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Et nyt år er i gang

Læs bl.a. i dette nummer:
Landsbypedel i Vodder Sogn
Vi har mulighed for at få en person lknyet vores lokalsamfund
l at lave forskellige opgaver, som
normalt udføres af frivillige.

Læs mere side 5
Akviteter l fordel for
Vodder IdrætsCenter
Ifm. projektet om etablering af en
ekstra sal er der gang i ﬂere iniaver i gang.

Læs mere i bladet

… og vores gamle præst Sten Vedstesen er holdt op her i starten af januar.
Vodder Menihgedsråd har fået tilladelse til at ansætte en ny - men i øjeblikket
bliver præsteembedet udført af en vikar.
I forhold til udviklingen i lokalsamfundet, så arbejdes der på flere spændende
tiltag - bl.a. er det muligt for os at få en landsbypedel i Vodder Sogn og meget
mere - det kan I høre mere om på Lokalrådets generalforsamling den 11. marts.
Og så er der fuld gang i at lave forskellige aktiviteter med henblik på at samle de
nødvendige midler ind ifm. en tilbygning til Vodder IdrætsCenter - hvor bl.a. en
del ’pengeynglere’ er i fuld gang med forskellige aktiviteter i den sammenhæng.
Læs mere om det inde i bladet og på bagsiden.
Februar - marts måned også afslutningen af vinterens aktiviteter - hvor Vodder
IdrætsCenter danner ramme om årets gymnastikgalla i slutningen af februar og
den lokale gymnastikopvisning i starten af marts.
Glæd jer - I får en spændende oplevelse - ikke mindst af Frifelt M/K Mix - hvor
mere end 90 gymnaster fra nær og fjern har trænet hele vinteren, for at fremvise
en flot opvisning.
Bemærk at deadline til Ævle Bævle er ændret - næste deadline er den
15. marts ! Husk at sende jeres input til voddersogn@gmail.com.
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Friske blomster fra Peter Plant hos
Kwik Spar i Frifelt
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

Jytte, som tidligere har leveret blomster er blevet
syg, hvorfor Peter Plant nu
leverer blomster til Kwik
Spar i Frifelt.
En hilsen fra Peter på
Facebook:
”Til alle mine kunder i
Æblesognet, så er vi på
plads i Frifelt hos Laila og
Marit, Kig ind i butikken
har de ikke det du søger , bestil og vi leverer
senest dagen efter.”
Specielle blomsterønsker skal bestilles ca. 48
timer inden de skal bruges, idet Peter skal
skaffe dem fra Holland.

Disse flotte kurve samt mange andre spændende brugsartikler
m.m. bliver produceret hos den lokale virksomhed Birkelev
NaturKunst, Birkelev 7, Birkelev www.birkelevnaturkunst.dk

Peter Plant
Kilen 24, 6780 Skærbæk
Tlf. 74 75 15 15 | info@peterplant.dk

GYMNASTIKGALLA
I Vodder IdrætsCenter
Sportsvej 3, Frifelt

Udgives ca. 5-10 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 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

22. FEBRUAR KL 19.00
Spændende program med
Frifelts mini mix
Frifelts junior mix
Frifelt M/K mix
Tønderegnens mini mix
og juniorhold
Ribes ungdomshold
Samt 1 - 2 gæstehold
Lækker gymnastik for alle aldre kom og få en god oplevelse
Frifelt Sportsforenings
Gymnastikudvalg
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Nyt fra Motorikbørnecenteret Æblehuset
I Æblehuset arbejder de med temaet De grønne spirer, hvor naturaktiviteter er i fokus og udgangspunkt
for de pædagogiske aktiviteter vi laver. Vores mål er
at opnå det Grønne flag og
et Spirer diplom. For at få det er der forskellige kriterier man som institution skal arbejde med:
Den grønne handleplan
Børn og voksen skal sammen gennemføre nogle naturaktiviteter, som beskrives og dokumenteres.
Forløbet skal min vare min. 3 måneder og der skal
arbejdes med temaet 1 gang om ugen. Friluftsrådet
skal modtage en kort beskrivelse af arbejdet med temaet.
Hvis vi opnår Flaget og Diplomet skal vi fortsat arbejde med De grønne spirer for beholde sin status
som grøn institution.

os med at finde dyr i skoven og dyrespor, vi fandt
mange forskellige dyr, fandt et sted, hvor vi kunne
lægge mad til dyrene, og ofte er vi forbi for at se om
dyrene har spist maden.

I skoven skulle vi også finde vores eget træ, mærke
og ligge under det og lytte til lydene der var. Vi har
Vi har her i december til nu arbejdet med vinter. I deværet vilde indianer som boede i skoven. I den mørke
cember havde vi besøg af en naturvejleder som hjalp
tid lavede vi også lygter, som vi tog med i skoven det
så rigtig flot ud.
De små fugle som på denne tid, har svært ved at finde
føde har vi har lavet fuglemad til på store grankogler
og i mælkekartoner, og hængt dem op i træerne på
legepladsen og næsten daglig kommer fuglene og spiser af maden. Indenfor har vi lavet et stort træ hvor
ugler, pindsvin og andet fra naturen bor. Mens vi havde frost lavede vi iskrystaller som vi hængte op i træerne.
”Børn der opholder sig ude i et naturrigt miljø har en
bedre koncentrationsevne, en bedre motorik, er mindre syge og har en mere udviklet leg.”

Tårnkaffe og hygge i
Vodder Kirke
Efter salmesangsaftenen
v/Lone Uldall Jørgensen i Vodder Kirke
Palmesøndag, den 24. marts kl. 19.30
Organist Mie Schmidt samt kirkesangerne
Mie Mikkelsen fra Vodder og Inge Marie
Brandt fra Brøns synger for.
Kom til et par hyggelige timer
i Vodder Kirke
Vodder Sogns Menighedsråd

Den 22. marts er der store hoppedag i Vodder IdrætsCenter for
børn, unge og barnlige sjæle
i alle aldre.
Ifm. Idræt På Tværs er der aktiviteter i hoppeborgerne til kl. 21.00
og fra kl. 21.30 er der diskotek i
hallen.
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Landsbypedel i Vodder Sogn
 en unik mulighed for at de lokale foreninger m.m. kan få hjælp til forskellige frivillige
opgaver

Efter mange års dialog med Tønder Kommune, har lokalsamfundene nu den unikke mulighed for at få hjælp til nogle af de frivillige opgaver, som vi gerne vil have løst. Det
betyder at vi her i Vodder Sogn har mulighed for at få en Landsbypedel til at hjælpe
med nogle frivillige opgaver, som vi definerer.
Det er en ordning, hvor en seniorjobber, bliver ansat af Tønder Kommune og som iht. de
opgaver, som vi giver ham her i lokalsamfundet, arbejder for os via Landdistriktsudvalget.
Til orientering må en seniorjobber ikke overtage et job, der tidligere blev løst af enten
en anden person ansat ved kommunen eller en anden person, der var ansat i et privat
firma.
Hvilke opgaver kan de løse?
Ud fra ovenstående betyder et altså, at de opgaver, som lokalområderne søger om at få
en pedel til at udføre, skal give et serviceløft til lokalområdet. Et serviceløft kan gælde i
forhold til bygninger eller udendørs fællesarealer, sociale opgaver eller administrative
opgaver. Det vil også sige, at det ikke må være opgaver, som kommunen eller et privat
firma tidligere løste.
Det skal også være opgaver, som gavner lokalsamfundet. Det må ikke være opgaver,
som tilgodeser enkeltpersoner. Eksempelvis kan man ikke få en pedel til at rydde en
have eller et fortov for ukrudt, hvis det er for en borger, der ikke selv varetager denne
opgave, eller til at køre en ældre borger til købmanden for at handle. Pedellerne må heller ikke løse opgaver, som kræver en uddannet eller godkendt håndværker – f.eks. vvsarbejde.
Man kan eksempelvis heller ikke søge om, at pedellen maler forsamlingshuset, hvis det
normalt er blevet gjort af et privat firma. Er det derimod frivillige, der plejer at male
forsamlingshuset, så kan man godt søge om at få en pedel til at udføre opgaven.
Man kan heller ikke få en pedel til at udføre arbejde i selvejende institutioner, hvis økonomi direkte eller indirekte er finansieret af offentlige midler – eksempelvis de store
selvejende haller.
Landsbypedellen bliver tilknyttet vores område via Vodder Sogns Lokalråd, så hvis der
rundt i vores foreninger m.m. findes nogle opgaver, som I mener bør løses i den sammenhæng, så kontakt os gerne.
Vi skal lige gøre jer opmærksomme på at hvis I har nogle opgaver, som er forbundet
med udgifter til materialer, så skal disse som udgangspunkt dækkes af lokalområdet.
Tilbagemelding hvis I vil have nogle opgaver løst
Såfremt I har nogle opgaver, så kontakt Merethe Juul Thysen på 20 28 56 68 eller send
en e-mail til lokalsamfundets e-mail voddersogn@gmail.com hurtigst muligt.

I vil herefter modtage et skema pr. e-mail, som skal udfyldes og returneres til
Vodder Sogns Lokalråd i udfyldt stand senest den 16. februar.
Vodder Sogns Lokalråd står for koordineringen ift. Landdistriktsudvalget.
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Loppemarked i Frifelt
Efter at loppemarkedet stoppede for ca. et år siden
pga. at vi ikke kunne fortsætte i den lånte hal, så er
det atter startet op efter mange beboere i sognet har
efterspurgt dette.
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 nu er stillet
flot op og klar til salg.
Loppemarkedet har åbent den første lørdag i
hver måned fra kl. 10.00 – ca. 14.00 eller efter
aftale med Tonny.
Der er som noget nyt, også mulighed for at aflevere
tomme dåser, samt gammelt jern på samme adresse,
som er Roagervej 9.

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.
På arbejdsgruppen vegne
Henrik Clausen

Overskuddet fra loppemarkedet går til Vodder Idrætscenter, hvor man i øjeblikket arbejder på at opføre en

Vodder Sogn Køb og salg
Er en side på Facebook, hvor du har mulighed at prøve at sælge de ting,
som du ikke har lyst til at give væk.. Alle interesserede borgere kan skrive
derinde.
Og hvis du har lyst til at få en annonce med her i Ævle Bævle, så er prisen
kun 50 kr. pr. private annonce.
Send blot din annonce til voddersogn@gmail.com
http://www.facebook.com/voddersognkoebogsalg
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Sammensætningen af Vodder
Sogns Menighedsråds
Efter efterårets valg til Vodder Sogns Menighedsråd,
består det nu af følgende borgere:
Formand John Kousgaard, Sønderhedevej 48, Gånsager
Næstformand Niels Kristian Pedersen, Kærmarksvej 27,
Birkelev
Kirkeværge/kasserer Christian Svendsen,
Nørrehedevej 27, Gånsager
Sekretær Susanne Andersen, Algade 51, Frifelt
Kontaktperson Danny Jensen, Gånsagervej 32, Vodder
Referater fra møder i Vodder Sogns Menighedsråd kan
findes i dette link http://www.broensvodder.dk/page12/

Kontaktoplysninger

Ny præst til Brøns og Vodder sogn

Vodder Kirke
Gånsagervej 29, Vodder
Som bekendt, så er Sten Vedstesen stoppet med at være 6780 Skærbæk
præst i januar måned. Menighedsrådene i Brøns og
Vodder har nu fået tilladelse til at søge en ny præst –
Menighedsrådsformand
men ting tager som bekendt tid.
John Kousgaard
Sønderhedevej 48, Gånsager
Så her i overgangsfasen, har vi fået en vikar, som står
6780 Skærbæk
for gudstjenesterne i februar og marts måned.
Tlf. 74757428
Det er sognepræst Lone Uldall Jørgensen, som kommer 9033@sogn.dk
fra Tønder og som bl.a. har været præst i Bredebro. Ifm.
ferier, vil hun blive afløst af Thala Juul Holm fra Mjol- Graver
den.
Ida Boisen
Træffes på kirkegårdskontoret
Og som tidligere, så bliver I ind i mellem nødt til at køre
tirsdag - fredag kl. 8.00-16.00
til Brøns til gudstjeneste – ligesom borgerne i Brøns
eller på tlf. 74757438
også bliver nødt til at køre til Vodder ind imellem.

Lone har været præst i mere end 20 år og vi håber at
borgerne vil tage positivt imod hende.

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

Såfremt nogle har spørgsmål eller kommentarer, er I
altid velkomne til at kontakte mig på 74757428 eller pr. www.broensvodder.dk
e-mail på 9033@sogn.dk.
John Kousgaard
Formand for Vodder Sogns Menighedsråd

Er du den nye flagdame eller -mand i
Frifelt ?
Vores trofaste flagdame igennem
flere år, kan ikke hjælpe mere med at
hejse flaget i Frifelt - så vi er i den
situation at vi mangler en ny flagdame eller -mand.
Har du lyst til at hjælpe - så send en
e-mail til voddersogn@gmail.com eller kontakt
Merethe Juul Thysen på 20285668.
Flagdagene findes her
https://www.borger.dk/Sider/Flagdage.aspx

Frifelt Sportsforening
afholder den årlige
lokale gymnastikopvisning i
Vodder IdrætsCenter
Sportsvej 3, Frielt
Fredag den 8. marts kl. 19.00
Kom og oplev de mange
spændende hold, som har trænet
hele vinteren=
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Arrangement til fordel for den nye sal i Vodder IdrætsCenter
Søndag den 26. maj vil der blive afholdt et arrangeteter vil vi også kunne holde på vores mange dygtige
ment til fordel for den nye sal i Vodder IdrætsCenter. gymnaster og instruktører og måske endda få endnu
flere i gang med at lave idræt.
Der vil være et sponsor cykel/løbe/gå løb. På dagen
vil der ske forskellige aktiviteter. Der vil være nogle Vi er i gang med at søge forskellige fonde og har ogpengeyngler, som vil afsløre hvor mange penge de
så lagt en ansøgning ind ved kommunen. Har du noghar tjent samt noget spisning.
le gode ideer eller vil gerne hjælpe med noget, så sig
til.
Springsalen vil også kunne blive brugt til meget andet
Sæt allerede nu X i kalenderen den
end spring, bl.a mindre gymnastik hold, hip hop,
26. maj og vær med til at støtte en god
dans, zumba, spinning, aktiviteter for den ældre genesag til fordel for hele Vodder Sogn og
ration, foredragssal og meget mere – således at vi kan
opfylde det behov, som vi har i vores idræts- og kulomegn.
turcenter.
De bedste hilsener fra arbejdsgruppen for springsaDe mere end 200 børn og unge, som støtter op om
len/den ekstra sal i Vodder IdrætsCenter.
vores store succes her i området “Idræt på Tværs” –
vil sikkert også blive glade for den ekstra plads i
Søren Olesen 23312216
Vodder IdrætsCenter.
Henrik Clausen 23937890
Keld Stenger 25797419
Det vil give hallen flere muligheder og med de facili- Tommy Vejrup 40163508

De dygtige guitarelever i Vodder Sogn og omegn
I forbindelse med juleafslutning i Vodder Sogns AktivitetsKlub før
jul, underholdte Jan og hans dygtige guitarelever for den ældre generation i lokalområdet.
Udover at der blev spillet musik, så blev der også hygget med pakkespil, sild og snaps og et godt stykke smørrebrød.
Her i starten af 2013, har VAKS allerede haft et par arrangementer,
som det har været annonceret i et tidligere Ævle Bævle og torsdag
den 7. februar 2013 kl. 14.30 vil Carl Christiansen, Tønder vise flotte naturfilm.
Den 21. februar vil Susanne Port vil fortælle om en rejse til Maria
og Martins hjemland Columbia samt et møde med familiens sponsorbarn. Det gør hun ifm. VAKS’ årlige generalforsamling.

Ævle Bævle, Januar - Marts 2013, 15. Årgang, Nr. 1

Side 9

Side 10

Ævle Bævle, Januar - Marts 2013, 15. Årgang, Nr. 1

Parat til at bestige Aconcagua
Sådan ser det ud, når man er parat til at tage af sted på
bjergbestigningen af Sydamerikas højeste bjerg Aconcagua
Cerro Aconcagua er et bjerg i Mendoza-provinsen i Argentina godt 100 km nordvest for provinshovedstaden Mendoza og nær grænsen til Chile. Det er med sine 6.962 meter
det højeste bjerg uden for Himalaya og dermed på både den
vestlige og den sydlige halvkugle.
Aconcagua er en del af Andes, der er den længste bjergkæde i verden og har de højeste toppe uden for Himalaya.
Bjerget er dannet under de tektoniske bevægelser, hvormed
Nazcapladen skubber sig ind under (og dermed løfter) den
sydamerikanske Plade. Det er den samme bevægelse, der
med mellemrum skaber jordskælv i Chile og Peru.
Bjerget formodes besteget første gang i 1897 af schweizeren Matthias Zurbriggen. Ad normalruten fra nord er det en
teknisk nem bestigning, der ofte noget nedladende omtales
som "verdens højeste spadseretur". Andre ruter er betydeligt mere krævende og forsøges kun af erfarne bjergbestigere. Et væsentligt faremoment er i alle tilfælde højden på
godt 7.000 meter. Trykket på toppen er kun 40% af trykket
ved havets overflade, hvorfor der foruden betragtelig viljestyrke og god fysik kræves gradvis tilvænning til højden
over flere uger.

gets tinde.
Bjergets popularitet er de senere år vokset betragteligt på
grund af interessen for de såkaldte Seven Summits. Mere
end 3.000 forsøger hver sæson fra december til februar bestigningen, der har en succesrate på omkring 30%. Flere
danskere har besteget Aconcagua.

I år har en borger her fra Vodder Sogn også besteget bjerget. Det er Michael Blaschke, som i januar måned har besteget bjerget og haft en uforglemmelig oplevelse. En flot
Trods parkmyndighedernes beredskab sker der hvert år
præstation
af Michael - vi glæder os til at høre din historie.
dødsfald på grund af højdesyge. Hertil kommer lave temperaturer, et omskifteligt vejrlig og kraftige vinde, der på
Glæd jer til at høre den spændende historie fra hans tur til
nogle dage kan ses som en fane af fygesne omkring bjerAcancagua - meget snart....

Columbia - Frifelt
Frifelt - Columbia - Frifelt
Vil du høre om en rejse, som Susanne og Dieter Port
har haft med børnene Maria og Martin til deres
hjemlad Columbia?
Så kom en tur i Vodder IdrætsCenter
Sportsvej 3, Frifelt
Torsdag den 21. februar 2013 kl. 14.30, hvor
Susanne Port efter generalforsamlingen vil fortælle
om en rejse til Maria og Martins hjemland Columbia
samt et møde med familiens sponsorbarn.
*************************************************

VAKS’ årlige Generalforsamling
Inden rejsen til Columbia sammen med Susanne, indkalder Vodder AktivitetsKlub for Seniorer medlemmer til
den årlige generalforsamling
Torsdag den 21 .februar 2013 kl. 14.30
Dagsorden ifølge vedtægterne.
På bestyrelsens vegne
Rita Ebbesen
Tlf. 74753298
rita.ebbesen@bbsyd.dk
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Påskeprojektet - nu afholdt 10 år i træk hos Birkelev NaturKunst
Siden 2003 har Birkelev NaturKunst hver påske afholdt deres "påske-projekt". Igen i år holder de Åben Pilehave i forbindelse med påsken. De har tidligere lavet pilehuler, buegang, forskellige levende hegn, forskellige
flethegn, en pavillon i levende pil til en hjemmelavet bænk, en pilelabyrint og flere andre ting.
Ifm. årets Påskeprojekt, så skal der flettes en pavillon i pil. Jernstativet er købt hjem, så nu er det bare om at komme i gang med at flette. Derudover, så skal der lægges fliser der, hvor pavillonen skal stå.
Kom og se projektet blive gennemført i påskedagene.
Du kan også komme og se, hvordan det går med vinterhaven på
150m2, eventyrskoven, citatstien, skulpturerne og alle dyrene. Der
findes også udstilling med de ting vi laver til daglig i virksomheden.
Du har også mulighed for at melde dig til sommerkursus eller forhøre dig om andre kurser.
Det foregår i påskedagene skærtorsdag, langfredag og påskelørdag,
hvor der er Åben Pilehave med arbejdende værksteder hver dag fra
kl. 10.00 - 17.00.
Entre: voksne: kr. 30,- Børn under 12 år gratis
Udover at Birkelev NaturKunst afholder Påskeprojektet, så deltager
de også i aktiviteten Kunstrunden Sydvestjylland
http://www.kunstrunde.dk/
Birkelev NaturKunst | Birkelev 7, Birkelev | tlf. 74 75 76 09
http://birkelevnaturkunst.dk/ | bnkjj@mail.dk
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Tove Tersbøl og torsdagssangerne i Frifelt
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Vodder AktivitetsKlub for Seniorer havde i slutningen
af januar besøg af korleder Tove Tersbøl, fra Sing’n
Swing, der havde en del af sine torsdagssangere med.
Det var en fantastisk hyggelig eftermiddag, hvor Tove
fortalte om sine rejser med koret.
I forbindelse med det hun fortalte blev der sunget
mange sange.
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Tove spillede på klaver og deltagerne sang sammen
med sangerne fra koret.
En eftermiddage med en dejlig stemning.

Søndag 3. februar 09.00
Gudstjeneste v/Lone Uldall Jørgensen
Vodder Kirke, Gånsagervej 19, Vodder
Onsdag 6. februar 18.00
Temabal
Friskolen Orion, Gyvelvej 23, Gånsager
Torsdag 7. februar 14.30
Caféeftermiddag m/VAKS
Vodder IdrætsCenter, Sportsvej 3, Frifelt
Fredag 8. februar 19.00
Idræt på Tværs / Idræt ny Night
Vodder IdrætsCenter, Sportsvej 3, Frifelt
Søndag 10. februar 10.30
Gudstjeneste v/Lone Uldall Jørgensen
Brøns Kirke, Hovedvejen 3A, Brøns
Søndag 10. februar 14.00
Fastelavnsfest v/FSF
Vodder IdrætsCenter, Sportsvej 3, Frifelt
Søndag 17. februar 09.00
Gudstjeneste v/Lone Uldall Jørgensen
Vodder Kirke, Gånsagervej 19, Vodder
Torsdag 21. februar 14.30
VAKS’ Caféeftermiddag og Generalforsamling

Vodder IdrætsCenter, Sportsvej 3, Frifelt
Fredag 22. februar 19.00
Gymnastikgalla
Vodder IdrætsCenter, Sportsvej 3, Frifelt
Søndag 24. februar 10.30
Gudstjeneste v/Lone Uldall Jørgensen
Vodder Kirke, Gånsagervej 19, Vodder

Med forbehold for ændringer

Fredag 1. marts 19.00
Idræt på Tværs
Vodder IdrætsCenter, Sportsvej 3, Frifelt
Lørdag 2. marts 10.00 - 14.00
Loppemarked
Roagervej 9, Frifelt
Søndag 3. marts 10.30
Gudstjeneste v/Thala Juul Holm
Brøns Kirke, Hovedvejen 3A, Brøns
Onsdag 6. marts 18.00
Temabal
Friskolen Orion, Gyvelvej 23, Gånsager
Torsdag 7. mart 19.30
2 år i New Zealand og sangaften
Vodder IdrætsCenter, Sportsvej 3, Frifelt
Fredag 8. marts 19.00
Lokal Gymnastikopvisning v/FSF
Vodder IdrætsCenter, Sportsvej 3, Frifelt
Søndag 10. marts 09.00
Gudstjeneste v/Lone Uldall Jørgensen
Vodder Kirke, Gånsagervej 19, Vodder
Mandag 11. marts 18.30
Spisning og generalforsamling v/VSL
Vodder IdrætsCenter, Sportsvej 3, Frifelt
Fredag 15. marts 19.00
Idræt på Tværs
Vodder IdrætsCenter, Sportsvej 3, Frifelt
Søndag 17. marts 10.30
Gudstjeneste v/Lone Uldall Jørgensen
Vodder Kirke, Gånsagervej 19, Vodder

Fredag 22. marts
STORE HOPPEDAG
Vodder IdrætsCenter, Sportsvej 3, Frifelt
Fredag 22. marts 19.00
Idræt på Tværs - Store Hoppedag
Vodder IdrætsCenter, Sportsvej 3, Frifelt
Fredag 22. marts 21.30
Idræt på Tværs - Diskotek
Vodder IdrætsCenter, Sportsvej 3, Frifelt
Søndag 24. marts 19.30
Salmesangsgudstjeneste v/LUJ
Vodder Kirke, Gånsagervej 19, Vodder
Torsdag 28. marts 09.00
Gudstjeneste v/Lone Uldall Jørgensen
Vodder Kirke, Gånsagervej 19, Vodder
Torsdag 28. marts 10.00-17.00
Åben Pilehave med værksteder
Birkelev NaturKunst, Birkelev 7, Birkelev
Fredag 29. marts 10.00-17.00
Åben Pilehave med værksteder
Birkelev NaturKunst, Birkelev 7, Birkelev
Fredag 29. marts 10.30
Gudstjeneste v/Thala Juul Holm
Brøns Kirke, Hovedvejen 3A, Brøns
Lørdag 30. marts 10.00-17.00
Åben Pilehave med værksteder
Birkelev NaturKunst, Birkelev 7, Birkelev
Søndag 31. marts 10.30
Gudstjeneste v/Lone Uldall Jørgensen
Vodder Kirke, Gånsagervej 19, Vodder

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

