Avisen for: Vodder Sogn og omegn

20. Årgang, Nr. 1, januar-februar 2018

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

Året der gik i billeder
I dette nummer er der samlet lidt billeder fra året der
gik.
Der findes spændende lokale virksomheder, spændende
besøgssteder og der foregår mange spændende aktiviteter rundt i lokalsamfundet.

Indholdsfortegnelse:
Året der gik i billeder
Læs mere side 2 og 3
Annoncering i Ævle Bævle
Medlemskab af Vodder Sogns
Lokalråd
Læs mere side 2
Kyndelmisse, fællesspisning og
hygge for hele familien
Læs mere side 3
Nak & Æd i Kernehuset
Læs mere side 4
Jagtgudstjeneste i Brøns
Nak & Æd i Kernehuset
Julearrangement i november
Læs mere side 4
Info fra Vodder Kirke
Læs mere side 5
Hyggelig minijulefrokost, Super
Julefrokost, Minijulestævne,
Fastelavn og Generalforsamling
Læs mere side 6
Idræt på Tværs for Seniorer
Præmie til Kristian Q. Andersen
Læs mere side 7
Kalender
Læs mere side 8

HUSK
Deadline til marts-april
2018 udgaven
18. februar 2018

Se mere side 2 og 3

Indendørs ministævne
Hver onsdag aften mødes en del unge og ældre mænd,
som alle har én interesse - at spille indendørs fodbold.
De har et godt socialt samvær og lige inden jul, afholdte
de et minijulestævne med deltagere fra nær og fjern.
Læs mere side 6
Nak & Æd
Gånsager Jagtforening afholdte Nak & Æd arrangement
i Kernehuset i starten af december måned.
Læs mere om arrangementet, som også var sidste jagt i
2017.
Læs mere side 4
Første præmie til Frifelt Powertumbling
Den 13. januar 2018 deltog Frifelt Powertumbling i et
stævne i Svendborg med fire deltagere.
Kristian Qvist Andersen som hjem med en præmie.
Læs mere side 7
Har du fået en ny nabo ?
Så kontakt gerne lokalrådet,
så vi kan byde dem velkommen med en kurv med vin
samt information om de herligheder, som findes i området.
Send en mail med navn,
adresse, telefon og e-mail
adresse til voddersogn@gmail.com, så tager vi ud til
de nye borgere. Du er også velkommen til at kontakte
formanden for Vodder Sogns Lokalråd, Merethe Juul
på tlf. 20285668.
Følg med i hvad der sker i dit lokalområde på
www.facebook.com/voddersogn.dk
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Side 2

Hos hedelam.dk producerer de lækkert
lammekød året rundt. Hos hedelam
vogter Maremma hundene for at
forhindre ulveangreb.

Frifelt Sportsforening afholdte den
årlige Gymnastik– og Gallaopvisning i
marts måned.

I Motorikbørnecentret Æblehuset
arbejdes der med motorik på flere
planer i nogle fantastiske rammer.

Efter måneders forberedelse startede
Vodder Krolf i april måned. Et initiativ,
som har stor succes blandt mange
borgere. Vodder Krolf holder til i
Kernehuset.

Sankt Hans fejres hvert i Æblehuset og i
Gånsager.

Glade jerseykøer fra Gyvelgården på
Gyvelvej. En af de økologiske
producenter i lokalsamfundet.

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, 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 februar, april, juni, august, oktober,
december
Udgivelse: 1. uge januar, marts, maj, juli, september,
november
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
medlemskab. Et arbejde, som er til glæde for
alle borgere i Vodder Sogn - herunder til
udgivelse af dette blad.

Ingen kan alt, alle kan noget,
sammen kan vi det hele...
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 via MobilePay på 20285668
eller 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
formand Merethe Juul, Gammelbyvej 2,
tlf. 20285668
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I lokalsamfundet er det muligt at tage på
besøg i åbne haver - bl.a. hos Birkelev
NaturKunst, som havde 16 års jubilæum i
september.

I august var der morgenkoncert for de
morgenfriske med CarPark North
Koncert hos Gads Maskinstation

Side 3

Alle landmænd måtte kæmpe for at få
høsten i hus efter en regnfuld sommer.

Vi fik af holdt en fantastisk Halloween
aften takket været et stort engagement
af fra borgerne i lokalsamfundet.

Første kvinde vinder traktorringridning
til ringridning i Birkelev i juni måned. I
maj blev der også afholdt
traktorringridning i Gånsager

En vellykket julefrokost med over 300
gæster blev afholdt i december i
Vodder IdrætsCenter

Side 4
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Jagtgudstjeneste i Brøns Kirke Vejret havde været fint hele dagen,
med sol og næsten ingen vind.

Den 19. november 2017 blev der
holdt jagtgudstjeneste med underholdning af de lokale jagthornsblæsere.

Efter gudstjeneste var der spisning
på Brøns Kro.
Se flere billeder i facebook gruppen
”Brøns & Vodder Kirker”.

Jagtguderne havde også været med
dem, der blev i alt skudt 5 snepper, 3
rådyr, 1 hare, 2 fasaner og 1 and.
Som i tv-programmerne var der også
blevet snydt lidt, råvildtet som spejderne skulle tilberede var skudt 14
dage forinden.
Det var en rigtig lækker sammenlagt
ret lavet af rådyr, tilbehøret var kartofler, gulerødder og kålrabi.
Der deltog 30 til spisningen. Det var
en rigtig god dag, hvor alle hyggede
sig sammen, efter en god dag i den
danske natur.

deligt sov, da traditionen med at
vække julemanden startede op.

Fredag den 24. november pyntede
børnene fra Æblehuset juletræet efter
at de havde været ude at hente juletræ i skoven til børnecentret.
Merethe Juul sørgede for at koge risengrød til børnene til spisning efter
pyntningen.
De havde en hyggelige formiddag
med sang og musik rundt om træet.
Efter vækning af julemanden den
26. november blev der hygget i den
store sal med dans om juletræet,
hjemmelavet gløgg og æbleskiver.

Nak og Æd i Kernehuset med
Gånsager Jagtforening

Gånsager Jagtforening siger tak til
alle der deltog i arrangementet og
ønsker alle et Godt Nytår.
Julearrangement i november
I 2017 havde jagtforeningen prøvet
noget nyt til den sidste jagt 3. december.
Der stod ikke gule ærter på menuen,
men i stedet var der lavet et lille nak
og æd arrangement.
Spejderne fra Brøns skulle tilberede
maden, så det var op til jægerne at få
skudt noget.
Jagten startede kl. 9.30 fra forsamlingshuset i Gånsager.
Der mødte 28 jægere op til jagten, så
der var gode muligheder, for at få
skudt noget til gryderne.
Kl. 14.00 ankom de til Kernehuset.
De havde set rigtig meget vildt, rundt
på terrænet.

Traditionen tro, blev julemanden
vækket i Vodder Sogn i slutningen af
november måned. Julemanden var
flyttet ud på landet i Gånsager Forsamlingshus, hvor han havde fundet
tilbage i det værelse, hvor han oprin-

Nina Erri læste op af Peters Jul og
Kåre Mortensen stod for at arrangere
diverse sanglege.
Lokalrådet vil gerne takke alle som
deltog i arrangementet og var med til
at gøre det til en hyggelig eftermiddag. Også tak til Laila Brinkmann og
Benny Maeda for at hjælpe i køkkenet om eftermiddagen.
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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
Camilla Eilskov Friis
Tingvej 3A, Brøns, 6780 Skærbæk
Telefon: 74753114
E-mail: cef@km.dk
Træffetid: tirsdag – fredag mellem kl.
9.00 og 15.00
MENIGHEDSRÅDET

Formand
Danny Jensen
Gånsagervej 32, 6780 Skærbæk
Telefon: 23846828
KIRKEKONTORET
Kordegn Birgit Rode, Kirkevej 8, 6780 E-mail: dj1@toender.dk
Skærbæk
Næstformand
Mail: bir@km.dk – Tlf.: 7475 2134
Christian Svendsen
Træffetid: mandag og torsdag mellem Nørrehedevej 27
kl. 8.30 og 12. 30
6780 Skærbæk
Tlf: 23207175
GRAVER VODDER KIRKE
E-mail: christian@hedelam.dk
Ida Boisen, Gånsagervej 31, Frifelt,
6780 Skærbæk
Kirkeværge
Mail: idaboisen@gmail.com – Tlf.:
Merete Kjeldsen
7475 7438
Hedebovej 41, 6780 Skærbæk
Telefontid: mandag – fredag mellem
Tlf. 40338383
kl. 7.30 og 15.30
E-mail: mekj@toender.dk

Ældrecafé

Strik med mening

Inge Marie Holm og Camilla Eilskov
Friis åbner dørene og byder på en kop
kaffe og et rundstykke i konfirmandstuen. Formiddagen kan byde på højtlæsning fra dagens avis, bibelen eller
anden litteratur. Der bliver sunget fra
salmebogen og højskolesangbogen, og
der er tid til hygge og godt samvær.

Hanne, Inge Marie og Camilla fortsætter forårets succes og inviterer alle der
har tid og lyst til strik, snak og hygge i
Konfirmandstuen i Brøns.
Vi strikker, hækler eller broderer, og
snakker om stort og småt.
Der er højt til loftet og plads til alles
meninger… og vi har respekt for hinandens forskelligheder både på det
personlige og på det håndværksmæssige plan.
Om du er øvet eller nybegynder – er
underordnet ;-)…. Ja, om du kan strikke, hækle, brodere eller ej, er underordnet. Vi hjælper hinanden ☺

Litteraturaftener

Side 5

Kom og vær med i Konfirmationsstuen, Tingvej 3B i Brøns
Vi serverer kaffe/the og kage
Alle er velkomne – og arrangementet
Aftener i bøgernes tegn i Konfirmand- er gratis. Se datoer og tider i kalendestuen, Tingej 3B,Brøns - se datoer og ren.
tider i kalenderen.

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

Sangaftener

Uffe Vestergaard Pedersen inviterer til
sangaftener i Konfirmandstuen, Tingvej 3B, Brøns - se datoer og tider i kalenderen.

Transport

Til menighedsrådets aktiviteter og
gudstjenester kan kirkebilen benyttes:
Kontakt Frifelt Taxi tlf. 74757215.
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Side 6

Hyggelig minijulefrokost

I løbet af aftenen blev der sunget og sig.
leget et par sjove julelege, som alle
Vodder IdrætsCenter og Frifelt
kunne være med til.
Sportsforening vil gerne takke de
Vodder Sogns Lokalråd vil gerne
firmaer, som troligt bakker op om
takke alle som deltog i minijulefro- den årlige julefrokost.
kosten og ikke mindst det frivillige Også en stor tak til alle de frivillige,
Ævle Bævle korps, som deltog i
som er med til at gøre det muligt, at
arrangementet.
kunne holde sådan en god fest i et

December stod i julefrokosternes Vi ses den 1. december 2018 :)
tegn og i Gånsager Forsamlingshus
blev der afholdt minijulefrokost for Super julefrokost
ca. 30 deltagere den 1. december
med en lækker buffet tilberedt at
Laila Brinkmann og Merethe Juul.

smukt pyntet idrætscenter.

Sæt allerede nu X i kalenderen til
næste års julefrokost i Vodder
Idrætscenter 8. december 2018,
hvor 6feet igen er klar til at sørge
for god musik.
Se flere billeder på
www.facebook.com/6feet.dk/
Minijulestævne

Roagers alkoholiserede venner af
kryddersnaps havde igen medbragt
deres fantastiske sortiment, som
alle deltagerne kunne smage.

Mere end 300 feststemte deltagere
deltog til den nok hidtil bedste julefrokost i Vodder Idrætscenter den
9. december 2017.
Bandet 6feet med den lokale sanger
Betina Westergaard stod for underholdningen og spillede musik for
alle aldersgrupper.
Maden var som altid også rigtig
lækker bl.a. med hjemmelavede
desserter og kager.
Baren og dansegulvet var godt besøgt hele aftenen igennem, så det
var et godt tegn på, at alle morede

Aftenens dessert - riskage efter sønderjysk opskrift - var ekstrem populær bl.a. blandt de yngre deltagere.

Fastelavnsfest

Den 22. december 2017 blev der
holdt et minijulestævne i indendørs
fodbold for seniorer i Vodder
IdrætsCenter.
18 spillere fra nær og fjern, var med
til et spændende stævne, med god
bold, hygge og en kold øl efter
kampene.
Tak til Søren Ole Clausen, som styrede point tavlen, og musikken ved
stævnet. Hvis der er opbakning igen
til næste år, så er vi klar til er nyt
julestævne.

Generalforsamling

Søndag den 11.februar kl. 14.00

Onsdag 31. januar 2018

Vi ses til en hyggelig eftermiddag.

kl. 19.00 i Klubhuset

I Vodder IdrætsCenter, Sportsvej 3, Frifelt
Gratis entré for udklædte børn. Kaffe og kage kan købes

Dagsorden iflg. vedtægter

Frifelt Sportsforening

Forslag til vedtægtsændring:

Alle er meget velkomne.

Fælles hovedbestyrelse
til Frifelt Sportsforening
og Vodder Idrætscenter.
Bestyrelsen Frifelt Sportsforening
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Idræt på Tværs for Seniorer

Side 7

Og ikke at forglemme kaffe og hyg- Præmie til
getid.
Kristian Quist Andersen
I januar - marts tilbyder Frifelt
Sportsforening aktiviteter iht. programmet nedenfor - så kom og vær
med til
En social og aktiv eftermiddag
med motion, spil og hyggeligt
samvær.
Bevæg dig & bevar dig glad. Det
afgørende er, at det skal være sjovt
at være med til.

I 2015 startede Frifelt Sportsforening Powertumbling op i Vodder
Springcenter.

Pris 25 kr. pr gang inkl. kaffe og
kage.

Den13. januar 2018 deltog 4 deltagere i et stævne i Svendborg og
Kristian Quist Andersen kom hjem
med en bronzemedalje fra stævnet.

Frifelt Sportsforening startede Idræt
på Tværs for Seniorer op i efteråret.
Der har været ca. 20 deltagere pr.
gang.
Der har været aktiviteter såsom
Bowls, Krolf, Floorball, Badminton, Ringo volleyball, Balancetræning, Seniorlinedance og forskellige konkurrencespil og Fitness.

Kontaktpersoner:
Frifelt Sportsforening
Keld Stenger 25 79 74 19
Gudrun Sørensen 20 12 69 72

Et stort tillykke til Kristian med den
flotte placering !

Aktivitetsprogram for Idræt på tværs for seniorer forår 2018
Dato

18. januar

Aktivitet i hallen
14.00-14.15

Aktivitet i halen
14.15-14.45

Badminton /
SMART training (hjernegymnastik)

Kaffepause
14.45–15.15

Aktivitet i hallen
15.15-16.00

Kaffe og kage
og hyggeligt
samvær

Badminton/
Spil og leg
Fitness

Fælles opvarmning

Bowls
Floorball/Hocky

Kaffe og kage
og hyggeligt
samvær

Bowls
Spil og leg
Fitness

1. marts

Fælles opvarmning

Bowls
Ringo Volleyball

Kaffe og kage
og hyggeligt
samvær

Bowls
Spil og leg
Fitness

15. marts

Fælles opvarmning

Krolf

Kaffe og kage
og hyggeligt
samvær

Krolf
Spil og leg

1. februar
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Januar 2018
Ældrecafé i Konfirmandstuen

Onsdag den. 17. januar 09.30-11.30
Tingvej 3B, Brøns
Idræt på Tværs for Seniorer i Vodder
IdrætsCenter
Torsdag den 18. januar kl. 14.00-16.00
Sportsvej 3, Frifelt
Strik med mening i Konfirmandstuen
Torsdag den 18. januar kl. 19.00 - 21.00
Tingvej 3B, Brøns
Konfirmandforberedelse i
Konfirmandstuen
Fredag den 19. januar kl. 08.30-14.00
Tingvej 3B, Brøns
Gudstjeneste i Vodder Kirke
Søndag den 21. januar kl. 10.30
Gånsagervej 29, Frifelt
Sangaften i Konfirmandstuen
Onsdag den 24. januar kl. 19.00 - 21.00
Tingvej 3B, Brøns
Café VAKS i Vodder IdrætsCenter
Mazanti. Arv og testamente
Torsdag den 25. januar kl. 14.30
Sportsvej 3, Frifelt
Spilleklub på Frifelt Kro
Fredag den 26. januar kl. 19.15
Roagervej 1, Frifelt
Gudstjeneste i Brøns Kirke
Søndag den 28. januar kl. 10.30
Hovedvejen 3A, Brøns
Ældrecafé i Konfirmandstuen

Onsdag den 31. januar kl. 09:30-11:30
Tingvej 3B, Brøns

Februar 2018
Idræt på Tværs for Seniorer i
Vodder IdrætsCenter
Torsdag den 1. februar kl. 14.00-16.00
Sportsvej 3, Frifelt
Kyndelmisse - Gudstjeneste i
Vodder Kirke
Fredag den 2. februar kl. 17.00
Gånsagervej 29, Frifelt
Kyndelmisse - Fællesspisning i
Kernehuset
Fredag den 2. februar kl. 18.30
Sportsvej 3, Frifelt
Konfirmandforberedelse i
Konfirmandstuen
Fredag den 2. februar kl. 08.30-14.00
Tingvej 3B, Brøns
Gudstjeneste i Brøns Kirke
Søndag den 4. februar kl. 10.30
Hovedvejen 3A, Brøns

Med forbehold for ændringer

Litteraturaften i Konfirmandstuen
Onsdag den 7. februar kl. 19.00-21.00
Tingvej 3B, Brøns
Café VAKS i Vodder IdrætsCenter
Chr. Skov. Klaverstemmerens spændende liv
Torsdag den 8. februar kl. 14.30
Sportsvej 3, Frifelt
Spilleklub på Frifelt Kro
Fredag den 9. februar kl. 19.15
Roagervej 1, Frifelt
Fastelavnsgudstjeneste i Vodder Kirke
Søndag den 11. februar kl. 09.00
Gånsagervej 29, Frifelt
Gudstjeneste i Brøns Kirke
Søndag den 18. februar kl. 09.00
Hovedvejen 3A, Brøns
Søndag 18. februar 2018
Deadline til marts-april 2018 udgaven
af Ævle Bævle - Input sendes til
voddersogn@gmail.com
Ældrecafé i Konfirmandstuen

Onsdag den 21. februar kl. 09:30-11:30
Tingvej 3B, Brøns
Café VAKS i Vodder IdrætsCenter
Film v/Keld Nielsen. I Ødemarken i
Indonesien
Torsdag den 22. februar kl. 14.30
Sportsvej 3, Frifelt
Strik med mening i Konfirmandstuen
Torsdag den 22. februar kl. 19.00 - 21.00
Tingvej 3B, Brøns
Spilleklub på Frifelt Kro
Fredag 23. februar kl. 19.15
Roagervej 1, Frifelt
Gudstjeneste i Vodder Kirke
Søndag den 25. februar kl. 10.30
Gånsagervej 29, Frifelt
Sangaften i Konfirmandstuen
Onsdag den 28. februar kl. 19.00 - 21.00
Tingvej 3B, Brøns

Marts 2018
Idræt på Tværs for Seniorer i
Vodder IdrætsCenter
Torsdag den 1. marts kl. 14.00-16.00
Sportsvej 3, Frifelt
Konfirmandlejr
Fredag 2. –. 3 marts 2018
Tingvej 3B, Brøns
Ældrecafé i Konfirmandstuen

Onsdag den 7. marts kl. 09:30-11:30
Tingvej 3B, Brøns

Café VAKS i Vodder IdrætsCenter
Generalforsamling. Før påske pakkespil. Surprise
Torsdag den 8 marts kl. 14.30
Sportsvej 3, Frifelt
Spilleklub på Frifelt Kro
Fredag 9. marts kl. 19.15
Roagervej 1, Frifelt
Litteraturaften i Konfirmandstuen
Onsdag den 14. marts kl. 19.00-21.00
Tingvej 3B, Brøns
Idræt på Tværs for Seniorer i
Vodder IdrætsCenter
Torsdag den 15. marts kl. 14.00-16.00
Sportsvej 3, Frifelt
Store Hoppedag i Vodder IdrætsCenter
Fredag den 16. marts kl. 10.30 - 22.00
Sportsvej 3, Frifelt
Ældrecafé i Konfirmandstuen

Onsdag den 21. marts kl. 09:30-11:30
Tingvej 3B, Brøns
Sangaften i Konfirmandstuen
Onsdag den 21. marts kl. 19.00 - 21.00
Tingvej 3B, Brøns
Strik med mening i Konfirmandstuen
Torsdag den 22. marts kl. 19.00 - 21.00
Tingvej 3B, Brøns
Spilleklub på Frifelt Kro
Fredag 23. marts kl. 19.15
Roagervej 1, Frifelt
Gymnastik– og Galleopvisning i
Vodder IdrætsCenter
Søndag 25. marts kl. 09.00 - 15.00
Sportsvej 3, Frifelt

April 2018
Ældrecafé i Konfirmandstuen

Onsdag den 4. april kl. 09:30-11:30
Tingvej 3B, Brøns
Konfirmandforberedelse i
Konfirmandstuen
Fredag 14. april kl. 08.30-14.00
Tingvej 3B, Brøns
Ældrecafé i Konfirmandstuen

Onsdag den 18. april kl. 09:30-11:30
Tingvej 3B, Brøns
Strik med mening i Konfirmandstuen
Tirsdag den 19. april kl. 19.00 - 21.00
Tingvej 3B, Brøns
Konfirmation i Vodder Kirke
Søndag den 22. april 2018
Gånsagervej 29, Frifelt
Sangaften i Konfirmandstuen
Onsdag den 25. april kl. 19.00 - 21.00
Tingvej 3B, Brøns

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

