Avisen for: Vodder Sogn og omegn

19. Årgang, Nr. 2 2017

Husk at trykke ”synes godt om” på www.facebook.com/voddersogn.dk - så bliver du holdt opdateret løbende….

De lyse timer er kommet :)
Vinterens aktiviteter er afsluttet og forårets generalforsam- fald med hjem i stedet for at smide det i vejkanten - det ser
linger ligeså. Så nu er der fuld gang i forårets aktiviteter
ikke så pænt ud ;).
rundt i lokalsamfundet.
I Gånsager er der traktorringridning i løbet af maj måned
I april måned blev området ved Kernehuset ved Vodder
og i starten af juni, bliver der afviklet ringridning og trakIdrætsCenter ryddet op - så det er præsentabelt for såvel de torringridning i Birkelev - læs mere side 3 og i kalenderen.
lokale borgere som besøgende udefra.
Hos én af de lokale virksomheder, Landdistriktshuset, bliVodder Krolf er startet op og har aktiviteter hver tirsdag
ver 10 års jubilæet mærket med en lille reception i starten
ved Kernehuset - læs mere side 4.
af juni måned - læs mere side 3 & 7.
Hos Birkelev NaturKunst afholdte de - traditionen tro Åben Pilehave i påskedagene og har lavet nye spændende
ting. I de øvrige to haver på Hedebovej, som også er en del
af Haveselskabet, er der også gang i det til årets forårs– og
sommeraktiviteter. Alle tre haver er jævnligt åben i løbet af
sommeren - læs mere i kalenderen.

Og så står maj måned også i konfirmationernes tegn. Vær med til at gøre dagene festlige
og hejs flaget ved jeres hus - læs mere side 5.

Shelters og Kernehuset kan for øvrigt lejes - både til overnatning - men også til mindre fester og familiearrangementer, hvor du gerne vil have plads til aktiviteter - læs mere
I starten af april blev der samlet en del dåser op langs veje- side 3.
ne i lokalsamfundet - og alle opfordres til at tage deres af-
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Antal fødte i Vodder Sogn

Antal borgere i Vodder
Folketal 1. januar

4 i 2015

5 i 2015

5 i 2016

2 i 2016

Strik, snak og hygge for alle

2016 ,

404

329

2017

388

326

Tusinde tak !
Tak til alle indsamler for det fine resultat
søndag den 2. april 2017
I Frifelt blev der indsamlet 4976, kr. +
beløb via mobile pay
Tak til Olga Schmidt fordi hun tog over,
da jeg ikke var hjemme.

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

Indsamlingsleder
Anna Margretha Andersen
Kræftens Bekæmpelse Frifelt

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:
Maria Nymark, mobil 25476560
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
i Vodder Sogn og omegn fortsat vil støtte
foreningens arbejde med jeres medlemskab.
Et arbejde, som er til glæde for
alle borgere i Vodder Sogn.

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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Sov i Shelter eller Kernehuset - eller hyg i bålhytten

På aktivitetsområdet ved Vodder IdrætsCenter er
det muligt at sove både i Shelter eller i Kernehuset.
Det koster kun 25 kr. pr. person at sove i shelter og
50 kr. pr. person at sove i Kernehuset om sommeren.
Hvis du/I vil leje Kernehuset til et lille arrangement,
koster det 500 kr.
Hvis du vil benytte Bålhytten til et arrangement—
koster det ikke noget - kun hvis I har brug
for adgang til toiletfaciliteter
- men husk lige at rydde op efter dig/jer :)
Hvis du/I ser noget unormalt i området,
så kontakt os gerne.
Vodder Sogns Lokalråd
Merethe Juul Thysen, tlf. 20285668 *
Maria Nymark, tlf. 25476560
Lotte Täkker, tlf. 22723931
* Kontaktes for udlejning
Se også www.facebook.com/kernehusogshelters

RINGRIDNING OG
TRAKTORRINGRIDNING I
BIRKELEV

Ringridning
lørdag den 3. juni 2017 kl. 11.00
Tilmelding hos følgende forridere,
gerne senest torsdag den 1. juni 2017:
Anton Jensen
tlf. 22 51 17 95
Hans Stokbæk
tlf. 60 95 30 85
Arne Schultz
tlf. 40 50 12 22
Torben Kaufmann
tlf. 20 31 25 39
Alfred Ebbesen
tlf. 74 75 73 67

Traktorringridning
søndag den 4. juni 2017 kl. 13.00
Formand: Monika Clausen, tlf. 23 93 77 88
Ringriderplads:
Kærmarksvej 43, Birkelev, 6780 Skærbæk
VEL MØDT! Frifelt Ringriderforening
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Vodder Krolf - Ny aktivitet i lokalsamfundet
grupper, ung som ældre, generationer imellem.
Så kom med og få det sociale og hyggelige samvær sammen med andre. Tag din ven, nabo eller andre under armen
og få frisk luft og et godt grin. Vi har 10 køller og 20 kugler og man kan godt være 2 om en kølle.
Vil du være medlem - så er kontingent for hele sæsonen:
150 kr. inkl. kaffe m/brød plus 10 kr. pr. gang for leje af
køller og kugle. Vil du bare betale pr. gang - så koster det
20 kr. inkl. kaffe m/brød at deltage og 10 kr. leje af kølle
og kugle.
Alle kan også leje banen til familie komsammen, fødselsdage, polter- abend eller andet til en pris à 30 kr. pr. person
inkl. kølle og kugle.
Vodder Krolf er nu startet op og spiller på den nyetablerede Banen kan bestilles ved Gunver tlf: 61392215 eller Grebane ved Kernehuset, hver tirsdag kl. 14.00 og 19.00.
thens tlf: 21916948.
Den første prøvedag var den 25. april med næsten 20 delta- Vodder Krolf:
gere og den 2. maj er der endnu en prøvedag. Fra den 9.
v/Ingrid og Kaj Lassen, Olga Schmidt, , Sonja og Kaj Mikmaj vil det koste lidt at være med.
kelsen, og Gunver og Grethens Nansen.
Vi har ikke haft nogen økonomi til opstart, så vi siger tusind tak til Vodder Sogns Lokalråd for støtte af køb af krolf
køller, kugler og andet bane udstyr.
Også for vi må benytte Kernehuset, både på spilleaftenerne
og til opbevaring af udstyr, m.m. Uden deres støtte var vores idé ikke kommet i gang, så vi kunne få en krolfbane i
Frifelt.
Også en stor tak til Maria Nymark som har tegnet og designet vores flotte logo til klubben ,som vi har døbt Vodder
Krolf.
Vi håber vores nye tiltag i Frifelt bliver godt modtaget.
Spillet er ikke kun for ældre, så vi håber at se flere alders

Resultater fra Åben Pilehave i påsken
Jane Enemark har efterhånden fået lavet en hel del flettede stole og havde
en idé til dette års Påskearrangement - nemlig at flette stole, hvor størrelserne var ganget med 3.
Resultatet kan ses, hvis man besøger dem i Birkelev, hvor det også er muligt at se de andre spændende projekter, som blev lavet i løbet af påsken,
som igen var godt besøgt med flere hundrede gæster i løbet af påsken.
Og flere interesserede brugte også påskedagen til at være med til de spændende aktiviteter.
Birkelev NaturKunst var
også med i påskens kunstrunde hvor man kunne komme rund og se forskellige
atelier, gallerier og museer i
hele sydvest Jylland.
Se i kalenderen, hvornår
haven er åben eller på deres
hjemmeside birkelevnaturkunst.dk eller facebook side.
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Vodder Kirke
Gudstjenester – se kalenderen eller på
hjemmesiderne:
www.sogn.dk/vodder
www.broensvodderkirke.dk
Spørgsmål vedrørende dødsfald
og begravelse skal rettes/sendes til
begravelsesmyndigheden:
Sognets officielle email adresse:
vodder.sogn@km.dk
Sognepræst (kirkebogsfører)
Camilla Eilskov Friis
Tingvej 3A, Brøns, 6780 Skærbæk
Telefon: 74753114
E-mail: cef@km.dk
Formand
Danny Jensen
Gånsagervej 32, 6780 Skærbæk
Telefon: 23846828
E-mail: dj1@toender.dk

Næstformand
Christian Svendsen
Nørrehedevej 27
6780 Skærbæk
Tlf: 23207175
E-mail: christian@hedelam.dk
Kirkeværge
Merete Kjeldsen
Hedebovej 41, 6780 Skærbæk
Tlf. 40338383
E-mail: mekj@toender.dk

Gånsagervej 29, Vodder
6780 Skærbæk

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

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

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

Konfirmation 2017 i Vodder og Brøns
Vodder Kirke, Gånsagervej 29, 6780 Skærbæk
Fredag den 12. maj 2017, kl. 10.30

Brøns Kirke, Hovedvejen 3A, 6780 Skærbæk
Søndag den 7. maj 2017, kl. 10.30

Indlevering af telegrammer:
Torsdag den 11. maj 2017, kl. 16-17
i Vodder Kirke

Indlevering af telegrammer:
Torsdag den 4. maj 2017, kl. 16-17
i Konfirmandstuen, Tingvej 3B, Brøns

Helene Jensen, Østerlundvej 20

Clara Lorenzen Kjærgaard, Ribevej 83

Julie Brandt Winther, Voddervej 13

Lasse Henriksen, Kr. Olesensvej 2a

Mette Høgsted, Sønderhedevej 57

Rasmus Bruun Jacobsen, Tingvej 44

Mie Damm Ejsing, Algade 39

Rasmus Wollesen Vestergaard, Vester Åbøllingvej 11

Lucas Dahl Petersen, Algade 68

Tobias Mamsen Knudsen, Højbjergsvej 17

Mathias Thysen Arnøje, Nørremarksvej 23
Nicolaj Steenholdt, Vasevej 13
Tony Laxy, Renbækgårdsvej 3

Musik - Stilhed - Lys

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.

Stillegudstjeneste i Brøns Kirke 1. juni kl. 20.00

Stillegudstjenesten har en meditativ karakter, hvor der både er
plads til fordybelse og eftertænksomhed, til sang og bøn og mulighed for at tænde lys. Efter gudstjenesten serveres der en lille
forfriskning i kirken.
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Lokalsamfundet fik 'kunstig åndedræt' og lokalrådet et nyt bestyrelsesmedlem
Ved Vodder Sogns Lokalråds årlige generalforsamling den
20. april kunne Connie Mark Skovbjerg komme med et
spændende oplæg, som gav inspiration til den videre udvikling her i lokalsamfundet.
Deltagerne blev sådan set enige om at det er vigtigt at vi får
udarbejdet en ny udviklingsplan for lokalsamfundet i den
sammenhæng.
Vodder Sogns Lokalråd kunne informere at der er startet en
proces i samarbejde med Tønder Kommune ift. videreudvikling af lokalsamfundene og ikke mindst samarbejde
blandt dem og at den nye bestyrelse vil arbejde videre med
det.
Connie Skovbjerg har været en meget aktiv ildsjæl i Hovborg, hvortil vi fra Vodder sogn har skelet til ifm. udviklingsprocessen for snart 20 år siden, hvor Vodder Sogneforening (nu Vodder Sogns Lokalråd) blev etableret, Vodder Sognegård (nu Vodder IdrætsCenter) for alle fra vugge
til grav og den private børnehave Æblehuset (nu det kommunale Motorikbørnecenter Æblehuset). Via sin erfaring
og arbejde har hun et stort kendskab til de udfordringer et
Kernehuset samt Naturlege- og lejrpladsen
lokalsamfund som Vodder har.
I beretningen kunne formanden også informere at KernehuStatus i lokalsamfundet
set bliver brugt en del til mindre komsammener blandt den
I beretningen kunne Lokalrådets formand bl.a. informere
yngre generation. Der kommer ligeledes en del turister i
om at foreningen har 20 års jubilæum i år og at foreningen
løbet af sommertiden, som både overnatter i shelter og Kerhar idéer til den videre udvikling.
nehuset og nu vil der også komme andre aktiviteter i gang
Overordnet set foregår der mange aktiviteter i lokalsamfuntakket været en gruppe ildsjæle, som gerne vil spille krolf.
det - såvel i Gånsager som i Birkelev og Frifelt - men vi har
Vodder Krolf er en realitet og starter her i slutningen af
mistet en vigtig livsnerve i lokalsamfundet - nemlig købapril måned.
manden. Efter at skolen blev lukket for nogle år siden har
Det gamle tårn samt hængebro er blevet fjernet her i starten
desværre givet en negativ udvikling for vores lokale købaf året. Det samme er rutchebanen, som ikke længere var
mandsbutik, som stoppede med udgangen af juli 2016. En
forsvarlig. Der bliver arbejdet på at få etableret faciliteter
nyhed, som lokalrådet fik ifm. generalforsamlingen i 2016
til glæde for unge på området - der er tanker om parkour
og derfor prøvede at igangsætte en undersøgelse om der var
anlæg og andre klatrefaciliter, idet det er muligt at benytte
nogen, som kunne tænke sig at arbejde videre med køb af
legefaciliteterne ved børnehaven for de mindre børn.
bygningerne og igangsættelse af en butik - mere eller mindre - på frivillig basis. Men med en undersøgelse som viste Ævle Bævle
at hovedparten af borgerne maksimum ønskede at købe for Mht. Ævle Bævle så beklager bestyrelsen meget at der ikke
500 - 1.000 kr. i en evt. købmandsbutik, stoppede arbejds- har været så meget liv i det i 2016 - men bestyrelsen har nu
fundet en ny redaktør, som har energi til det og det er begruppen det videre arbejde.
I Vodder IdrætsCenter er der godt gang i den med bl.a. me- sluttet at bladet udkommer hver måned med deadline den
15. i hver måned.
re end 100 børn hver fredag til Idræt på Tværs, med flere
store gymnastikhold og andre sportsaktiviteter i løbet af
Det strategiske arbejde
vintertiden og med mange private udlejninger året rundt.
Det er vigtigt at der bliver arbejdet mere med det strategiske arbejde for udviklingen af lokalsamfundet, hvorfor der
Aktiviteter i foreningens regi
I det forgangne år har foreningen afholdt nogle aktiviteter fremadrettet vil blive etableret ad-hoc udvalg til aktiviteterne, som bliver afviklet, så bestyrelsen kan fokusere mere på
til glæde for alle borgere med fællesspisning i starten af
februar, til høst og den 1. december m.m. Gyseraften i slut- det strategiske arbejde.
ningen af oktober er også en tilbagevendende begivenhed,
Den nye bestyrelse, suppleanter og revisorer
som blev afholdt med stor succes i slutningen af oktober
Lokalrådets bestyrelse havde fremlagt et forslag om at bemed udgangspunkt fra Kernehuset. Og så er blev julemanstyrelsen kan bestå af minimum 3 og maksimum 5 persoden traditionen tro vækket den sidste week-end før 1. sønner. Det blev godkendt af generalforsamlingen hvorefter
dag i advent med næsten 100 deltagende børn. For et par år
valget af bestyrelsesmedlemmer blev foretaget. Merethe
siden startede lokalrådet initiativet med at igangsætte en
Juul Thysen fra Gammelby blev genvalgt, Lotte Täkker fra
minijulefrokost den 1. december. Et arrangement som vokBirkelev og tilflytter blev valgt ind i bestyrelsen i stedet for
ser år for år og bestyrelsen glæder sig til at kunne afvikle
Sanne Møller. Udover de to valgte bestyrelsesmedlemmer
det igen i 2017.
består bestyrelsen af Maria Nymark og Jesper Schmidt,
som begge blev valgt i 2016. Bestyrelsen fik mandat til
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selv at finde evt. manglende medlemmer til bestyrelsen,
hvilket den vil gå i gang med. Det samme gælder suppleantposterne, idet Olga Schmidt og Laila Brinkmann ikke
ønskede genvalg i år.
Efter mange år ønskede Jan Nørgaard at stoppe som revisor, og i stedet blev Sanne Møller valgt ind. Hans Kurt
Schmidt blev genvalgt til posten og Steffan Schmidt blev
valgt som revisorsuppleant.
På generalforsamlingen meldte Kåre Mortensen sig som
julemandskandidat, hvilket bestyrelsen var glad for og flere
andre meldte sig som frivillige til at hjælpe ved arrangementer.
Merethe Juul Thysen afsluttede aftenen med at takke Connie for hendes spændende oplæg samt virke som dirigent.
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Hun takkede også Sanne
Møller og Olga Schmidt
for deres virke i bestyrelsen. Og så takkede hun
Laila Brinkmann og Jan
Nørgaard for deres virke
i bestyrelsen samt de
frivillige, som hjælper
med både flagning, Ævle
Bævle m.m.
Bestyrelsen konstituerer
sig i starten af maj måned og ser frem til det
fremadrettede arbejde for udviklingen i lokalsamfundet.

Ta’ på havebesøg i dit lokalsamfund
Her i området har vi tre haver, som er jævnligt åbent.
Birkelev NaturKunst (Birkelev 7) har åbent hver
onsdag, torsdag og søndag i maj og juni måned
(billedet til højre er fra Birkelev NaturKunst).
Haven på Hedebovej (Hedebovej 34) og Aavangs Have
(Hedebovej 41) har begge åben den 27. og 28. maj og igen i juli
til årets havefestival.
Se mere på hjemmesiden www.haveselskabet.dk og i kalenderen

Lokal virksomhed har 10 års jubilæum
Igennem nu 10 år har jeg
drevet min lille konsulentvirksomhed i Gammelby.

Jeg arbejder rundt i hele Danmark med udgangspunkt fra
min bopæl, hvilket er meget spændende.

En virksomhed, som beskæftiger sig med udviklingsprocesser for såvel foreningslivet som erhvervslivet, fundraising, markedsføring på medier m.m. Det
indeholder aktiviteter lige
fra projektidéen til gennemførelse med udviklingsprocessen, budgetter, planer,
beskrivelser m.m.

Lørdag den 3. juni 2017 vil jeg gerne markere 10 års jubilæet med et lille arrangement, hvor jeg samtidig indvier mit
nye kontor på Gammelbyvej 2 i Birkelev.

Jeg interesserer sig meget for udvikling af lokalsamfund,
mikrovirksomheder og specielt småskalaturisme, som er
meget oppe i tiden i dag, hvor bl.a. turisterne ønsker at få
en lokal autentisk oplevelse.

Det er meget berigende at møde de ildsjæle - såvel de frivillige som de professionelle, som ønsker at styrke udviklingen i netop deres område på en konstruktiv måde via et
fantastisk samarbejde.

Såfremt du har lyst til at kigge forbi, så send lille en SMS
på 20285668 eller en e-mail til mig senest den 29. maj
2017. Jeg glæder mig til at se dig/jer den 3. juni 2017.
Hvis du vil følge med i hvad min lille virksomhed
arbejder med, så ta’ et kig på min facebook side
www.facebook.com/landdistriktshuset.
Merethe Juul Thysen
landdistriktshuset@gmail.com
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Guldkonfirmation i Vodder Kirke den 9. april 2017

Fra venstre ses: Anders Sørensen, Peter L. Andersen, Hans Peter Fuglsang, Peter Åskov, Tove Michaelsen, Hans Jørgen Møller, Thorvald Andersen, Inger Marie Bomberg, Alfred Oksen, Åse Jensen, Benny Holm, Ragnhild Kjær, Steen
Sørensen, Arne Kristensen, Birgitte Schmidt, Jes Maier, Niels Peter Vejrup, Anne Katrine Stenger, Leif Ravn, Signe
Olesen og Pastor Uffe Vestergård

Store Hoppedag - afslutning på vintersæsonen
Frifelt Sportsforenings vinteraktiviteter blev - traditionen tro - afsluttet fredag den
17. marts 2017 med ’Store Hoppedag’.
En dag, hvor det var muligt for børn, unge og barnlige
sjæle i alle aldre at få nogle hyggelige timer i Vodder
IdrætsCenter.
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Nye beboere i Birkelev

Jeg hedder Lotte Täkker, jeg er 58 år og er gift med Keld
som er 54 år. Jeg har efterhånden selv glemt, at jeg oprindeligt kommer fra Sjælland, men det gør jeg altså. Jeg flyttede til Sønderjylland i 1979, og har altid trives her.
Min mand kommer fra Vejle og vi har 4 børn af racen, dine
mine og vores. De er dog voksne og flyttet hjemmefra. Vi
har i år fået vores første barnebarn og nr. 2 er på vej.
Vi har boet i Brørup i 20 år, men valgte at sælge vores dejlige træ hus, som manden selv har bygget, han er tømrer så vi kedede os i det fine villakvarter.
Jeg havde også købt en hest og det passede ikke med villa,
vovse og Volvo. Vi boede 7 måneder i en hytte i Hovborg
med vore 4 hunde inden vi opdagede købmandsgården i
Birkelev, som var blevet sat til leje.
Vi ønskede at bo til leje, for den ene hest var blevet til 3, da
jeg - mens vi boede i Hovborg - tog mig af to vanrøgtede
frieser piger og jeg købte dem inden vi flyttede hertil.
Da vi ikke har boet på landet før, og ikke har haft hestehold
før, er det perfekt for os at vi kan leje vores bolig med forkøbsret. Det er skønt at have muligheden for at afprøve
uden at være bundet på hænder og fødder. Vi er faldet så
godt til her, vore naboer er bare de bedste. De sødeste og
mest hjælpsomme mennesker og vi er fra dag 1 blevet taget
rigtig godt imod. Det vil jeg da lige benytte lejligheden til
at sige tak for.
Det er guld værd at lande i sådan et lille smørhul som Birkelev. Jeg glæder mig til at lære resten af Vodder sogn at
kende, i hvert fald til at komme til at kende det.
Jeg er en alsidig dame, der har en stor livserfaring bag mig.
Jeg har prøvet mange ting i livet og har fundet min egen
styrke i det. Jeg er en person med en mening og jeg er ikke
bange for at sige den. Og stå ved den. Jeg er 100% ærlig og
ansvarsfuld.
Jeg er meget kreativ, min fantasi og forestillings evne er
der fuld skrald på. Jeg har spillet amatør teater i mange år,
sunget i kor, været statist i TV serien Arvingerne. Kåret
som Danmarks bedste mor, været med i reklamer og jeg
skriver sange og digte skaber billeder, er healer, foredragsholder og flere andre alternative ting.
Jeg er førtidspensionist pga. et trafik uheld, men jeg er ikke
hæmmet af mine skader. Jeg keder mig aldrig og er på farten meget tit. Jeg er iderig og humoristisk, elsker en god
latter, men kan også være alvorlig og lyttende. Jeg smiler

til verden og sure miner kender jeg ikke til. Jeg er positiv
og vælger at se det gode i alting.
Mine dyr er mit et og alt, sammen med min familie og jeg
elsker at være i laden hvor mine 3 friesere har en skøn løsdrit. Vore 4 hunde trives her med masser af plads og manden hygger sig med hus og have. Der er nok at se til her.
Han kører også motorcykel og jeg nyder at sidde bag på
kværnen og se naturen flyve forbi.
Det er spændende at flytte til et nyt sted og være med i processerne om at få et levende sogn og jeg glæder mig til at
opdage nye sider og nye steder i sognet.
Jeg håber at jeg kan bidrage med nogle gode meninger og
gode tiltag i Vodder sogn og jeg ser frem til at hilse på borgerne i sognet.
Vi ser begge frem til mange år her i sognet
På gensyn fra os begge
Lotte

Husk at kikke forbi loppemarkedet

på Roagervej 9 i Frifelt og gør en rigtig god handel
samtidig med at du støtter Vodder IdrætsCenter.
Det er åbent den 1. søndag i hver måned 10.0014.00. Næste åbningsdag er den 7. maj
Har du nogle ’lopper’, son du gerne vil af med, så
kontakt Flex på tlf. 61357214.
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Samarbejde til glæde for os alle !

I starten af april måned blev der lagt en del energi
i at rydde op og lave forbedringer ved Vodder
IdrætsCenter, bålhytten og Kernehuset.
Den 2. april måned var der oprydning samtidig
med at der var affaldsindsamling (se sidste udgave
af Ævle Bævle) og den 8. april blev bålhytten og
Kernehuset malet samtidig med at der blev lavet
en rampe og lagt fliser på den vestlige side af
Vodder IdrætsCenter.

En stor tak til alle,
som har hjulpet
begge dage med
nogle frivillige
timer til glæde
for alle :)

Ævle Bævle, 19. Årgang, Nr. 1 2017

Gymnastik– og gallaopvisning

Søndag den 19. marts var Vodder IdrætsCenter fyldt med gymnaster hele dagen til Frifelt Sportsforenings lokalopvisning og gallaopvisning.
Huset var fyldt hele dagen med glade gymnaster fra nær og fjern.
Keld Stenger og Lene Faaborg Stenger blev hyldet både af Frifelt
Sportsforening for deres mangeårige indsats og af M/K Mix
holdet, som de nu har trænet i 11 år.
Tina Vejrup Thysen blev udnævnt til Årets Frifelter og
Lasse Stenger blev tildelt Årets Ungdomspris.
Frifelt M/K Mix hold er ét af de hold, som deltager i årets Landstævne i Ålborg, så de fortsætter træningen tirsdag aften.
Derudover er der sommergymnastik for børn fra 3. klasse og opefter om onsdagen.

Side 11
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Maj
Prøve dag og aften med Vodder Krolf
Tirsdag den 2. maj, kl. 14.00 & 19.00
Kernehuset, v/Sportsvej 3, Frifelt, 6780
Skærbæk
Strik, snak og hygge i Konfirmandstuen
Tirsdag den 2. maj, kl. 19.00-21.00
Tingvej 3B, Brøns, 6780 Skærbæk
Åben Pilehave hos Birkelev NaturKunst
Onsdag den 3. og torsdag 4. maj kl. 10.0017.00
Birkelev 7, Birkelev 6780 Skærbæk
Ældrecafé i Konfirmandstuen
Onsdag den 3. maj 2017 kl. 09.30 - 11.30
Tingvej 3B, Brøns 6780 Skærbæk
Åben Pilehave hos Birkelev NaturKunst
Søndag den 7. maj kl. 10.00-17.00
Birkelev 7, Birkelev 6780 Skærbæk
Konfirmation i Brøns kirke
Søndag den 7. maj, kl.10.30
Hovedvejen 3A, Brøns, 6780 Skærbæk
Skat på Frifelt Kro
Søndag den 7. maj, kl.19.00
Roagervej 1, Frifelt, 6780 Skærbæk
Loppemarked i Frifelt
Søndag den 7. maj, kl. 10.00 til 14.00
Roagervej 9, Frifelt, 6780 Skærbæk
Krolf m/Vodder Krolf
Tirsdag den 9. maj, kl. 14.00 & 19.00
Kernehuset, v/Sportsvej 3, Frifelt, 6780
Skærbæk
Åben Pilehave hos Birkelev NaturKunst
Onsdag den 10. og torsdag 11. maj kl.
10.00-17.00
Birkelev 7, Birkelev 6780 Skærbæk
Konfirmation i Vodder Kirke
Fredag den 12. maj kl. 10.30
Gånsagervej 29, Frifelt, 6780 Skærbæk
Åben Pilehave hos Birkelev NaturKunst
Søndag den 14. maj kl. 10.00-17.00
Birkelev 7, Birkelev 6780 Skærbæk
Gudstjeneste i Vodder Kirke
Søndag den 14. maj kl. 10.30
Gånsagervej 29, Frifelt, 6780 Skærbæk
Skat på Frifelt Kro
Søndag den 14. maj, kl.19.00
Roagervej 1, Frifelt, 6780 Skærbæk
Deadline til Ævle Bævle 15. maj 2017
- send input til voddersogn@gmail.com
Krolf m/Vodder Krolf
Tirsdag den 16. maj, kl. 14.00 & 19.00
Kernehuset, v/Sportsvej 3, Frifelt, 6780
Skærbæk
Ældrecafé i Konfirmandstuen
Onsdag den 17. maj 2017 kl. 09.30 - 11.30
Tingvej 3B, Brøns 6780 Skærbæk
Åben Pilehave hos Birkelev NaturKunst
Onsdag den 17. og torsdag 18. maj kl.
10.00-17.00
Birkelev 7, Birkelev 6780 Skærbæk
Med forbehold for ændringer

Ævle Bævle, 19. Årgang, Nr. 2 2017

Strik, snak og hygge i Konfirmandstuen
Torsdag den 18. maj, kl. 19.00-21.00
Tingvej 3B, Brøns, 6780 Skærbæk
Åben Pilehave hos Birkelev NaturKunst
Søndag den 21. maj kl. 10.00-17.00
Birkelev 7, Birkelev 6780 Skærbæk
Traktorringridning i Gånsager
Søndag den 21. maj kl. 12.00
Pladsen v/Gert Thyssen Østerlundvej 3,
Gånsager
Skat på Frifelt Kro
Søndag den 21. maj, kl.19.00
Roagervej 1, Frifelt, 6780 Skærbæk
Krolf m/Vodder Krolf
Tirsdag den 23. maj, kl. 14.00 & 19.00
Kernehuset, v/Sportsvej 3, Frifelt, 6780
Skærbæk
Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 23. maj
Tingvej 3B, Brøns , 6780 Skærbæk
Åben Pilehave hos Birkelev NaturKunst
Onsdag den 24. og torsdag 25. maj kl.
10.00-17.00
Birkelev 7, Birkelev 6780 Skærbæk
Gudstjeneste i Vodder Kirke
Torsdag den 25. maj kl. 10.30
Gånsagervej 29, Frifelt, 6780 Skærbæk
Åben have i Haven på Hedebovej
Lørdag den 27. maj kl. 10.00 - 17.00
Hedebovej 34, Birkelev, 6780 Skærbæk
Åben have i Aavangs Have
Lørdag den 27. maj kl. 10.00 - 17.00
Hedebovej 41, Aavang, 6780 Skærbæk
Gudstjeneste i Vodder Kirke
Søndag den 28. maj, kl. 09.00
Gånsagervej 29, Frifelt, 6780 Skærbæk
Åben Pilehave hos Birkelev NaturKunst
Søndag den 28. maj kl. 10.00-17.00
Birkelev 7, Birkelev 6780 Skærbæk
Gudstjeneste i Brøns Kirke
Søndag den 28. maj, kl. 10.30
Hovedvejen 3A, Brøns, 6780 Skærbæk
Åben have i Haven på Hedebovej
Søndag den 28. maj kl. 10.00 - 17.00
Hedebovej 34, Birkelev, 6780 Skærbæk
Åben have i Aavangs Have
Søndag den 28. maj kl. 10.00 - 17.00
Hedebovej 41, Aavang, 6780 Skærbæk
Skat på Frifelt Kro
Søndag den 29. maj, kl.19.00
Roagervej 1, Frifelt, 6780 Skærbæk
Krolf m/Vodder Krolf
Tirsdag den 30. maj, kl. 14.00 & 19.00
Kernehuset, v/Sportsvej 3, Frifelt, 6780
Skærbæk

Ringridning i Birkelev v/Frifelt Ringriderforening
Lørdag den 3. juni kl. 11.00
Kærmarksvej 43, Birkelev, 6780 Skærbæk
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, 6780 Skærbæk
Gudstjeneste i Brøns Kirke
Mandag den 5 Juni kl. 10.30
Hovedvejen 3A, Brøns
Krolf m/Vodder Krolf
Tirsdag den 6. juni, kl. 14.00 & 19.00
Kernehuset, v/Sportsvej 3, Frifelt, 6780
Skærbæk
Ældrecafé i Konfirmandstuen
Onsdag den 7. juni 2017 kl. 09.30 - 11.30
Tingvej 3B, Brøns 6780 Skærbæk
Åben Pilehave hos Birkelev NaturKunst
Onsdag den 7. og torsdag 8. juni kl. 10.0017.00
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
Deadline til Ævle Bævle 15. juni 2017
- send input til voddersogn@gmail.com

Juni
Stillegudstjeneste i Brøns kirke
Torsdag den 1. juni kl. 20.00
Hovedvejen 3A, Brøns
Se også www.voddersogn.dk eller www.facebook.com/voddersogn.dk

