Avisen for: Vodder Sogn og omegn

20. Årgang, Nr. 2, marts-april 2018

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

Kurven skal vendes - det kan vi kun gøre sammen
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Det er ikke just muntre tal, som kan findes i Danmarks
Statistik omkring befolkningsudviklingen i vores lokalsamfund.
Siden lukningen af Vodder Skole i 2010 er antallet af
børn i alderen 0 - 13 år faldet drastisk. Ja, i starten af
2018 var der 84 børn i aldersgruppen 0 - 13 år hvor tallet var 171 i starten af 2011 - lige efter skolelukningen.
Men det er ikke kun antallet af børn fra 0 - 13 år, som er
nedadgående. Antallet af voksne i alderen 35 - 48 år er
også faldet drastisk. Der var 181 voksne i aldersgruppen
35-48 i starten 2011 og kun 108 i starten af 2018.
Det positive er at antallet af unge i 14 - 34 år ikke har ændret sig så meget. Vi taler dog her
om en aldersgruppe, som er under uddannelse og måske søger nye udfordringer efter deres
skolegang m.m.
Mange faktorer er årsagen til denne udvikling såsom skolelukning, den nye skolereform, lukning af købmanden m.m.
Hvis kurven skal vendes, så er det vigtigt at tænke nye idéer til at genskabe en positiv udvikling i lokalsamfundet, som siden 2007 har mistet hele 14,84% borgere sammenlignet med
9,36% for hele Tønder Kommune.
Indenfor sportsaktiviteterne er der fuld gang i den - men indenfor udvikling af kulturaktiviteter, bosætningen, erhverv og turisme, så mangler vi en del.
Vi har mange fantastiske muligheder - men det kræver en fælles indsats.
Der findes mange eksempler på hvordan eksempelvis fællesskabsøkonomier skaber lokal udvikling i landdistrikterne i form af arbejdspladser, salg af lokale produkter, øget fællesskabsfølelse samt solidaritet.
Send gerne en e-mail til Vodder Sogns Lokalråd på voddersogn@gmail.com med dit bud på
hvad der kan gøres. Eller skriv dit bidrag inde i facebook gruppen ’Os fra Vodder Sogn’.

HUSK
Deadline til maj-juni
2018 udgaven
15. april 2018
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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På påsketur til Birkelev ?
Påsken nærmer sig med
hastige skridt, og hos
Birkelev NaturKunst er
de i fuld gang med at
planlægge det årlige
påskearrangement.
Eftersom at det er tvivlsomt om det varme vejr
kommer til påsken - så bli- Fra Påsken 2017
ver de ting, som der skal
laves - lavet i Vinterhaven.

Der vil være flere spændende projekter i gang
- Der vil blive lavet nogle store sommerfugle der skal sidde
på gavlvæggen i spanskrør.
- Et par store kræmmerhuse skal flettes.
- Pergolaen langs vinterhaven vil blive repareret - hvis vejrguderne vil.
- Og så skal der laves nye små huse til kaninungerne.
Det er altid hyggeligt at kigge forbi hos Birkelev NaturKunst i påskedagene - så tag familien med - måske efter
påskefrokosten :)

Du kan altid få spændende inspiration til udsmykning af
din have.

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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Sne, sne, sne
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Fastelavn i Æblehuset

Traditionens tro afholdte Æblehuset
fastelavn fredag den 9. februar.
Blæksprutterne slog katten af tønderne
Endelig kom sneen i januar måned og i motorikrummet og Krudtuglerne
igen i slutningen af februar måned.
gjorde det på stuen.
Æblehuset benyttede lejligheden til, at Blæksprutterne startede med, at synge
finde kælkene frem.
forskellige fastelavnssange – bagefter
Der blev kørt mange ture på den store blev de aldersopdelt og slagene bragebakke ved Kernehuset bagved børne- de afsted.
haven både af store og små børn samt Krudtuglerne slog katten af tønden og
af personalet.
med lidt hjælp fra de voksne lykkedes
det dem, at få hul på paptønden.
Alle børn og voksne var heldige, at der
var rosiner og ostehaps til alle. Som
afslutning på tøndeslagningen var der
fastelavnsboller til alle.

Ved kyndelmisse (2. februar) er vi
nået halvvejs gennem vinteren og
det fejres med en lysmesse - eller
som det hedder på latin: Missa
Candelarum.

Sognepræst Camilla Eilskov har
genoptaget traditionen med lysmessen i Vodder Kirke.

Sneen lå længe nok til, at der også blev
bygget en snemand.

Fastelavn er mit navn

Kyndelmisse og Kjørmesfest

Fredag den 2 februar blev der afVAKS holdte ikke fastelavn holdt den årlige lysmesse efterfulgt
af kjørmesfest i Kernehuset.
Vodder Sogns Lokalråd stod for
arrangementet i Kernehuset, hvor
der blev serveret hjemmelavet
grønkålssuppe og hjemmelavede
pandekager til dessert.

Søndag den 11. februar afholdte
Frifelt Sportsforening tradition tro
fastelavn, hvor en masse glade og
flot udklædte børn deltog i Vodder
IdrætsCenter

- men torsdag den 22.februar gæstede
den tidligere Borgmester fra Fanø,
Kjeld Nielsen til caféeftermiddag.
Han fortalte om Fanøs Indonesiske
venskabsby, og de projekter, der er sat
i gang i Indonesien, nærmere betegnet
Sulawesi.
Det var en rigtig hyggelig aften,
En yderst spændende beretning, fortalt hvor alle hyggede sig.
på en spændende måde.
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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

Formiddagscafé

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.

Side 5

Strik med mening

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.
Litteraturaftener
Om du er øvet eller nybegynder – er
underordnet ;-)…. Ja, om du kan strikke, hækle, brodere eller ej, er underordnet. Vi hjælper hinanden ☺
Kom og vær med i Konfirmationsstuen, Tingvej 3B i Brøns
Vi serverer kaffe/the og kage
Alle er velkomne – og arrangementet
er gratis. Se datoer og tider i kalendeAftener i bøgernes tegn i Konfirmand- ren.
stuen, Tingej 3B,Brøns - se datoer og
tider i kalenderen. Der serveres kaffe
og brød. Alle er velkomne.
Arrangementet er gratis.

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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Nye beboere på Holbækvej 25 Året der gik i
siden foråret 2017
Frifelt Sportsforening
Generalforsamlingen i Frifelt Sportsforening afholdte den ordinære generalforsamling den 31. januar 2018.
2017 har været et godt år for Frifelt
Sportsforening med et overskud på
176.325 kr.

Birthe Tørnquist søn - Peer Tørnquist
44 år og Betina Christensen 51 år flyttede til Holbæk i foråret 2017, hvor de
overtog Birthes hus. Sidenhen har de
anskaffet sig hunden Laban.
Betina har 3 udeboende børn, Michael
30 år, Penille 27 år og Jonas 22 år.
Hun elsker at lave mad og bage, hvilket familien værdsætter rigtig meget.
Betina er førtidspensionist efter flere
års sygdom.
Peer har 2 børn, Hector 16 år, som bor
hos dem hver anden uge, ogg Killa på
14 år, som bl.a. dyrker gymnastik i
Frifelt.
Peer har jagttegn og kan godt lide at
være ude i naturen. Han er udlært tømrer, men pga. sklerose er han blevet
flexjobber og arbejder bl.a. hos New
York City i Kolding, som dørmand.
Betina og Peer er begge udemennesker. Det sidste års tid, har de brugt
meget tid på at renovere huset og udeområdet.

Velkommen til Betina og Peer
Gang i fødslerne hos
Hedelam
Hos Hedelam er der ikke kun gang i
lammefødslerne. Maremmahunden
Kirsten har født et kuld hvalpe og samtidig har Hedelam travlt med læmningerne.

kring det nye arrangementsudvalg,
som der arbejdes videre med. Frifelt
Sportsforeninger afventer nu Vodder
Idrætscenters generalforsamling sidst i
marts, hvor ændringerne af deres vedtægter skal godkendes. Disse skal senere også godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Valg til bestyrelsen og suppleant:
De forskellige udvalg i Frifelt Sports- Janni Clausen og Keld Stenger blev
forening står for en del af aktiviteterne: genvalgt til bestyrelsen.
Suppleanterne Tina Thysen og Marit
• Badminton
Brinkmann blev også genvalgt.
• Fodbold ungdom og senior
Keld Stenger blev genvalgt som for• Gymnastik
mand.
• Fitness
Til udvalgene blev følgende valgt:
• Idræt på tværs for børn
Gymnastik:
• Idræt på tværs for seniorer
Tina Thysen og Keld Stenger blev
• Volleyball
genvalgt. Lena Ebbesen blev valgt som
• Floorball
suppleant i stedet for Melisa Nielsen
og som ekstra hjælp kan der trækkes
Derudover står hele bestyrelsen sampå Emma Vejrup.
men med udvalgene og frivillige for
Badminton:
følgende arrangementer:
Steffan Schmidt blev genvalgt.
• Fastelavn
Fodbold:
Bent Ebbesen blev genvalgt.
• Sportsfest
Fitness:
• Julebanko
Ole Kjær ønskede ikke at genopstille.
• Julefrokost i samarbejde med
Niels Petersen blev valgt.
Vodder IdrætsCenter
Idræt på tværs:
• Præmiespil
Lone V. Mærsk blev genvalgt.
Helene Gad ønskede ikke at genopstilFrifelt Sportsforening har tænkt nye
tanker om anlægget ved klubhuset med le. Louise Mehlsen blev valgt. Som
etablering af en ny fodboldgolfbane på suppleant blev Morten Diablez valgt i
det stykke af boldbanen som ligger ud stedet for Louise Mehlsen.
Valg af revisor: Betty Jensen blev
for klubhuset og det store stykke helt
genvalgt.
nede for enden af banen.
Keld stenger afsluttede generalforsamIgennem mange år har det været et
lingen med at takke bestyrelsen og udønske fra Frifelt Sportsforening at
samle bestyrelserne Vodder Idrætscen- valgene for deres store indsats i forter og Frifelt Sportsforening til en fæl- eningen.
les hovedbestyrelse. En ide der har
været på tegnebrættet i længere tid,
Fodboldgolfbane opgivet
men som foreningen nu forventer vil
blive en realitet.
Meningen er at samle de to foreningers
bestyrelser til en fælles hovedbestyrelse.
Frifelt Sportsforening er en folkeoplysende forening der får kommunale tilskud via Folkeoplysningsloven og
Vodder Idrætscenter er en kommerciel
virksomhed, derfor skal de have hver
På baggrund af prisen for køb af
deres regnskab, kasserer og revisor.
Så reelt er det kun paragrafferne vedr.
generalforsamlingen der skal ensartes.
Herudover kommer der to nye udvalg,
et arrangementsudvalg og et cafeudvalg.
Forslagene til vedtægtsændringerne
blev godkendt, med en god debat om-

2,8 hektar store område ved Frifelt
Sportsforenings klubhus (350.000
kr.), har Frifelt Sportsforeningen
besluttet sig for at opgive projektet
om etablering af en fodboldgolfbane.
Kilde: jv.dk
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Idræt på Tværs for Seniorer Filmaften i konfirmandstuen
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Konfirmander 2018

Er kommet godt i gang. Sidste gang i
denne vintersæson er den 15. marts kl.
14.00 - 16.00 med fælles opvarmning,
krolf, spil og leg samt kaffe, kage og
hyggeligt samvær. Prisen er kun 25 kr.
pr. person inkl. kaffe og kage.

Store Hoppedag
Som afslutning på vinterens aktiviteter
afholder Frifelt Sportsforening
Store Hoppedag den 23. marts 2018 i
Vodder IdrætsCenter.
Dagen starter kl. 11.00 for de mindste
og fortsætter heller dagen og aften,
hvor det også er afslutning på vinterens Idræt på Tværs for børn og unge.
Se Frifelt Sportsforenings facebookside, hvor den nøjagtige tidsplan findes.

Kirkekoncert i Brøns Kirke
I det svenske komediedrama 'En mand
der hedder Ove' er titelkarakteren en
gnaven, ældre herre, der har gjort det
til sin fremmeste opgave at holde villakvarteret pænt og ordentligt.
Selvom Ove af omgivelserne anses
som bitter, har han i bund og grund
hjertet på det rette sted og sørger over
tabet af sit livs kærlighed. Af samme
årsag ser den rigide regelrytter ikke
nogen grund til at leve længere.
Men da tingene ser sortest ud, bakker
den højgravide, nye genbo, Parvaneh,
og hendes familie ind i Oves postkasse
Søndag den 18. marts kl. 19.00
i en mislykket parallelparkering. Hvad
Cellisten Anker Sigfusson opfører der starter som dråben, der får bægeret
Bachs celosuite nr. 4 i Es-dur og nr. til at flyde over, ender i et uventet venskab til gavn for begge parter.
5 i c-mol

Alle er velkomne.
Arrangementet er gratis

Se filmen onsdag den 11. april 2018
kl. 19.00 i konfirmandstuen Tingvej
3b, Brøns. Arrangementet er gratis
og alle er velkomne.

Vodder Kirke, 22. april
Alberte Johannsen Boldt
Algade 54, Frifelt, 6780 Skærbæk
Emma Høgsted
Sønderhedevej 57, 6780 Skærbæk
Laura van Herpen
Sønderhedevej 1, 6780 Skærbæk
Maja Thyssen Dam
Gyvelvej 66, 6780 Skærbæk
Mathilde Riising Erri Clausen
Algade 14A, Frifelt, 6780 Skærbæk
Victoria Klavina Hansen
Nørremarksvej 17, 6780 Skærbæk
Jens Salting Gade
Gånsagervej 24, 6780 Skærbæk
Brøns Kirke 27. april
Freja Dahl Krath
Unsigvej 6, Brøns, 6780 Skærbæk
Freja Degn
Astrupvej 51, 6780 Skærbæk
Katja Nissen
Kogsvej 29, Rejsby, 6780 Skærbæk
Asger Callesen
Frifeltvej 43, 6780 Skærbæk
Malte Nielsen
Tingvej 32, 6780 Skærbæk
Information vedr. indlevering af
telegrammer kan ses i dagspressen.
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Marts 2018
Formiddagscafé i Konfirmandstuen
Onsdag den 7. marts kl. 09:30-11:30
Tingvej 3B, Brøns
Konfirmandgudstjeneste i Brøns Kirke
Onsdag den 7. marts kl. 19.00
Tingvej 3A, 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
Gudstjeneste i Vodder Kirke
Søndag den 11. marts kl. 09.00
Gånsagervej 31, Vodder
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
Kirkekoncert i Brøns Kirke
Søndag den 18. marts kl. 19.00
Tingvej 3A, Brøns
Brøns’ Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 20. marts kl. 19.00
Tingvej 3B, Brøns
Formiddagscafé i Konfirmandstuen
Onsdag den 21. marts kl. 09:30-11:30
Tingvej 3B, Brøns
Vodders’ Menighedsrådsmøde
Onsdag den 21. marts kl. 18.00
Algade 73, Frifelt
Fælles Menighedsrådsmøde i Frifelt
Onsdag den 21. marts kl. 19.30
Algade 73, Frifelt
Sangaften i Konfirmandstuen
Onsdag den 21. marts kl. 19.00 - 21.00
Tingvej 3B, Brøns
Vodder IdrætsCenters Generalforsamling
Onsdag den 21. marts kl. 19.00
Sportsvej 3, Frifelt
Strik med mening i Konfirmandstuen
Torsdag den 22. marts kl. 19.00 - 21.00
Tingvej 3B, Brøns
Store Hoppedag i Vodder IdrætsCenter
Fredag den 23. marts kl. 11.00 - 22.00
Sportsvej 3, Frifelt
Spilleklub på Frifelt Kro
Fredag 23. marts kl. 19.15
Roagervej 1, Frifelt

Med forbehold for ændringer

Gymnastik– og Gallaopvisning i
Vodder IdrætsCenter
Søndag 25. marts kl. 09.00 - 15.00
Sportsvej 3, Frifelt
Gudstjeneste i Vodder Kirke
Søndag den 25. marts kl. 09.00
Gånsagervej 31,Vodder
Gudstjeneste i Brøns Kirke
Søndag den 25. marts kl.10.30
Tingvej 3A, Brøns
Gudstjeneste i Brøns Kirke
Torsdag den 29. marts kl. 10.30
Tingvej 3A, Brøns
Gudstjeneste i Brøns Kirke
Fredag den 30. marts kl. 10.30
Tingvej 3A, Brøns
Kunstrunde/Påskeprojekt
Fredag den 30.marts kl. 11.00-17.00
Birkelev 7, Birkelev
Kunstrunde/Påskeprojekt
Lørdag den 31. marts kl. 11.00-17.00
Birkelev 7, Birkelev

April 2018
Gudstjeneste i Vodder Kirke
Søndag den 1. april kl. 10.30
Gånsagervej 31, Vodder
Kunstrunde/Påskeprojekt
Søndag den 1. april kl. 11.00-17.00
Birkelev 7, Birkelev
Gudstjeneste i Vodder Kirke
Mandag den 2. april kl. 10.30
Gånsagervej 31, Vodder
Formiddagscafé i Konfirmandstuen
Onsdag den 4. april kl. 09:30-11:30
Tingvej 3B, Brøns

Gudstjeneste i Brøns Kirke
Søndag den 8. april kl. 09.00
Tingvej 3A,Brøns
Filmaften i Konfirmandstuen
Onsdag den 11. april kl.19.00
Tingvej 3B, Brøns
Konfirmandforberedelse i
Konfirmandstuen
Fredag 14. april kl. 08.30-14.00
Tingvej 3B, Brøns
Gudstjeneste i Vodder Kirke
Søndag den 15. april kl. 10.30
Gånsagervej 31, Vodder
Formiddagscafé 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 kl. 10.30
Gånsagervej 29, Frifelt
Sangaften i Konfirmandstuen
Onsdag den 25. april kl. 19.00 - 21.00
Tingvej 3B, Brøns
Konfirmation i Brøns Kirke
Fredag den 27. april 2018 kl. 10.30
Hovedvejen 3A, Brøns

Maj 2018
Formiddagscafé i Konfirmandstuen
Onsdag den 2. maj kl. 09:30-11:30
Tingvej 3B, Brøns
Formiddagscafé i Konfirmandstuen
Onsdag den 16. maj kl. 09:30-11:30
Tingvej 3B, Brøns

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

