Avisen for: Vodder Sogn og omegn

19. Årgang, Nr. 3, juli-august 2017

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

Etablering af hjælpekorps
Der findes borgere, som har ekstra ressourcer
til at hjælpe andre medmennesker og så findes der borgere, som har brug for hjælp.

Indholdsfortegnelse:
Stafet for livet
Læs mere side 2
Støt Lokalrådets arbejde
Læs mere side 2
Landsstævne 2017
Læs mere side 3
Hyggelig Sankt Hans i Gånsager
Læs mere side 4
Tricks og idéer fra en
Danmarksmester
Læs mere side 4
Info fra Vodder Kirke og Menighedsrådet
Læs mere side 5
’Girl Power’ til årets ringridning i
Frifelt
Læs mere side 6
Sommerfesten 2017
Læs mere side 6-7
Lokal virksomhed har fået nye
ejere
Læs mere side 7
Kalender
Læs mere side 8

Det kan være hjælp til indkøb, rengøring,
havearbejde, madlavning og meget mere.
Som et nyt initiativ vil lokalrådet gerne bidrage til at der etableres et hjælpekorps, som
private borgere kan henvende sig til anonymt
og på den måde få en hjælpeven.
Et korps, hvor hjælperne og de, som har brug
for hjælp kan kontakte bestyrelsesmedlem
Lotte Täkker, telefon 22723931 eller e-mail
lottetaekker@gmail.com.
Lotte har bare stort menneskekendskab og
erfaring inden for området - så kontakt hende
bare :)

Vikingerne indtog lokalsamfundet

Husk deadline den
15. i måneden :)

Stille og rolig lejer søges

Lys og venlig lejlighed på 65 m2 udlejes fra
1. august i Frifelt.
Lejligheden indeholder 2 værelser, køkken og
badeværelse, tilhørerne inventar vaskemaskine, opvaskemaskine og køleskab samt med
udgang til terrasse.
Huslejen er kun 2700 inkl. lys og varme,
indskud er 3 mdr. leje.
Mulighed for Stofa bredbånd.
Husdyr ikke tilladt.
Mobil: 28 44 73 48

Dette års sommerfest blev afviklet i weekenden 9.-11. juni
med temaet
vikinger.
Udover diverse
aktiviteter, blev
der holdt fest
lørdag aften med
festklædte gæster fra nær og
fjern.
Se flere billeder
side 6-7

Side 2
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Deltager du også i Stafet For Livet ?
Kunne du også tænke dig at
deltage i det livsbekræftende
døgn sammen med andre fra
dit lokalsamfund til stafet for
Livet i Skærbæk den 19. august fra kl.12.00 til den 20.
august kl.12.00.
Hvis du kunne - og ikke har
tilmeldt dig endnu - så kontakt Hanne Vejrup, Algade 28 i Frifelt på tlf. 23931055.

Mulighed for benyttelse af multibane ved legepladsen,
mega 'bordfodbold', aktiviteter i 'spejderland', massage,
lystelt og lysceremoni, tombola, fighter arrangement for
fighterne, midnatsbanko.
Uden mad og drikke duer helten ikke - så der vil også
være mulighed for at købe mad og drikke - og bl.a. at
bestille på forhånd.
Du kan også se programmet på hjemmesiden
www.stafetforlivet.dk - eller via facebook siden
www.facebook.com/StafetForLivetSkaerbaek
#stafetforlivet2017

Du kan også tilmelde dig direkte på hjemmesiden
www.stafetforlivet.dk/stafet/skaerbaek - og så under:
os fra vodder sogn.
Aktiviteter i løbet af døgnet
I løbet af dagen vil der være døgnet vil der være aktiviteter for hele familien.
Der vil være musik og sang med Mette Knudsen, Jonathan Andersen, Løgumkloster og Vis Vocal.
Af aktiviteter kan nævnes auktion fra scenen, bagekonkurrence (kom med din kage og deltage i konkurrencen),
ponytræk, ansigtsmaling, crossfit,

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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Hyggearrangementer i bålhytten og overnatning i det fri
Der findes jo et fantastisk område ved siden af Vodder IdrætsCenter og Motorikbørnecentret Æblehuset, hvor det både
er muligt at holde hyggearrangementer samt overnatte i det fri.
Hvis man vil benytte Bålhytten til et arrangement - koster det ikke noget - kun hvis man har brug for adgang til toiletfaciliteter. Kontakt os for pris. Hvis man ønsker at overnatte i det fri, så
koster det 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.
Husk oprydning efter dig og at passe på området
Vi har en stor bøn til alle, som benytter området og det er at det er vigtigt at rydde op efter sig og smide affald i de respektive skraldespande.
Det er muligt at benytte sig af alle faciliteter i området og på legepladsen ved Æblehuset - men husk at passe på det også.
Turister her om sommeren
Til orientering kommer der en del turister her om sommeren og
overnatter på området. De finder os bl.a. på www.udinaturen.dk og
i www.shelterapp.dk samt diverse cykelguides, hvor pladsen er
registreret.
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
www.facebook.com/kernehusogshelters

Landsstævne 2017

29. juni - 2. juli 2017 blev Landsstævnet 2017 afviklet i
Aalborg - bl.a. med deltagelse af Frifelt MK under ledelse
af Lene og Keld Stenger.

Blandt deltagerne var også Efterskoleholdet med deltagelse af 6.700 elever fra 61 efterskoler. Blandt deltagerne var
flere unge fra lokalsamfundet.
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Hyggelig Sankt Hans i Gånsager
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Tricks og idéer fra en Danmarksmester

Vodder Krolf havde
den 13 juni inviteret
Mette Juul fra Brøns til
at komme og give gode
trick og ideer til hvordan de kan blive bedre
til at spille krolf.
Mette Juul blev Danmarksmester i krolf,
indenfor Dansk Krolf
Union i 2016 og havde
taget 4 andre dygtige
spillere med.
Først viste de forskellige måder man kan slå
Traditionen tro, er der igennem mange år blevet afholdt
Sankt Hans i Gånsager bagved Gånsager Tømrer– og Sned- til kuglen alt efter hvor
de andre kugler ligger,
kerforretning og det blev der også igen i år.
hvordan skråningen på
banen er og meget mere.
Deltagerne blev delt op i hold med en gæstespiller på hvert
hold, og det var rigtig inspirerende. Alle deltagere lærte
meget og fik mange fif. Herefter fik de grillpølser, kaffe
med brød og der blev rigtig hygget.

Gånsager Ringriderforening stod for arrangementet, som
var vel besøgt med omkring 50 deltagere fra nær og fjern.
Der blev hygget ved bålet og i teltet, hvor der også kunne
købes grillpølser og drikkevarer.
Mette Juul til Danmarksmesterskabet i 2016

Vejret var desværre ikke så de kunne sidde udenfor, men så
har de det hyggelige Kernehus, som de kan være i.
Kåre Mortensen har digtet en krolfsang, som går på melodien: ”Det er hammer, hammer fedt”
Den bliver sunget hver gang. Der bliver ved med at komme
nye ideer til at de kan have det sociale og hyggelige samvær
om tirsdagen.
Mange deltagere siger fra til andre arrangementer og synes
at det er dejligt at de som par kan gå sammen til noget.
Vodder Krolf spiller hver tirsdag kl. 14.00 og kl. 19.00.
Gånsager Ringriderforening vil gerne takke alle deltagere
og siger på gensyn til næste år.
I lokalsamfundet afholdes der Sankt Hans flere steder i
privat regi - men arrangementet i Gånsager er altid åbent
for alle.

Kontakt Gunver Nansen
på tlf. 61392215 eller
Grethens Nansen på tlf.
21916948 hvis du/I også
er interesseret.
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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:

Hygge i ældrecafé

i konfirmandstuen i Brøns
med kaffe og et rundstykke
holder sommerferie.
Efterårets datoer kommer i
næste Ævle Bævle.

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
tænde lys. Efter gudstjenesten serveres der en lille forfriskning i kirken.
Næste gang i august måned.

Gånsagervej 29, Vodder
6780 Skærbæk

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

Infomøde om renovering af Vodder Kirke
Vodder Sogns Menighedsråd har gennem de sidste
4-5 år arbejdet med planlægning af indvendig renovering af Vodder kirke.
Det er sket i samarbejde med Arkitekt Anker Ravn
Knudsen fra Rødding, og forskellige konsulenter fra
Nationalmuseet.
Vi er nu kommet så langt, at vi gerne vil invitere alle
fra sognet, til at komme og høre om de ting, som vi
har arbejdet med.
Vodder Sogns Menighedsråd vil gerne invitere til
orienterings aften den 24 august, kl. 19.00 i
Gånsager Forsamlingshus
Holbækvej 2
6780 Skærbæk

Arkitekt Anker Ravn Knudsen kommer og fortæller
Strik, snak og hygge for alle i alle aldre om projektet.
...holder sommerferie.
Vodder Sogns Menighedsråd
Datoer for efteråret kommer i næste udgave af Ævle
Danny Jensen.
Bævle.
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’Girl Power’ til årets ringridning i Frifelt
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Søndag stod i traktorernes tegn, og her havde 27 valgt at
bruge pinsedag på at dyste mod hinanden. Til forskel fra
lørdag, hvor ringen har samme størrelse hele tiden, var der
søndag pointkørsel. Der køres efter 3 størrelser ringe, 8
gange hver. Sådan forstået, at den største ring giver 1 point,
nr 2 giver 2 og den mindste ring giver 3 point, altså i alt 48
point.
2 havde alle 48 point, og at de så også er ægtefolk, gjorde
det ikke mindre interessant. Om det var for husfredens
skyld vides ikke, men i hvert fald måtte Lars Peter Oksen se
sig slået af konen. Pia Oksen skrev sig derved også ind i
historiebøgerne, da det er første gang i foreningens tid med
traktorringridning, at en kvinde blev konge/dronning.

Nr. 3 blev Tage Ebbesen og nr. 4 Henning Stenger –alle fra
Gasse.
Bestyrelsen glæder sig over et veloverstået arrangement,
hvor vejret stort set var med hele vejen. Det var kun lige
Traditionen tro, blev der afholdt ringridning i Frifelt Ringri- under omridningen om kongetitlen lørdag, der faldt en byderforenings regi i Birkelev. Det blev afholdt den første
ge. Så alt i alt kan man kun være tilfredst med weekenden
week-end i juni måned.
Om det var, fordi det var i pinsen, eller hvad vides ikke,
men der var ikke helt så mange deltagere, som bestyrelsen
kunne have håbet på.

Sommerfesten 2017

Lørdag lagde ud med 40 ryttere til hest, og da alle havde
været 24 gange gennem galgen, kunne godt 1/3 – ikke mindre end 14 ryttere glæde sig over at have taget alle ringe.
Det betød en spændende dyst om kongetitlen, som Christian
Thomsen fra Møgeltønder løb med til sidst. Børnekonge
blev Svend Aage Kjeldstrøm, Toftlund. Han var den eneste
af de 4 børn med alle ringe.
De følgende placeringer blev som følger:
Børn: 2. Helene Jensen, 3. Lea Schultz, 4, Annemette
Evald.
15-34: 1. Anette Bonnichsen, 2. Dorte Kjeldstrøm, 3. Jette
Kjeldstrøm
35-49: 1. Kjeld Frederiksen, 2. Brian Madsen, 3. Heidi Frederiksen
50-65: 1. Mary Bonnichsen, 2. Anton Feddersen, 3. Anton
Bonnichsen
66-100: 1. Arne Schultz, 2. Aage Kjeldstrøm, 3. Anton Jensen.

Bestyrelsen i Frifelt Sportsforening kan se tilbage med smil
på læben efter en succesfuld sommerfest i juni måned.
Vejret var med arrangørerne og sportspladsen blev på kort
tid forvandlet til en festplads med partytelt, pølsevogn, vikingeekspresbussen, container med sand hvor børnene kunne finde guld, galger til cykel og traktor ringridning, big
baller til forhindringsrundbold og promilletest og meget
mere.
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Lokal virksomhed har fået nye ejere

Takket været den store opbakning fra alle deltagere til de
forskellige aktiviteter, fællesspisning i teltet fredag, sildemaden lørdag formiddag og lørdag aften til Vikingefesten,
hvor stemningen var i top.
Sådan en sommerfest kunne slet ikke lade sig gøre uden
deltagernes opbakning og indsats.

Det samme gælder oprydningen efter sportsfesten, som
hurtigt kom til at ligne sig selv igen.
Flere billeder findes på facebook siden
www.facebook.com/voddersogn.dk

Fra venstre ses Knud Knudsen, Jesper Villadsen og Stig Pedersen.
Til højre ses Johannes Kiil Jensen. Hans Jørn Thyssen var fraværende, da billedet blev taget.

I 1923 startede virksomheden på Klostervej 3 med både
dyrehold og landsbysmedje. Der har siden været smedje,
hvor man har fulgt med mekaniseringen i landbruget. I de
tidlige år bestod virksomhedens aktiviteter af hesteskoning
– hjulringe og plovskær mv. alt sammen med essen som det
centrale redskab. Efterhånden fulgte salg af traktorer og
landbrugsmaskiner samt installering af centralvarmeanlæg i
de lokale landbohjem.
I 1990 købte Hans Jørn Thyssen virksomheden. Dengang
bestod aktiviteterne af forhandling af Deutz-Fahr traktorer
og landbrugsmaskiner, derudover handlede man med maskiner og tilbehør til landbruget. Der blev udført reparation
mv. af vand- og varmeinstallationer i nærområdet. Dengang var der beskæftiget 4 medarbejdere (1 svend, 2 lærlinge samt 1 kontormand), og havde en omsætning på ca. 3
mio. kr.
I 1994 blev de første deciderede stålkonstruktioner produceret og i slutningen af halvfemserne blev produktionen
koncentreret omkring bærende stålkonstruktioner til byggerier. På dette tidspunkt var virksomhedens omsætning steget til ca. 25 mio. kr.
I 2006 købte Johannes Kiil Jensen 50% af virksomheden,
og blev ansat som administrerende direktør. I 2007 var omsætningen på ca. 107 mio. kr. med ca. 65 medarbejdere.
Juni 2017 har Hans Jørn Thyssen og Johannes Kiil Jensen
via deres selskaber, Thyssen Holding og Hjemsted Invest,
overdraget aktiekapitalen til tre mænd fra henholdsvis
Esbjerg- og Varde-området. De nye ejere er Stig Pedersen,
Knud Knudsen og Jesper Villadsen, som via et fælles holdingselskab vil drive virksomheden videre.
De tre har alle mange års erfaring inden for stålsektoren, da
de alle har arbejdet på virksomheden VL Stål i Esbjerg.
Stig Pedersen, som også er den nye administrerende direktør i Thyssen Stål, har ytret at der ikke vil ske ændringer
med dem som ejer, idet det jo er en sund virksomhed.
Det kan kun bringe glæde hos de nuværende ca. 60 medarbejdere og ikke mindst her i lokalsamfundet.
Stig Pedersen og Knud Knudsen vil have deres daglige
gang i firmaet på Klostervej i Gånsager, mens Jesper Villadsen ikke skal arbejde fast i firmaet.
Lokalsamfundet byder de nye ejere velkommen.
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Juli

Åben Pilehave hos Birkelev NaturKunst
Onsdag den 9. - søndag 13. august kl. 10.00-17.00
Birkelev 7, Birkelev 6780 Skærbæk

Krolf ved Kernehuset v/Vodder Krolf
Tirsdag den 11. juli kl. 14.00 og 19.00
Sportsvej 3, Frifelt, 6780 Skærbæk
Åben Pilehave hos Birkelev NaturKunst
Onsdag den 12. - søndag 16. juli kl. 10.00-17.00
Birkelev 7, Birkelev 6780 Skærbæk
Gudstjeneste i Brøns Kirke
Søndag den 16. juli kl. 09.00
Hovedvejen 3A, Brøns
Krolf ved Kernehuset v/Vodder Krolf
Tirsdag den 18. juli kl. 14.00 og 19.00
Sportsvej 3, Frifelt, 6780 Skærbæk
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
Krolf ved Kernehuset v/Vodder Krolf
Tirsdag den 25. juli kl. 14.00 og 19.00
Sportsvej 3, Frifelt, 6780 Skærbæk
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

Deadline til næste Ævle Bævle
15. august 2017 - send input til voddersogn@gmail.com
Krolf ved Kernehuset v/Vodder Krolf
Tirsdag den 15. august kl. 14.00 og 19.00
Sportsvej 3, Frifelt, 6780 Skærbæk
Åben Pilehave hos Birkelev NaturKunst
Onsdag den 16. - søndag 20. august kl. 10.00-17.00
Birkelev 7, Birkelev 6780 Skærbæk
Stillegudstjeneste i Brøns kirke
Torsdag den 17. august kl. 20.00
Hovedvejen 3A, Brøns
Stafet for Livet med ”Os fra Vodder Sogn” gruppen
Lørdag 19. august fra kl.12.00 til søndag 20. august kl.12.00.
Skærbæk Fritidscenter
Krolf ved Kernehuset v/Vodder Krolf
Tirsdag den 22. august kl. 14.00 og 19.00
Sportsvej 3, Frifelt, 6780 Skærbæk
Åben Pilehave hos Birkelev NaturKunst
Onsdag den 23. - søndag 27. august kl. 10.00-17.00
Birkelev 7, Birkelev 6780 Skærbæk
Infomøde om renovering af Vodder Kirke
Torsdag den 24. august kl. 19.00
Gånsager Forsamlingshus, Holbækvej 2, Gånsager
Krolf ved Kernehuset v/Vodder Krolf
Tirsdag den 29. august kl. 14.00 og 19.00
Sportsvej 3, Frifelt, 6780 Skærbæk
Åben Pilehave hos Birkelev NaturKunst
Onsdag den 30. - torsdag 31. august kl. 10.00-17.00
Birkelev 7, Birkelev 6780 Skærbæk
Åben Pilehave hos Birkelev NaturKunst
Søndag den 3. september kl. 10.00-17.00
Birkelev 7, Birkelev 6780 Skærbæk

August
For gudstjenesterne i august måned se
www.sogn.dk/vodder
Krolf ved Kernehuset v/Vodder Krolf
Tirsdag den 1. august kl. 14.00 og 19.00
Sportsvej 3, Frifelt, 6780 Skærbæk
Åben Pilehave hos Birkelev NaturKunst
Onsdag den 2. - søndag 6. august kl. 10.00-17.00
Birkelev 7, Birkelev 6780 Skærbæk
Krolf ved Kernehuset v/Vodder Krolf
Tirsdag den 8. august kl. 14.00 og 19.00
Sportsvej 3, Frifelt, 6780 Skærbæk

September
Krolf ved Kernehuset v/Vodder Krolf
Tirsdag den 5. september kl. 14.00 og 19.00
Sportsvej 3, Frifelt, 6780 Skærbæk

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 til voddersogn@gmail.com med kontaktoplysninger, så tager vi ud til de nye borgere. Du er også
velkommen til at kontakte formand Merethe Juul på
tlf. 20285668.
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 www.facebook.com/
voddersogn.dk, hvis du/I er interesseret.
Med forbehold for ændringer

God Sommer til alle :)

Kilde: www.facebook.com/motorikboernecentret.aeblehuset

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

