 - Besøg hos Fælleskøkkenet i Tønder
Vi mødes ved kroen kl. 18.15 og kører i private biler til Tønder. Mona Sørensen vil vise os rundt og fortælle om hvordan
maden bliver lavet og pakket samt kørt ud til de ældre i Tønder kommune. Det er først til mølle da vi kun kan være (25
pers.) Medbring selv jeres kaffekurv.
Tilmelding til Conni senest mandag den 6. maj Tlf. 74757424 efter 18

Mandag den 17. juni kl. 19.00 - Besøg hos Bio Gas i Holbæk
Vi mødes hos Jytta og Anders Rosenkvist Holbækvej 33. Anders vil fortælle hvordan hverdagen er inden for Bio Gas.
Vi skal gå meget for at se det hele. Medbring selv jeres kaffekurv samt en klapstol.
Tilmelding til Conni senest mandag den 10. juni Tlf. 74757424 efter 18

Mandag den 26. august kl. 19.00 - Besøg hos H.H.Simonsen i Skærbæk.
Vi mødes ved kroen kl. 18.45 og kører i private biler til Skærbæk. Den aften skal vi se og høre hvad de laver ved
H.H.Simonsen. De er forhandler af frisør atikler. H.H.Simonsen er vært ved kaffe / te og foreningen giver kagen.
Tilmelding til Anette senest søndag den 18 august Tlf. 74753287
Ikke medlemmer er altid hjertelig velkommen til foreningens arrangementer - men skal betale 40 kr. ekstra

Forårsaktiviteter Børnecenteret Æblehuset
Endelig er foråret kommet og de små fugle pipper
og synger derude!!
I Æblehuset synger de ”jeg ved en Lærkerede”
som passer til årstiden og deres tema som i den
kommende tid er fugletema.
De skal se, lære, høre, smage og mærke de forskellige fugle der findes i skoven, i haverne og ved
vandet.
I deres tema skal de prøve at udruge egne kyllinger
i en rugemaskine og se hvordan de vokser til.
Naturvejlederen vil komme forbi og tage dem med på en fugletur.
Sidst i maj tager de på deres udflugt til Lintrup Dyrepark,
hvor der også er mange spændende fugle at se på.
Den ældste gruppe påbegynder deres teaterforestilling som i
år er ”Den grimme ælling” af H.C. Andersen.
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Gør en god handel i Frifelt den 1. lørdag i hver månedA.
Har du været forbi Loppemarkedet i Frifelt på Roagervej 9 ? Hvis ikke - så kig forbi næste gang i starten af juni måned.
Loppemarkedet er ikke kun et sted, hvor man kan aflevere sine overskydende sager, men det er også blevet et sted, hvor man mødes til en snak, og så kan
man jo altid gøre en god handel.
Loppemarkedet er kun kommet op og køre igen fordi
at Tonny og Flex har gjort en kæmpe indsats med at
gøre hallen klar, som venligst er udlånt af Tommy
Vejrup. De har gjort rent og opstillet borde, og derefter indsamlet en masse flotte sager, som de sørger for
at stille flot op og klar til salg. Og de har allerede
solgt en del - til fordel for tilbygningen i Vodder
IdrætsCenter.

Loppemarkedet har åbent den første
lørdag i hver måned fra kl. 10.00 –
ca. 14.00 eller efter aftale med
Tonny på tlf. 21268549

der på at opføre en ekstra sal, som hovedsagelig vil blive brugt som
springsal men også til
andre spændende aktiviteter – således at Vodder
IdrætsCenter kan imødekomme den stigende
efterspørgsel.
Har man spørgsmål, eller mangler man at få
afhentet lopper, som vi
sagtens kan have mange
flere af, så kontakt Tonny på tlf. 21268549.

Tak til Jens Juhl og Mads Vejrup
En stor tak til vognmand Jens Juhl, fordi han har stillet en container til rådighed til alt pap, hvorved vi tjener penge til den nye tilbygning ved Vodder IdrætsCenter.

Vi samler også pap, papir, dåser og jern

Også en stor tak også til vognmand Mads Vejrup for
Udover at der er loppemarked den 1. lørdag i hver
også stille en container til jern til rådighed og begge
måned, så er der også mulighed for at aflevere tomme vognmænd tømmer containerne gratis.
dåser, samt gammelt jern samt pap og papir i de rePå arbejdsgruppens vegne
spektive containere på samme adresse, som er Roagervej 9 i Frifelt.
Tommy Vejrup
Som nævnt, så går overskuddet fra loppemarkedet går Tlf. 40163508
til Vodder Idrætscenter, hvor man i øjeblikket arbej-

Vodder Sogns Lokalråds generalforsamling
Blev afholdt i marts måned, hvor medlemmer blev
inviteret til fællesspisning forinden.
Hans Clausen var nødt til at træde ud af bestyrelsen
og i stedet for blev Morten Løbner Thaysen, som har
været suppleant det foregående år, valgt ind i bestyrelsen. Erik Flemming Rasmussen blev valgt som
suppleant i stedet for.
Erling Jakobsen havde valgt at stoppe som revisor. I
stedet for blev Hans Kurt Schmidt valgt, som står for
revisionen af foreningens regnskab sammen med Jan
Nørgaard.

Bestyrelsen for lokalrådet består nu af

Laila Brinkmann, Merethe Juul Thysen, Malene von
Qualen, Martin Larsen, Morten Løbner Thaysen og
Såfremt borgere, foreninger m.m. har nogle gode ide- Erik Flemming Rasmussen (sup)
er til lokalsamfundets udvikling - så modtages de gerne på voddersogn@gmail.com
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Kontaktoplysninger m.m. om
Vodder Kirke
Vodder Kirke
Gånsagervej 29, Vodder
6780 Skærbæk
Menighedsrådsformand
John Kousgaard
Sønderhedevej 48, Gånsager
6780 Skærbæk
Tlf. 74757428
9033@sogn.dk
Graver
Ida Boisen
Træffes på kirkegårdskontoret
tirsdag - fredag kl. 8.00-16.00
eller på tlf. 74757438

Gudstjenester
Se tiderne for gudstjenester bagest i bladet og på
www.voddersogn.dk
www.broensvodder.dk

Lidt nyt om og fra Gånsager forsamlingshus
Gånsager forsamlingshus afholdt den årlige generalforsamling i
februar måned. 2012 har været et godt år for forsamlingshuset, huset
har været lejet ud 65 gange i løbet af året. 2012 blev også året hvor
Dorthes mad rykkede ind i forsamlingshuset køkken, til stor glæde
for forsamlingshuset, nu er der liv i huset hver dag.
Der var en del betænkeligheder inden Dorthe startede i køkkenet, om
det kunne virke når der var andre fester i huset, men alle bekymringer er gjort fuldstændig til skamme, da der er et fantastisk samarbejde med Dorthe om, at få det til at virke og det lykkes.
Ikke mindst, så kunne huset kom ud af det sidste år med et overskud
på ca. 60.000 kr. det var et flot resultat.
Rokering i bestyrelsen
Der var lidt rokering i i bestyrelsen, Lene Gad stoppede efter 10 år i bestyrelsen, da hun er flyttet fra sognet. I
stedet blev Anna Margrethe Andersen valgt ind i bestyrelsen. Jette Jensen stoppede som formand, men fortsætter i bestyrelsen og vil stå for udlejning af huset fremover.
Bestyrelsen har konstitueret sig med:
Bent Gad Thysen som formand, tlf. 40617195
Leif Heinsvig som næstformand
Anna Margrethe Andersen som kasserer
Jette Jensen som udlejer af huset
Heidi Thyssen som menigt medlem
Udlejning af huset
For at leje Gånsager Forsamlingshus er det en betingelse at der er en person, som kender huset, tilstede, under
hele festen.
Jette Jensen, som står for udlejning kan desuden anvise personale og leje af duge og servietter
Jette Jensen, jd-jensen@bbsyd.dk, Tlf. 21 22 51 29 (efter kl. 17.00)
Se også http://www.gaansagerfh.dk/
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De lokale cateringvirksomheder i Vodder Sogn:

Gourmetgrill.dk lbyder den grillede mad-ud-af-huset løsning.
Vi leverer lækkert Weber-grillet kød samt velllavet lbehør l dit
arrangement. Vi rykker også gerne ud med vore Webergrills og griller
kødet hos dig!
• Lækkert grillstegt kvalitetskød
• Velllavet lbehør ud fra dine ønsker
• Selskaber på ca. 20 - 200 personer

Sønderager 17, Frifelt | 6780 Skærbæk
Tlf. Jakob 28 70 57 09 | Torben 21 75 87 83
info@gourmetgrill.dk | www.gourmetgrill.dk

Lørdag 4. maj 10.00 - 14.00
Loppemarked
Roagervej 9, Frifelt
Søndag 5. maj 10.30
Guldkonfirmation v/Thala Juul Holm
Vodder Kirke, Gånsagervej 19, Vodder
Torsdag 9. maj
Ingen gudstjeneste - Se Brøns
Søndag 12. maj, 09.00
Gudstjeneste v/Andreas Buur Melchiorsen
Vodder Kirke, Gånsagervej 19, Vodder
Søndag 12. maj
Mors dags frokost m/Laila og Marit
Frifelt Kro, Roagervej 1, Frifelt
Tirsdag 14. maj 19.00
Besøg hos Fælleskøkkenet i Tønder v/
Frifelt Husholdningsforening
Kørsel fra Frifelt kro kl. 18.15
Fredag 17. maj 13.00-17.00
Biltjek hos Frifelt Auto for 250 kr.
Frifelt Auto, Algade 28, Frifelt
Søndag 19. maj, Ingen
Ingen gudstjeneste - Se Brøns
Mandag 20. maj 10.30
Gudstjeneste v/Thala Juul Holm
Vodder Kirke, Gånsagervej 19, Vodder
Søndag 26. maj, Ingen
Ingen gudstjeneste - Se Brøns
Søndag 26. maj 10.00 - 17.00
Aktivitetsdag til fordel for ny sal

Med forbehold for ændringer

Gourmetgrills indehavere Jakob og Torben er klar med lækker og velsmagende mad l din fest!

Vodder IdrætsCenter, Sportsvej 3, Frifelt
Søndag 2. juni, 09.00
Gudstjeneste v/Andreas Buur Melchiorsen
Vodder Kirke, Gånsagervej 19, Vodder
Onsdag 5. juni 18.00
Temabal
Friskolen Orion, Gyvelvej 23, Gånsager
Søndag 9. juni, Ingen
Ingen gudstjeneste - Se Brøns
Søndag 16. juni, Ingen
Ingen gudstjeneste - Se Brøns
Mandag 17. juni kl. 19.00
Besøg hos Biogas i Holbæk v/Frifelt Husholdningsforening
Holbækvej 33, Holbæk
Fredag 21. juni 18.00 - 24.00
sommerfest i Frifelt
Frifelt Stadion, Algade, Frifelt
Lørdag 22. juni 09.00 - 01.30
Sommerfest i Frifelt
Frifelt Stadion, Algade, Frifelt
Søndag 23. juni 18.30
Sankt Hans bål v/Sommerfesten
Frifelt Stadion, Algade, Frifelt
Søndag 23. juni, 09.00
Gudstjeneste v/Andreas Buur Melchiorsen
Vodder Kirke, Gånsagervej 19, Vodder
Søndag 23. juni 09.00 - 21.00
Sommerfest i Frifelt
Frifelt Stadion, Algade, Frifelt

Mandag 26. august kl. 19.00
Besøg hos H.H. Simonsen v/Frifelt Husholdningsforening
Kørsel fra Frifelt kro kl. 18.45
Lørdag 19. oktober 18.00
80’er Party i Frifelt
Vodder IdrætsCenter, Sportsvej 3, Frifelt

Send gode historier,
aktiviteter m.m.
Vodder Sogns Lokalråd vil gerne opfordre alle
til at fremsende deres input til såvel hjemmeside og facebookside - ligeså snart I har skrevet det. I kan også få adgang til selv at skrive
det.
Og det både fra erhvervslivet og foreningslivet samt private.
Vi bruger såvel hjemmesiden som facebooksiden mere og mere til at sprede nyheder - både
ift. aktiviteter, som der skal ske - men også ift.
de aktiviteter, som har været i gang.
Og så vil vi meget gerne have nogle ’gode
historier’.
Brænder du inde med en - så send den gerne
til voddersogn@gmail.com og gerne nogle
billeder også - som jpg-filer.
Såfremt I ønsker aktiviteterne annonceret - i
Ævle Bævle, så tager vi annonceudgifter (se
priser side 2) - på hjemmesiden og facebook
er det gratis.

Se også www.voddersogn.dk eller www.facebook.com/voddersogn.dk

