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Side 2
Fastelavn hos Brøns Spejderne

Tusinde tak for hjælpen !

Tak til Søren Lauridsen, Tina Jacobsen, Bent Thysen,
Søndag den 11. februar afholdte Brøns spejderne fastelavn. Lilli Haubo, Svend Åge Petersen og Erling Sørensen for
Da vejret ikke var så godt var de nødt til at flytte fastelavns jeres indsats og det fine resultat ved indsamlingen til
Kræftens Bekæmpelse den 8. april 2018.
-festen fra spejderhytten og de var så heldig at Ellen på
Brøns Kro tilbød at de kunne holde det på kroen.
I Gånsager fik vi indsamlet 3.636 kr. + beløb via
Så der blev slået katten af tønden ude i rejsestalden og
derefter var der fastelavnsboller m.m. inden i salen.

MobilePay.

Gudrun Sørensen
Omkring 50 personer deltog, så det var dejligt at se så man- Kræftens Bekæmpelse
Område Gånsager
ge dukkede op på trods af det dårlige vejr.

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 350
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 ved at betale
den faktura, som I har modtaget

Medlemskabet gælder for 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...
I støtter ved at indbetale jeres medlemskab
til konto 9839 0000189464 med angivelse af
jeres bopælsadresse og e-mail adresse
og gerne fakturanr. også 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

Ævle Bævle, 20. Årgang, Nr. 4, maj-juni 2018

Side 3
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

Ringridning
Lørdag den 2. juni 2018 kl. 11.00
Busrejser 2018

Tilmelding hos følgende forridere,
gerne senest torsdag den 31. maj 2018:
Anton Jensen
tlf. 22 51 17 95
Arne Schultz
tlf. 40 50 12 22
Anette Bonnichsen
tlf. 60 24 41 40

Traktorringridning
Søndag den 3. juni 2018 kl. 11.00
Formand: Monika Clausen, tlf. 23 93 77 88
Rhinen i Flammer 5 dage
Den 12. september — 16. september 2018
kr. 3.925,Polen 7 dage
Den 13. september — 19. september 2018
kr. 5.300,Oktoberfest i München 5 dage
Den 29. september — 3. oktober 2018
kr. 2.695,Detaljerede programmer findes under
rejser på vores hjemmeside
www.clausens-busser.dk
I skal også være velkomne til at kontakte
os vedr. turene på tlf. 74 75 72 15 eller mail
info@clausens-busser.dk

Ringriderplads:
Kærmarksvej 43, Birkelev
6780 Skærbæk
VEL MØDT! Frifelt Ringriderforening
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Lidt News fra Æblehuset
Løbetur
Fra 1. april er
Blæksprutterne
begyndt at løbe
en tur rundt i
skoven og op
til den store
bakke, bagved legepladsen.
Det er en rigtig hyggelig tur.
Brug af legepladsen
Det er dejligt at vi kan se at legepladsen bliver brugt om eftermiddagen og i weekenderne af byens
børn og unge. Vi har desværre flere
gange oplevet at legetøjet ligger
rundt på legepladsen, det er slemt
ved Krudtuglernes legeplads.
Vi har et net over sandkassen, som
skal på igen efter sandkassen er
blevet brugt - netop for at kattene
ikke skal bruge den som kattebakke! Vi vil rigtig gerne have at legepladsen efterlades, som den var
inden den blev brugt.

Den smukke natur og bedre
levevilkår

En stor velkomst til Sussi og Bent.
Vi håber at I må få mange gode år
her i Vodder Sogn.
Idræt på tværs for seniorer

Sussi Borring-Olsen på 63 og
Bent Rasmussen på 67, som købte
Algade 27 i Frifelt i 2017 via
udenombanken.dk, er faldet rigtig
godt til i Frifelt.

Torsdag den 15. marts var der
sæsonafslutning for denne gang for
”Idræt på tværs for seniorer”.
Der blev sluttet af med at have både Krolf og Bowls i hallen. Spil
Udenombanken.dk var den eneste som alle kan være med til, selv om
finansieringsmulighed, som de hav- man er gangbesværet.
de mulighed for at opnå, da de ville Frifelt Sportsforening håber at se
købe ejendommen.
jer allesammen igen til efteråret,
hvor de starter op igen med Bowls,
Sussi og Bent flyttede til området
Krolf, Badminton, spil, leg og
både fordi det er billigere at bo i
området, hvorfor de dermed har et fitness m.v. Selvfølgelig også med
større rådighedsbeløb end de hav- en velfortjent kaffepause midtvejs
mellem aktiviteterne.
de, da de boede i Brøndby.
Naturen har stor betydning for dem Spejder for en dag i Brøns
begge, når de kører rundt i området.
De siger begge at det er en fornøjelse at bo og leve i naturen - den
ændrer sig hele tiden.

Udover Sussi og Bent, så har de
også medbragt Iv og Bøv - deres
‘vildkatte’, som de kalder dem.
Kattene er også faldet godt til herHvis legepladsen bliver brugt, som ude på landet.
et hyggeområde for de unge, hvor
der hygges med alkohol, vil det væ- De har begge været en del aktiv i
re rigtig dejligt, hvis de tager deres foreningslivet i flere år i Brøndby,
affald og flasker med i stedet for, at og er gået ind som suppleanter i
smadre dem på legepladsen – det er Vodder Sogns Lokalråd ved dette
ikke sjovt for os personale, hvis vi års generalforsamling. De ser begskal til at fjerne glasskår fra børne- ge frem til arbejdet med at kunne
være med til at præge udviklingen
nes fingre!
i Vodder Sogn.
Åbent dagtilbud
I hele uge 15 har Æblehuset valgt
at have åbent dagtilbud. Det er et
tilbud, hvor forældre kan få deres
nysgerrighed stillet og se, hvordan
dagligdagen er i Æblehuset.
Der kommer mere om det i næste
udgave.

Udover haven, som de bruger mange timer på, så har Bent i mange år
været guitarist i country blues
gruppen ‘Lock Stock and Teardrops’ samt ‘Johny og Piraterne’ i
Københavns området og har stadigvæk passion for musikken.
Og Sussi er kreativ med strikketøjet
og har lavet mange spændende kreationer i løbet af årene.

Den 12. maj afholdte spejderne i
Brøns ''Spejder for en dag''
Temaet for dagen var: På opdagelse
i Mowglis verden.
Børn og voksne havde en dejlig dag
med det skønneste solskinsvejr.
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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.
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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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Fantastisk gymnastikopvisning og –galla
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og følsom ungt menneske, er hun
efter et efterskoleophold kommet
hjem fuld af tillid og går bare til
den.

Arrangørerne får også brug for
hjælp på pladsen til boderne og til
parkering, toiletvogne og meget
andet.
Vi er et samarbejde mellem Brøns,
Frifelt og Rejsby, og der etableres
en forening med repræsentanter alle
tre områder i bestyrelsen. Der er
lagt op til at festivalen gentages i
Rejsby og Frifelt i 2019 og 2020.

Frifelt Sportsforening afholdte i
marts en helt fantastisk gymnastikopvisning med efterfølgende galla Keld Stenger – 40 års jubilæum
som gymnastikinstruktør
Alt klappede.– flaget var hejst –
Familierne strømmede til for at se Mens Power tumling var ved at gøbørn og voksne lave gymnastik og re klar, benyttede Gymnastikudvalde lokale parkeringsvagter hjalp de get ventetiden med at hylde Keld
Stenger for hans 40 års jubilæum
mange bilister til en god parkesom gymnastikinstruktør i Frifelt
ringsplads. Selv busserne som
transporterede de 2 Efterskolehold, Sportsforening. Keld har trænet rigHøjer Efterskole og Broby Sports- tig mange forskellige hold igennem
efterskole havde deres egen parke- de 40 år. Der kan nævnes puslinge,
turbomix, drengehold, power tumringsplads. Caféen var klar til at
ling, juniormix, springhold, herreservere mad, sodavand, kaffe og
kage over disken. Påskepynt var der hold.
også tænkt på. Alt tegnede sig fra
Det blev den dejlig dag. Der var
starten til en god dag.
mange flotte opvisninger både af
vores lokale hold og de indbudte til
Der var fælles indmarch kl 10.00
Gallaopvisningen så alle gik der fra
og inden det første hold kom på
gulvet, blev Årets Frifelter og Årets med en god oplevelse. Der var stående applaus til både gymnaster og
Ungdomspris uddelt af formand
instruktører.
Keld Stenger.
Han sagde følgende til:

Årets Frifelter
Lars ”Løbbe” Andersen
Prisen går i år til en gut som altid er
klar med en hjælpende hånd. Især
ved sportsfesten når teltet skal sættes op og igen ned igen og mange
andre praktiske opgaver i forbindelse med sportsfesten. Også i Vodder
Idrætscenter går man aldrig forgæves til Lars, når man mangler hjælp
til reparationer. Da vi byggede hallen og ikke mindst tilbygningen af
springsalen lagde Lars mange frivillige timer der.

Danmark Dejligst - gratis
festival på Brøns Stadion

Kontakt Flemming Pedersen på tlf.
24270293 eller send en personlig
besked på facebook hvis I vil være
sponsor, være med til at hjælpe eller har idéer!
I Rejsby er det Claus Beck Schmidt
og Brian Bastiansen der er med i
styregruppen og i Frifelt er det Jan
Jakobsen og Keld Stenger!
Floorball i Vodder Idrætscenter

Den 14. april blev der afholdt en
lille floorball turnering i Vodder
Idrætscenter med besøg fra den
sydlige del af kommunen. Der blev
hygget i hallen hele dagen.
Højspændingskabler i jorden

Som bekendt, så arbejder Energinet
på et større projekt med etablering
af højspændingsnetværk, som vil gå
igennem voers lokalsamfund, hvis
Den 28. juli kl. 14 er Brøns vært
det bliver en realitet. Et projekt,
ved en gratis festival for hele fami- som mange borgere er utilfredse
lien.
med - med stor støtte fra politikerne.
Efter et spændende program, går
Rasmus Nøhr og Zididada på sce- En gruppe borgere har taget initiativ til at udarbejde et forslag til FolÅrets Ungdomspris
nen sidst på dagen.
ketinget. Det er vigtigt at der bliver
Emma Vejrup
Arrangørerne er ved at planlægge
indsamlet min. 50.000 underskrifPrisen går i år til en gymnastikinprogrammet for resten af dagen. Vi ter, så gå ind på hjemmesiden
struktør som har hjulpet lige siden kan oplyse af Out of Words spiller https://www.borgerforslag.dk/se-og
de små klasser, hun er meget vellidt fra kl. 14.00 - 15.00.
-stoet-forslag/?Id=FT-01070 og støt
blandt gymnaster hun kan både leforslaget senest den 23. oktober
ge, men også skabe respekt blandt Der vil være madboder samt øl og 2018.
sodavandssalg på pladsen.
børnene. Fra og være en ”genert”
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Konfirmation Vodder Kirke den 22. april 2018

Konfirmation Brøns Kirke den 27. april 2018

Øverst fra venstre: Mathilde Riising Erri Clausen,
Jens Salting Gad, Emma Høgsted, Alberte Johannsen
Boldt, Camilla Eilskov Friis

Øverst fra venstre: Malte Nielsen, Asger Møller
Callesen, Camilla Eilskov Friis

Nederst fra venstre: Victoria Klavina Hansen,
Maja Thyssen Dam og Laura van Herpen

Nederst fra venstre: Freja Degn, Katja Nissen,
Freja Dahl Krath

Indskrivning til konfirmationsforberedelse
2018-2019 i Brøns og Vodder

Kære kommende konfirmander og forældre
Indskrivning til konfirmationsforberedelse for skoleåret 2018-2019
i Brøns og Vodder finder sted onsdag den 20. juni 2018, kl. 19.00
i konfirmandstuen på Tingvej 3B i Brøns.
HUSK! At medbringe kopi af dåbsattest.
Er I forhindret i at komme, bedes I rette henvendelse på
tlf. 74 75 31 14.
Konfirmationsdatoer:
Brøns Kirke den 12. maj 2019
Vodder Kirke den 17. maj 2019

På snarlig gensyn
Sognepræst Camilla Eilskov Friis
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Maj 2018
Sommerdans
Hver mandag kl.17.00-18.00
Sportsvej 3, Frifelt
Vodder Krolf v/Kernehuset
Hver Tirsdag kl.14.00 og kl. 19.00
Sportsvej 3, Frifelt
Sommergymnastik
Hver Tirsdag kl. 17.30-18.45
indtil Sommerfesten
Sportsvej 3, Frifelt
FS Dance Crew
Hver Tirsdag kl. 19.00-20.30
indtil Sommerfesten
Sportsvej 3, Frifelt
Sommerspring
Hver Onsdag kl.18.00-19.00
indtil Sommerfesten
Sportsvej 3, Frifelt
Åben i besøgshaven hos Birkelev
NaturKunst
Hver onsdag, torsdag og søndag
kl. 10.00 - 17.00
Birkelev 7 Birkelev
Gudstjeneste i Brøns Kirke
Søndag den 20. maj kl. 10.30
Hovedvejen 3A, Brøns
Friluftsgudstjeneste og Pinsetapas
v/Kernehuset
Mandag den 21. maj kl. 10.30
Sportsvej 3, Frifelt
Gudstjeneste i Brøns Kirke
Søndag den 27. maj kl. 09.00
Hovedvej 3A, Brøns
Formiddagscafé i Konfirmandstuen
Onsdag den 30. maj kl. 09:30-11:30
Tingvej 3B, Brøns

Juni 2018
Sommerdans
Hver mandag kl.17.00-18.00 indtil Sommerfesten
Sportsvej 3, Frifelt
Vodder Krolf v/Kernehuset
Hver Tirsdag kl.14.00 og kl. 19.00
Sportsvej 3, Frifelt
Sommergymnastik
Hver Tirsdag kl. 17.30-18.45
indtil Sommerfesten
Sportsvej 3, Frifelt
FS Dance Crew
Hver Tirsdag kl. 19.00-20.30
indtil Sommerfesten
Sportsvej 3, Frifelt

Med forbehold for ændringer

Sommerspring
Hver Onsdag kl.18.00-19.00
indtil Sommerfesten
Sportsvej 3, Frifelt
Frifelt Skat Klub
Hver Torsdag kl. 19.00-22.30
Frifelt Kro, Roagervej 1, Frifelt
Åben i besøgshaven hos Birkelev
NaturKunst
Hver onsdag, torsdag og søndag
kl. 10.00 - 17.00
Birkelev 7 Birkelev
Familiespejder m/Brøns KFUM
Fredag den 1. juni kl. 17.00 - 18.30
inkl. aftensmad
Holmvej 5, Brøns
Ringridning
Lørdag den 2. juni kl. 11.00
Kærmarksvej 43, Birkelev
Gudstjeneste i Vodder Kirke
Søndag den 3. juni kl. 10.30
Gånsagervej 31, Frifelt
Loppemarked
Søndag den 3. juni kl. 10.00
Roagervej 9, Frifelt
Traktorringridning
Søndag den 3. juni kl. 11.00
Kærmarksvej 43, Birkelev
Sommerfest på Frifelt Stadion
Fredag - Søndag 8.-10. juni
Algade 65, Frifelt
Gudstjeneste i Brøns Kirke
Søndag den 10. juni kl. 10.30
Hovedvejen 3A, Brøns
Formiddagscafé i Konfirmandstuen
Onsdag den 13. juni kl. 09.00-11.30
Tingvej 3B, Brøns
Strik med mening i Konfirmandstuen
Torsdag den 14. juni kl. 19.00 - 21.00
Tingvej 3B, Brøns
Gudstjeneste i Vodder Kirke
Søndag den 17. juni kl. 10.30
Gånsagervej 31, Frifelt
Indskrivning til
konfirmandundervisning
Onsdag den 20. juni kl. 19.00
Tingvej 3B, Brøns
Gudstjeneste i Brøns Kirke
Søndag den 24. juni kl. 10.30
Hovedvejen 3A, Brøns

Juli 2018
Vodder Krolf v/Kernehuset
Hver Tirsdag kl.14.00 og kl. 19.00
Sportsvej 3, Frifelt

Åben i besøgshaven
hos Birkelev NaturKunst
Hver Onsdag-Søndag kl. 10.00 - 17.00
Birkelev 7, Birkelev
Frifelt Skat Klub
Hver Torsdag kl. 19.00-22.30
Frifelt Kro, Roagervej 1, Frifelt
Loppemarked
Søndag den 1. juli kl. 10.00
Roagervej 9, Frifelt
Gudstjeneste i Vodder Kirke
Søndag den 1.juli kl. 19.00
Gånsagervej 31, Frifelt
Gudstjeneste i Brøns Kirke
Søndag den 8. juli kl. 10.30
Hovedvejen 3A, Brøns
Gudstjeneste i Brøns Kirke
Søndag den 15. juli kl. 10.30
Hovedvejen 3A, Brøns
Gudstjeneste i Brøns Kirke
Søndag den 22. juli kl. 09.00
Hovedvejen 3A, Brøns
Danmark Dejligst Festival
Lørdag den 28. juli kl. 14.00
Brøns Stadion
Gudstjeneste i Brøns Kirke
Søndag den 29. juli kl. 09.00
Hovedvejen 3A, Brøns

August 2018
Vodder Krolf v/Kernehuset
Hver Tirsdag kl.14.00 og kl. 19.00
Sportsvej 3, Frifelt
Åben i besøgshaven
hos Birkelev NaturKunst
Hver Onsdag-Søndag kl. 10.00 - 17.00
Birkelev 7, Birkelev
Frifelt Skat Klub
Hver Torsdag kl. 19.00-22.30
Frifelt Kro, Roagervej 1, Frifelt
Loppemarked
Søndag den 5. juli kl. 10.00
Roagervej 9, Frifelt
Gudstjeneste i Brøns Kirke
Søndag den 5. august kl. 09.00
Hovedvejen 3A, Brøns
Gudstjeneste i Brøns Kirke
Søndag den 12. august kl. 09.00
Hovedvejen 3A, Brøns
Gudstjeneste i Brøns Kirke
Søndag den 19. august kl. 19.00
Hovedvejen 3A, Brøns
Gudstjeneste i Brøns Kirke
Søndag den 26. august kl. 10.30
Hovedvejen 3A, Brøns

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

