Avisen for: Vodder Sogn og omegn

17. Årgang, Nr. 1 2015

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

Velkommen 2015!
Vi er godt i gang med år 2015 - et år, hvor
vi i lokalsamfundet får tilbygningen til
Vodder IdrætsCenter - lokalsamfundets
kultur– og fritidscenter.

Tegn eller gentegn
medlemskab af
Vodder Sogns
Lokalråd

og støt den lokale udvikling

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 gerne e-mail
adresse også.
Du/I kan også betale hos
Æ’Høker!
Prisen er 200 kr. for
en husstand med
flere personer og
100 kr. for enkeltpersoner.
Støtte fra virksomheder
modtages også. Vi udsender gerne en faktura,
hvis I har brug for det.
Se også skrivelse eller
send en e-mail til
voddersogn@gmail.com,
hvis du/I har spørgsmål.

Byggeriet startede i januar måned og der
var rejsegilde med mere end 100 deltagere
i løbet af dagen til rejsegildet. En flot opbakning. Ifm. rejsegildet tog Vodder sogns
Lokalråd initiativ sammen med lokale borgere til at samle penge ind til rejsegildet.
Inklusiv de bidrag, som blev givet på selve
dagen, blev der samlet omkring 14.000 kr.
Et byggeri, som kun kan lade sig gøre takket været lokale ildsjæle og frivillige,
som bruger mange timer med byggeriet. Har du tid og lyst til at hjælpe, så kontakt
Tommy Vejrup, tlf. 40163508, e-mail frifelt-auto@os.dk.
Se flere billeder på https://www.facebook.com/vodderic.dk
Og følg byggeriet på http://voddersogn.dk/vodderic.dk/

Letkøb 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 Guldbageren i Skærbæk
Friske blomster fra Ullerupvejs Plante Salg

Hedebovej 2 | Frifelt | 6780 Skærbæk | tlf. 74757121
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Velkommen til nye borgere
Gratis fællesspisning for nye borgere og medlemmer af Vodder Sogns Lokalråd
Vi vil gerne byde jer alle velkomne her til Vodder Sogn
- og det gør vi ved at invitere jer gratis med til fællesspisning.
I kan blot tale med Laila hos Letkøb (Æ’Høker) - så skal
hun nok informere jer om hvornår det foregår.
Næste fællesspisning foregår den 23. marts ifm. Vodder
Sogns Lokalråds generalforsamling. Vi starter kl. 18.30.
Har I brug for oplysninger om området - er I altid velkomne til at kontakte formanden for Vodder Sogns
Lokalråd, Merethe Juul Thysen på tlf. 20285668.

Send din e-mail adresse og bliv informeret online
Såfremt I ønsker at modtage e-mails med informationer om lokalsamfundet - så send gerne jeres e-mail adresse til voddersogn@gmail.com. Det gælder også for alle andre borgere, som ikke allerede modtager nyhedsmail fra Vodder Sogns Lokalråd - paraplyorganisationen for Vodder Sogn.

Frifelt Sportsforening
afholder den årlige
lokale gymnastikopvisning
i Vodder IdrætsCenter
Sportsvej 3, Frielt
Udgives ad-hoc 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 400
Offentliggøres på hjemmesiderne:
www.voddersogn.dk og www.facebook.com/voddersogn.dk

Fredag den 6. marts
kl. 19.00
Kom og oplev de mange
spændende hold, som har
trænet hele vinteren…

Redaktionschef: Malene von Qualen, mobil 28 74 16 81
Annoncechef: Merethe Juul Thysen, mobil 20 28 56 68
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: oplyses løbende
Såfremt vi ikke modtager input til bladet, tillader vi os at skubbe
udgivelsen.
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...

Input og annoncer sendes til

voddersogn@gmail.com

Den 27. marts er der store hoppedag i Vodder IdrætsCenter for
børn, unge og barnlige sjæle
i alle aldre.
Til Idræt På Tværs er der aktiviteter i hoppeborgerne til kl. ca.
21.00. 21.00 - 24.00 er der diskotek i hallen fra 3. klasse og opefter.
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Arbejdsdag lørdag den 18. april
ved Vodder IdrætsCenter og det
grønne område ’Kernen’ og Kernehuset.
Forårets store fester og udendørs
aktiviteter nærmer sig - så vi
trænger til at få gjort området
forårsklar. Vi starter kl. 09.30 og
der bliver lavet lækkert frokost til
alle frivillige hjælpere.

Vodder Sogns Lokalråd

Pinsefrokost 2. pinsedag
Vodder Sogns Lokalråd er ved at
planlægge pinsefrokost - glæd
jer og sæt X i kalenderen mandag den 25. maj 2015 til frokost :)
Arrangementet er til fordel for
Vodder IdrætsCenter

Dagsorden iht. vedtægter.

Vodder IdrætsCenter inviterer til
den ordinære generalforsamling
mandag den 30. marts 2015 kl. 19.00
i caféen
Dagsorden iht. vedtægterne.

Bestyrelsen glæder sig til at se så mange
som muligt.

Vodder IdrætsCenter
Sportsvej 3, Frifelt
6780 Skærbæk
www.facebook.com/vodderic.dk

inviterer medlemmer til årsmøde
mandag den 23. marts kl. 18.30 i
Vodder IdrætsCenter
Sportsvej 3, Frifelt
Vi starter med gratis spisning for
medlemmer kl. 18.30.
Generalforsamlingen starter kl. 19.30.

Vodders Unge Kerne vil trylle en
spændende middag frem til os.

PS.. Er du ikke medlem - så kig på forsiden og

betal senest den 20. marts 2015.

Tilmelding til spisning senest den
20. marts hos Letkøb
Vodder Sogns Lokalråd
Se også www.voddersogn.dk
Www.facebook.com/voddersogn.dk
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Vodder Kirke

Frifelt Husholdningsforening

Gånsagervej 29, Vodder
6780 Skærbæk

holder generalforsamling

på Frifelt Kro, Roagervej 1, Frifelt
Tirsdag den 15. marts kl. 19.00
Kom og hør om årets gang og foreningens
økonomi og vær med til at drøfte foreningens
fremtid med dine idéer.
Foreningen er vært ved en let traktement
samt kaffe / te.
Bestyrelsen for
Frifelt Husholdningsforening

Der er loppemarked
på Roagervej 7,
Frifelt den første
søndag hver måned
kl. 10.00 - 14.00.
Har du nogen lopper så kontakt Flex
(Roagervej 7, Frifelt)

Generalforsamling
v/Frifelt Husholdningsforening
Tirsdag 15. marts kl. 19.00
Frifelt Kro, Roagervej 1, Frifelt
Fællesspisning og Generalforsamling v/
Vodder Sogns Lokalråd
Mandag 23. marts kl. 18.30
Vodder IdrætsCenter,Sportsvej 3, Frifelt
Store Hoppedag
Fredag 27. marts - hele dagen
Vodder IdrætsCenter,Sportsvej 3, Frifelt
Idræt på tværs og diskotek
Fredag 27. marts kl. 19.00
Vodder IdrætsCenter,Sportsvej 3, Frifelt
Generalforsamling v/VIC
Mandag 30. marts kl. 19.00
Vodder IdrætsCenter,Sportsvej 3, Frifelt
Åben Pilehave
Skærtorsdag 2. april kl. 10-17
Birkelev Naturkunst, Birkelev 7

Med forbehold for ændringer

Sognepræst (kirkebogsfører)
Camilla Eilskov Friis
Tingvej 3A, Brøns, 6780 Skærbæk
Telefon 74753114, e-mail cef@km.dk
Menighedsrådsformand og –næstformand
Niels Kristian Pedersen (Formand)
Kærmarksvej 27, Birkelev - 6780 Skærbæk
9033@sogn.dk

HUSK

Gymnastikopvisning
v/Frifelt Sportsforening
Fredag 6. marts kl. 19.00
Vodder IdrætsCenter,Sportsvej 3, Frifelt

Gudstjenester
Se tiderne for gudstjenester nedenfor eller på
hjemmesiderne:
www.sogn.dk/vodder
www.facebook.com/vodderkirke

Danny Kjeld Jensen (Næstformand og kontaktperson)
Gånsagervej 32, Vodder - 6780 Skærbæk
Telefon: 23846828
E-mail: jd-jensen@bbsyd.dk
Graver
Ida Boisen, Telefon: 74757438
Træffes på kirkegårdskontoret tir - fre kl. 8.00-16.

Åben Pilehave
Langfredag 3. april kl. 10-17
Birkelev Naturkunst, Birkelev 7
Åben Pilehave
Påskelørdag 4. april kl. 10-17
Birkelev Naturkunst, Birkelev 7
Arbejdsdag
Lørdag 18. april kl. 09.30
v/Vodder IdrætsCenter,Sportsvej 3, Frifelt
Konfirmation i Brøns
Søndag den 26. april kl. 10.30
Brøns Kirke, Hovedgaden 3, Brøns
Konfirmation i Vodder
Fredag den 1. maj kl. 10.30
Vodder Kirke, Gånsagervej 31, Vodder
Udendørs pinsegudstjeneste
Mandag 25. maj (tid oplyses)
v/Vodder IdrætsCenter,Sportsvej 3, Frifelt
Pinsefrokost
Mandag 25. maj ca. kl. 12.00
Vodder IdrætsCenter,Sportsvej 3, Frifelt

Cheff Magic alias Henning
Nielsen kan opleves til spændende show senere på året i
Vodder IdrætsCenter.

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

