Avisen for: Vodder Sogn og omegn

19. Årgang, Nr. 3 2017

Husk at trykke ”synes godt om” på www.facebook.com/voddersogn.dk - så bliver du holdt opdateret løbende….
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Husk deadline den
15. i måneden :)

med mange udendørs aktiviteter. Den
2. week-end i juni bliver årets sommerfest afholdt med diverse aktiviteter
på Frifelt Stadion.
Vodder Krolf er kommet godt i gang
med næsten 30 medlemmer. Det er
dejligt at se den store opbakning.
Til Sankt Hans bliver der traditionen
tro holdt et arrangement i Gånsager.
Kernehuset og shelterområdet kan benyttes af alle - men ønsker du/I at sove
i shelter eller i huset, så kontakt Merethe hos Vodder Sogns Lokalråd for
yderligere oplysninger. Det koster kun
25 kr. pr. person for at sove i shelters
og 50 kr. pr. person, hvis I ønsker at sove i Kernehuset. Kernehuset kan også lejes til
mindre komsammener - og så kan I jo nu kombinere det med at spille kroket m.m. i
området.
Både på området ved Kernehuset og på Motorikbørnecentret Æblehusets område er
det vigtigt at passe på tingene og ikke mindst - at rydde op efter sig :)

Ny tilflyttergave og værtindegave

Lokalrådet har i mange år budt nye
borgere velkommen med en gratis
middag. Ikke alle nye tilflyttere har
ønsket at benytte sig af tilbuddet, hvorfor der nu igangsættes et nyt tiltag. En
lille lækker kurv med Vodder Vinen
og diverse relevante oplysninger om
vores området.
Hvis du ved at du har fået en ny nabo,
vil du så godt fremsende en mail til
voddersogn@gmail.com med kontaktoplysninger, så tager vi ud til de nye
borgere. Hvis du ønsker at købe kurven med Vodder Vinen som værtindegave via , så kan det også lade sig gøre for 250 kr. Send blot en e-mail til
Vodder Sogns Lokalråd eller en besked på facebook siden voddersogn.dk,
hvis du/I er interesseret.

Hus til salg eller leje
Algade 11 i Frifelt er til leje eller salg
pr. 1. august 2017.
Huset er i to plan 170 m2 i alt.
Det opvarmes med el ovenpå, brændeovn og luftpumpe nedenunder.
Pris ved køb 250.000 kr. Pris ved leje
3500 kr. plus forbrug pr. måned samt
indskud. Henvendelse til
Jørn Vejrup tlf. 60489510.
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Dorthes Mad stopper den 31.05.2017

Den 22. februar i år havde Dorthes Mad det årlige virksomhedsbesøg fra Fødevarestyrelsen.
De fik desværre den melding fra den nye kontrollant i
Fødevarestyrelsen at de ikke kunne godkende køkkenet
mere som det er - trods tidligere godkendelse - idet
Gånsager Forsamlingshus fungerer som et nøglehus.
Et punkt, som den tidligere kontrollant ikke havde anset
for at være et problem, så længe de havde styr på egenkontrollen.
Såfremt de ønskede køkkenet godkendt, ville det indebære en del investeringer og ændringer i Gånsager Forsamlingshus.
Efter den triste besked og en masse overvejelser, har
Dorthe derfor besluttet at lukke virksomheden den 31.
maj 2017, hvilket også vil være den sidste åbningsdag.
Hendes mor Elin Olesen, Inge Lene Wehner og Dorthe
selv vil savne alle kunder, som de har leveret dagens ret
hos igennem årene samt alle øvrige kunder.
Til den ældre generation vil de gerne henvise til at de
bl.a. kan købe dagens ret hos:
Brøns Kro v/Ellen, tlf. 74753112
Hviding Forsamlingshus, tlf. 75445265
Mad og Service Abild, tlf. 74725999
Fælleskøkkenet hos Tønder Kommune, tlf. 74929292
Dorthe Ebbesen vil gerne takke alle kunder for den store
support de sidste 10 år.
Og lokalsamfundet vil gerne sige tusinde tak for den tid,
som vi har kunnet købe mad via Dorthes Mad.

Vil du have indflydelse på
udviklingen i dit lokalsamfund ?
Udgives af
Vodder Sogns Lokalråd –
paraplyorganisation for Vodder Sogn

Takket være det lokale ”Ævle Bævle korps” omdeles
bladet til alle husstande i Vodder Sogn i Birkelev, Frifelt,
Gammelby, Gejlbjerg, Gånsager, Holbæk, Renbæk
Plantage, Sønderhede, Vodder og Åved.
Oplag 375
Offentliggøres på hjemmesiderne:
www.voddersogn.dk og
www.facebook.com/voddersogn.dk
Kontaktperson:
Merethe Juul Thysen, mobil 20285668
Annoncepriser:
1/1 side 750 kr.
1/4 side 250 kr.
1/2 side 500 kr.
1/8 side 125 kr.
Private annoncer 50 kr.
Deadline: 15. i hver måned
Udgivelse: 1. uge i hver måned
Input til aktivitetskalenderen og ”de gode historier”
Har du et spændende indslag eller ’en god historie’ – så
send den gerne til os. Det gælder såvel virksomheder,
foreninger, institutioner som private. Husk at sende input
til kalenderen.
Materiale sendes til
voddersogn@gmail.com

Så tegn eller forlæng dit/jeres medlemskab
af Vodder Sogns Lokalråd
Medlemskabet 2017-2018 gælder til og
med generalforsamlingen 2018
Vodder Sogns Lokalråd håber at borgere
fortsat vil støtte foreningens arbejde med jeres
medlemskab. Et arbejde, som er til glæde for
alle borgere i Vodder Sogn - herunder til
udgivelse af dette blad.

Jo flere medlemmer vi er
- jo stærkere står vi !
Det gør I ved at indbetale jeres medlemskab til
konto 9839 0000189464 med angivelse af
jeres bopælsadresse og e-mail adresse.
I kan også betale kontant til formanden.
Prisen er 200 kr. for en husstand med flere
personer og 100 kr. for husstande med
én person.
Støtte fra virksomheder modtages også
gerne - og vi sender gerne en faktura.
Send en e-mail til voddersogn@gmail.com,
hvis du/I har spørgsmål eller kontakt
Merethe Juul Thysen, Gammelbyvej 2,
tlf. 20285668
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Motorikken bliver udfordret i
Motorikbørnecentret Æblehuset
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Klitterne på Rømø er fantastiske til at styrke motorikken i,
så der bliver ofte arrangeret ture derover i Æblehusets regi
– og børnene har også været med til at samle affald derovre.
I Motorikbørnecentrets have har vi nogle dejlige højbede,
som nu er blevet sået til. Børnene glæder sig til at de kan
høste jordbær m.m.
Hvis du vil følge med i, hvad der sker i Motorikbørnecentret Æblehuset, så kan du gøre det på facebook siden
www.facebook.com/motorikboernecentret.aeblehuset

Vodder krolf

Børnene i Æblehuset får virkelig udfordret motorikken på
flere niveauer. I slutningen af april fik ”Krudtuglerne” udfordret sansemotorikken – noget man åbenbart kan blive
helt døsig af.

Og nogle af de større børn lave store flotte huse af papkasser. Traditionen tro afholder Æblehuset også bedsteforældredag, hvilket de gjorde i slutningen af april måned også
med hygge for alle parter.

er nu kommet rigtig
godt fra start.
De første prøvedage er
overstået, og der har
været mange henne og
prøve at spille , og de
er alle derefter fortsat .
Vi spiller både eftermiddag og aften, og vi har det rigtig hyggeligt. Spillerne
går op i det, og hver gang bliver slagene talt sammen, og
læst op. Dernæst skrives de op på en stor seddel, så holder
vi en lille konkurrence på et tidspunkt, så vi finder den
bedste krolf spiller i Frifelt.
Der er på nuværende tidspunkt 29 medlemmer, så det er
rigtig dejligt der er opbakning når der starter noget nyt.
Der er altid plads til flere, så kom hen og prøv.
Banen kan også lejes til andre formål, såsom fødselsdage,
Polterabend, familie komsammen m.m.
Der var nogle børn med en dag , som prøvede krolfspillet
og om aftenen var der børn der kikkede på. De sagde : det
der vil jeg også gerne gå til. Så det siger jo bare at alle kan
være med.
Der bliver rigtig hygget og snakket efter spillet samt kaffe
med brød, og på de kolde aftener er der tændt op i brændeovnen.
Hvis nogen har fået lyst til at være med, så mød op tirsdage
kl. 14.00 og kl. 19.00.
For yderligere oplysninger, kontakt Gunver Nansen på tlf.
61392215 eller Grethens Nansen på tlf. 21916948.

Idræt på Tværs for seniorer
Frifelt Sportsforening har fået en henvendelse fra VAKS
om vi eventuelt kunne få arrangeret nogen aktiviteter for
seniorer inde i multihallen i vinterhalvåret.
Den opfordring har vi med glæde taget til os og har haft
besøg af en seniorkonsulent fra DGI, der kom med mange
gode forslag til aktiviteter til jer.
Vi har i bestyrelsen arbejdet videre med dem og vil gerne
fremvise vores ideer. Og hvornår skulle det ske - selvfølgelig til sommerfesten hvor folk mødes.
Hører du til denne målgruppe så kom til: ”Sommerfest i
Frifelt”. Kom ind i teltet lørdag den 10. juni kl. 10.30 og få
et par gratis håndmadder og en snaps og nyd et par hyggelige timer sammen.
Imens vil vi fremlægge vores planer, men glæder os også til
at høre hvad I har af ønsker og ideer. For hvad er Senioridræt – ja det kan være alt mellem en ironman og stolemotion.
Frifelt Sportsforening
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www.sogn.dk/vodder
www.broensvodderkirke.dk

Næstformand
Christian Svendsen
Nørrehedevej 27
6780 Skærbæk
Tlf: 23207175
E-mail: christian@hedelam.dk

Spørgsmål vedrørende dødsfald
og begravelse skal rettes/sendes til
begravelsesmyndigheden:
Sognets officielle email adresse:
vodder.sogn@km.dk

Kirkeværge
Merete Kjeldsen
Hedebovej 41, 6780 Skærbæk
Tlf. 40338383
E-mail: mekj@toender.dk

Sognepræst (kirkebogsfører)
Camilla Eilskov Friis
Tingvej 3A, Brøns, 6780 Skærbæk
Telefon: 74753114
E-mail: cef@km.dk

Kasserer
Inge Marie Holm
Gyvelvej 57, 6780 Skærbæk
Tlf: 60486474
E-mail: im-holm@hotmail.com

Formand
Danny Jensen
Gånsagervej 32, 6780 Skærbæk
Telefon: 23846828
E-mail: dj1@toender.dk

Menigt medlem:
Susanne Andersen
Algade 51, 6780 Skærbæk
Tlf. 23253809
E-mail: algade51@bbsyd.dk

Vodder Kirke

Gudstjenester – se kalenderen eller på
hjemmesiderne:

Friluftsgudstjeneste i Brøns

Gånsagervej 29, Vodder
6780 Skærbæk

Til menighedsrådets
aktiviteter og gudstjenester
kan kirkebilen benyttes:
Kontakt Frifelt Taxi
tlf. 74757215

Hygge i ældrecafé

Hygge og godt samvær i ældrecaféen i konfirmandstuen i
Brøns med kaffe og et rundstykke. Højtlæsning fra dagens avis, bibelen eller anden
litteratur samt sange fra salmebogen og højskolesangbogen. Se datoer i kalenderen.

Musik - Stilhed - Lys

I Brøns Kirke bliver der afholdt stillegudstjeneste.
Stillegudstjenesten har en
meditativ karakter, hvor der
både er plads til fordybelse
og eftertænksomhed, til sang
og bøn og mulighed for at
Anden pinsedag, mandag den 5. juni kl. 10.30 afholdes der
tænde lys. Efter gudstjenesten serveres der en lille forgudstjeneste i Brøns Park. Medbring gerne klapstol eller
friskning i kirken. Se datoer i kalendere.
tæppe og kom og nyd en gudstjeneste i det fri i smukke
grønne omgivelser. I tilfælde af dårligt vejr flyttes gudstjenesten til kirken.

Strik, snak og hygge for alle i alle aldre

Indskrivning til konfirmationsforberedelse

I konfirmandstuen i Brøns er det muligt at deltage i
hyggelige aftener, hvor der bliver strikket, syet og
hæklet. Se datoer i kalenderen.

Indskrivning til konfirmationsforberedelse i skoleåret
2017/2018 i Brøns og Vodder Kirker finder sted onsdag den 15. juni 2017 mellem kl. 19.00-20.00 i konfirmandstuen på Tingvej 3B i Brøns.
HUSK at medbringe kopi af dåbsattest. Hvis man er
forhindret i at komme, så kontakt sognepræst Camilla
Eilskov på tlf. 74753114.
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Stafet For Livet

Stafet For Livet er et døgn,
hvor vi sætter fokus på
kræftsagen, kæmper sammen og fejrer livet. Det er
en anledning til at mindes
dem, vi har mistet, og give
håb til dem, der kæmper.
Stafet For Livet er fællesskab, oplysning og indsamling i kampen mod
kræft. En aktivitet som alle
kan deltage i. Læs mere
om det landsdækkende
initiativ på hjemmesiden www.stafetforlivet.dk eller facebook siden www.facebook.com/stafetforlivet.dk
Her i Vodder Sogn har Hanne Dahl Vejrup og Kåre Mortensen taget initiativ til at opstarte en gruppe fra Vodder
Sogn. Se også mere om initiativet nedenfor:
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Stolthed over lokal fodboldpige

Stafet For Livet i Vodder Sogn

Her i lokalsamfundet har vi haft og har mange unge talenter, som vi kan være stolte over.
Blandt talenterne vil vi også nævne Solveig Andersen, som
spiller blev kåret som Årets Fighter, da Varde spillede pokalfinale mod Brøndby.
Varde tabte godt nok kampen – idet Solveig desværre
brændte en chance. Men på trods af det havde de jo fundet
sølvmedalje og Solveig Årets Fighter pokal.
Billedet er lånt fra www.fodboldpiger.dk
I Vodder Sogn er der oprettet et hold til stafet for livet,
som afholdes i Skærbæk den 19. august fra kl.12.00 til den
20. august kl.12.00.
Navnet på holdet er: Os fra Vodder Sogn.
Hvad er stafet for livet: Stafet for livet er et døgn med holdstafet hvor alle kan være med. Stafetten holdes i gang af
holddeltagerne der går eller løber på banen gennem hele
døgnet, der skal altid være mindst én deltager på banen.
Har man lyst til at deltage men ikke vil gå eller løbe så kan
I også være med. Stafet for livet handler ikke om at komme
først, men om at gøre en indsats for at bekæmpe kræft, samt
om at være sammen og glæde sig over livet.
Til dem som har lyst til at være med kan man tilmelde sig
på siden: www.stafetforlivet.dk/stafet/skaerbaek - og så
under: os fra vodder sogn.
Pris for voksne er: kr. 100. Pris børn under 18 år er: kr. 50.
Du kan også kontakte Hanne, så vil hun hjælpe med tilmeldingen.
Der er også oprettet en facebook gruppe som hedder:
”Stafet for livet – vodder sogn”. Så meld jer også til denne
gruppe på facebook. På denne side vil al information, der
vedrører stafet for livet komme ind – har man ikke facebook så kontakt Hanne og hun vil sende en sms eller mail
i stedet for. Vi håber på rigtig mange deltagere på vores
hold: Os fra Vodder Sogn. Har I spørgsmål, så Kontakt
Hanne Vejrup, Algade 28 i Frifelt på tlf. 23931055.
Vel mødt til et livsbekræftende døgn.
Kåre Mortensen og Hanne Vejrup

Ta’ til Sankt Hans i Gånsager
bagved Østerlundvej 3, Gånsager
Fredag den 23. juni kl. 20.00
Mød op til en hyggelig aften med
bål, grillpølser og drikkevarer

Alle er velkomne
Gånsager Ringriderforening
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perioden.
Derud opstaldes småkalvene også Renbæk til de er omkring et halv år gammel. Tyrekalvene studes og færdigfedes på ejendommen på Gyvelvej.
Ove købte ejendommen tilbage i 1988 og siden 1999 er den
drevet økologisk. I 2007 stoppede Ove med at have malkekøer. Men da der i 2014 kom en naboejendom til salg,
købte Ove den og leverer i dag økologisk mælk til det lille
mejeri Naturmælk.
At produktionen er økologisk skyldes flere
ting, og den største er at
der er en del jord som
egner sig som afgræsningsjord. Derudover
giver den økologiske
produktionsgren nogle
udfordringer i dagligdagen, nogle sjovere end
andre. Opfattelsen er
Gyvelgården er ejet af Elsemarie og Ove Møller.
den at, ”vi kan lave det forbrugeren efterspørger.
Der drives et økologisk landbrug på 160 Jerseykøer og
Lige nu er efterspørgslen rigtig god, men vi skal huske på,
240 ha. Ove har den daglige drift af ejendommen i tæt
at det kun er 3 år siden økologiske landmand lagde om til
samarbejde med den ældste søn Søren. Derudover er der
konventionel drift pga. manglende efterspørgsel. Vi er stolyderligere 4 ansatte, som alle gør et fantastisk stykke
te over det vi i dansk landbrug laver, nemlig kvalitetsproarbejde, som er med til at fremme bedriften og gøre
dukter”, udtaler Søren.
hverdagen sjov.
Vi er ikke frelste på nogen måde, men vil derimod gerne
Gyvelgården består af to ejendomme, kvieejendommen på snakke dansk landbrug op som helhed. Derfor har vi også
Gyvelvej og kostalden på Renbæk. De to ejendomme er
valgt at lave en Facebookside, hvor vi kan vise nogle af de
forbundet af en privat markvej, som gør den daglige trans- mange gode ting, som landbruget har at byde på. Vi vil
port lettere. Ejendommen på Renbæk består af en kostald
rigtig gerne vise, at vi er stolte over det vi laver.
med madrasser og der malkes i en dobbelt 8´er malkestald. Følg med på facebook siden
Køerne afgræsser i de omkringliggende jorde i sommerwww.facebook.com/Gyvelgaarden

Gyvelgården
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Juni
Krolf m/Vodder Krolf
Torsdag den 1. juni kl. 14.00 & 19.00
Kernehuset, v/Sportsvej 3, Frifelt
Stillegudstjeneste i Brøns kirke
Torsdag den 1. juni kl. 20.00
Hovedvejen 3A, Brøns
Ringridning i Birkelev
Lørdag den 3. juni kl. 11.00
Kærmarksvej 43, Birkelev
Indvielse hos Landdistriktshuset
Lørdag den 3. juni kl. 11.00-13.00
Gammelbyvej 2, Birkelev
Gudstjeneste i Brøns Kirke
Søndag den 4 juni kl. 09.00
Hovedvejen 3A, Brøns
Åben Pilehave hos Birkelev NaturKunst
Søndag den 4. juni kl. 10.00-17.00
Birkelev 7, Birkelev 6780 Skærbæk
Gudstjeneste i Vodder Kirke
Søndag den 4 juni kl. 10.30
Gånsagervej 29, Vodder
Loppemarked i Frifelt
Søndag den 4. juni, kl. 10.00 til 14.00
Roagervej 9, Frifelt, 6780 Skærbæk
Traktorringridning i Birkelev
Søndag den 4. juni kl. 13.00
Kærmarksvej 43, Birkelev
Friluftsgudstjeneste i Brøns Park
Mandag den 5 Juni kl. 10.30
Tingvej, Brøns
Krolf m/Vodder Krolf
Tirsdag den 6. juni, kl. 14.00 & 19.00
Kernehuset, v/Sportsvej 3, Frifelt
Strik, snak og hygge for alle
Tirsdag den 6. juni kl. 19.00
Konfirmandstuen, Tingvej 3B, Brøns
Ældrecafé i Konfirmandstuen
Onsdag den 7. juni 2017 kl. 09.30 - 11.30
Tingvej 3B, Brøns 6780 Skærbæk
Krolf m/Vodder Krolf
Torsdag den 8. juni, kl. 14.00 & 19.00
Kernehuset, v/Sportsvej 3, Frifelt
Åben Pilehave hos Birkelev NaturKunst
Onsdag den 7. og torsdag 8. juni kl. 10.00-17.00
Birkelev 7, Birkelev 6780 Skærbæk
Sommerfest på Frifelt Stadion
Fredag den 9. juni - Søndag den 11. juni
Algade 65, Frifelt, 6780 Skærbæk
Gudstjeneste i Vodder Kirke
Søndag den 11. juni kl. 10.30
Gånsagervej 29, Frifelt
Krolf m/Vodder Krolf
Tirsdag den 13. juni, kl. 14.00 & 19.00
Kernehuset, v/Sportsvej 3, Frifelt, 6780 Skærbæk
Åben Pilehave hos Birkelev NaturKunst
Onsdag den 14. og torsdag 15. juni kl. 10.00-17.00
Birkelev 7, Birkelev 6780 Skærbæk

Med forbehold for ændringer
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Deadline til næste Ævle Bævle
15. juni 2017 - send input til voddersogn@gmail.com
Krolf m/Vodder Krolf
Torsdag den 15. juni, kl. 14.00 & 19.00
Kernehuset, v/Sportsvej 3, Frifelt
Gudstjeneste i Brøns Kirke
Søndag den 18. juni kl. 10.30
Hovedvejen 3A, Brøns
Åben Pilehave hos Birkelev NaturKunst
Onsdag den 21. og torsdag 22. juni kl. 10.00-17.00
Birkelev 7, Birkelev 6780 Skærbæk
Ældrecafé i Konfirmandstuen
Onsdag den 21. juni 2017 kl. 09.30 - 11.30
Tingvej 3B, Brøns 6780 Skærbæk
Krolf m/Vodder Krolf
Torsdag den 22. juni, kl. 14.00 & 19.00
Kernehuset, v/Sportsvej 3, Frifelt
Strik, snak og hygge for alle
Torsdag den 22. juni kl. 19.00
Konfirmandstuen, Tingvej 3B, Brøns
Gudstjeneste i Vodder kirke
Søndag den. 25. juni kl. 10.30
Gånsagervej 29, Frifelt
Åben Pilehave hos Birkelev NaturKunst
Onsdag den 28. og torsdag 29. juni kl. 10.00-17.00
Birkelev 7, Birkelev 6780 Skærbæk

Juli
Sommerferiegudstjeneste i Vodder kirke
Søndag den. 2. juli kl. 19.00
Gånsagervej 29, Frifelt
Åben Pilehave hos Birkelev NaturKunst
Onsdag den 5. - søndag 9. juli kl. 10.00-17.00
Birkelev 7, Birkelev 6780 Skærbæk
Gudstjeneste i Brøns Kirke
Søndag den 9. juli kl. 10.30
Hovedvejen 3A, Brøns
Åben Pilehave hos Birkelev NaturKunst
Onsdag den 12. - søndag 16. juli kl. 10.00-17.00
Birkelev 7, Birkelev 6780 Skærbæk

Deadline til næste Ævle Bævle
15. juli 2017 - send input til voddersogn@gmail.com
Gudstjeneste i Brøns Kirke
Søndag den 16. juli kl. 09.00
Hovedvejen 3A, Brøns
Åben Pilehave hos Birkelev NaturKunst
Onsdag den 19. - søndag 23. juli kl. 10.00-17.00
Birkelev 7, Birkelev 6780 Skærbæk
Gudstjeneste i Brøns Kirke
Søndag den 23. juli kl. 09.00
Hovedvejen 3A, Brøns
Åben Pilehave hos Birkelev NaturKunst
Onsdag den 26. - søndag 30. juli kl. 10.00-17.00
Birkelev 7, Birkelev 6780 Skærbæk
Gudstjeneste i Brøns Kirke
Søndag den 30. juli kl. 09.00
Hovedvejen 3A, Brøns

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

