Avisen for: Vodder Sogn og omegn

20. Årgang, Nr. 5, august 2018

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

En varm og solrig sommerferie er ved at være slut
og dagligdagen begynder
igen.
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HUSK
Deadline til septemberoktober 2018 udgaven.
Input sendes til
voddersogn@gmail.com
senest
19. august 2018

Men det tørre vejr fortsætter stadigvæk - så så længe
det gør det, er det vigtigt at
overholde påbudet om ikke
at tænde bål på de grønne
områder i lokalsamfundet.
Det er også vigtigt fortsat at
undgå at smide cigaretskodder, tomme dåser og
flasker i naturen.
Krudtuglerne på Rømø i juli måned
Brugen af shelters og det grønne område samt leje af Kernehuset
Har du/I lyst til at benytte jer at shelters eller Kernehuset, så er
det muligt for alle.
Området bliver drevet på frivillig basis og det er brugerne, som er
ansvarlige for at forlade det i den tilstand, som de gerne vil finde
det i igen næste gang :)
Vi vil derfor gerne opfordre alle til at sørge for at rydde op
efter sig, når man forlader området og passe på det !
Husk, hvis du lejer Kernehuset til en lille komsammen eller tager
op på området til en lille komsammen, så skal I altid rydde op
efter jer !
Du kan leje Kernehuset for 500 kr. til et arrangement - og der
er plads til ca. 30 personer. Eller sove i det for 50 kr. pr. person pr. nat.
Du kan også sove i shelter eller telt på området med adgang
til toilet m.m. Det koster blot 25 kr. pr. person.
Er du interesseret - så kontakt Merethe Juul på 20285668
eller send en besked på facebook siden
www.facebook.com/kernehusogshelters/
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STAFET FOR LIVET 18-19. AUGUST
Stafet for livet 2018 nærmer sig med hastige
skridt.
Hanne Dahl Vejrup, som stod for arrangementet
sidste år, har ikke haft mulighed for at stable noget på benene i år. Men du/I er velkomne til at
kontakte Hanne på Tlf. 23931055,
hannetommy@sol.dk, hvis du har spørgsmål.
Tilmelding til arrangementet foregår her:
https://www.stafetforlivet.dk/stafet/skaerbaek

Info findes også på facebooksiden
https://www.facebook.com/
StafetForLivetSkaerbaek/

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

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 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
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Ekstraordinær generalforsamling for Vodder Idrætscenter
og Frifelt Sportsforening
Vodder Idrætscenter og Frifelt Sportsforening har valgt at lave en fælles hovedbestyrelse på 7 medlemmer.
Vodder Idrætscenters bestyrelse består nu af 9 medlemmer og Frifelt Sportsforening af 5 medlemmer.
Formålet med den fælles hovedbestyrelse er, at styrke og bevare det gode samarbejde mellem Vodder
Idrætscenter og Frifelt Sportsforening, hvor fællesmålet er idrætten.
Frifelt Sportsforening er en folkeoplysende forening, som får tilskud via Folkeoplysningsloven. Vodder
Idrætscenter er en selvejende institution med driftstilskud fra Tønder Kommune.
Hver organisation vil fremover have deres egne vedtægter, hver deres medlemmer, økonomi, regnskab, kassere og revisorer. Det er kun bestyrelsen og udvalgene der bliver fælles. Der vil fremover være en fælles
indkaldelse til generalforsamling, hvor dagsorden og valgprocedure er enslydende for begge vedtægter.
Tønder Kommunes Kultur– og Fritidsudvalg har godkendt de ændrede vedtægter den 13. juni 2018 for
Vodder Idrætscenter for en fælles hovedbestyrelse i Frifelt Sportsforening og Vodder Idrætscenter, så organisationerne indkalder derfor til:

Ekstraordinær generalforsamling
mandag den 3. september kl. 19.00
i Vodder Idrætscenter, Sportsvej 3, 6780 Skærbæk

Dagsorden jf. de nye vedtægter:
Valg til ny fælles hovedbestyrelse -7 medlemmer og 2 suppleanter
Valg til nyt arrangement udvalg – 7 medlemmer og 1 suppleant
Valg til nyt café udvalg – 3 medlemmer og 1 suppleant
De ændrede og godkendte vedtægter for Frifelt Sportsforening kan læses her
https://frifeltsportsforening.dk/bestyrelsen
De ændrede og godkendte vedtægter for Vodder Idrætscenter kan læses i referatet fra Kultur– og Fritidsudvalget møde den 13. juni 2018.
https://support.toender.dk/dagsorden/Dagsordener/Kultur%20og%20Fritidsudvalget%20%C3%85bent/1306-2018/Bilag/Punkt_9_Bilag_1_Udkast_til_ny_vedtaegt_2018.pdf

Billeder fra ”Danmark Dejligst Brøns Rejsby Frifelt” den 28. juli 2018 i Brøns

Fotograf: Klaus Beck Foto - se flere på https://www.facebook.com/danmarkdejligstBRF/
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Sankt Hans i Gånsager

Gånsager Ringriderforening
afholdte Sankt Hans for ca.
40 mennesker.
Det var en vellykket aften, med
flot bål og hygge i teltet.

Deltagerne ved det vindende bord

Lineas drenge. Et straffespark op- Gymnastikskole
gør endte til sidst med at Lineas
drenge løb med sejren.
Børnene hyggede sig med at lave
slim. Senere på aftenen var der raflekonkurrence hvor 32 deltog.
Lørdag startede med Vodder Krolf
Cup hvor der var 40 deltagere. Det
hele sluttede af med hygge og
håndmadder i teltet. Partners turnering, Cykelringridning for børn og
Kirsten Linnet voksne og til sidst traktorringridning.
I den første uge af juli, blev der afholdt den årlige gymnastikskole
Mexikaner, Minions, Fodboldfans, med deltagelse af børn fra nær og
Sommerfesten 2018
Nattøj og mange andre festklædte fjern.
Det er ved at være et par måneder folk indtog festpladsen lørdag aften
hvor temaet i år var ”Frit valg”.
siden, at den årlige sommerfest
blev afviklet i vores lokalsamfund. I alt 120 deltog. Årets bord, bedste
Og vi må sige at det efterfølgende udklædning og bedste kage blev
fundet og herefter var der underhar været sommer.
holdning med revy opført at lokale
borgere.
Søndag var der rundstykker til alle
og turneringskamp mellem Skærbæk Ungdoms Boldklub og Løgum.
Helt hen i skoven et tilløbsstykke.
Gymnastikopvisningen blev vist i
Vodder IdrætsCenter.
Flere billeder fra arrangementerne
Rigtig flot opvisning af sommergymnastik, spring og rytme; som- findes på Frifelt Sportsforenings
merdans og det helt nye FS Dance facebookside.
Fredag stod i fodboldens tegn og
fællesspisning: 7 hold var meldt til Crew. Sommerfesten sluttede med
Anderæs. En fantastisk weekend.
7 mands fodbold. Det endte uafgjort mellem Frifelt Old Boys og
Bestyrelsen er glade for opbakningen fra lokalbefolkningen, når der
årligt afholdes Sankt Hans aften i
Gånsager.
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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
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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

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

Der er højt til loftet og plads til alles
Vodder Kirke er
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 ☺
Kom og vær med i KonfirmationsInge Marie Holm og Camilla Eilskov stuen, Tingvej 3B i Brøns
Friis åbner dørene og byder på en kop Vi serverer kaffe/the og kage
På grund af renovering er Vodder
kaffe og et rundstykke i konfirmandAlle er velkomne – og arrangementet Kirke lukket indtil arbejdet er færdigt.
stuen. Formiddagen kan byde på højt- er gratis. Se datoer og tider i kalendelæsning fra dagens avis, bibelen eller
Der henvises i tiden for renovering til
ren.
anden litteratur. Der bliver sunget fra
Brøns Kirke. Det er muligt at bestille
salmebogen og højskolesangbogen, og
kirkebilen.
Sommergudstjeneste
der er tid til hygge og godt samvær.

Formiddagscafé

Strik med mening

Søndag den 19. august 2018, kl. 19.00
holdes der sommergudstjeneste i Brøns
Kirke. Efter gudstjenesten mødes vi i
Præstegårdshaven i Brøns til kaffe og
lagkage. I tilfælde af regn, blæst eller
kulde mødes vi i konfirmandstuen,
Tingvej 3B, Brøns.

Transport / Kirkebilen

Til menighedsrådets aktiviteter og
gudstjenester kan kirkebilen benyttes:
Kontakt Frifelt Taxi tlf. 74757215.
Vi strikker, hækler eller broderer, og
snakker om stort og småt.
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Ringridning i Frifelt

Skøn udflugt med VAKS

En fantastisk weekend med ringrid- Den 17. maj var Vodder Aktivitetsning i Frifelt blev afholdt den 2. og Klub for Seniorer på en dejlig tur,
3. juni.
hvor de først besøgte smedjen i
Også selvom bestyrelsen pludselig Buntje Ballum, hvor Erhardt Ehmmåtte flytte ringriderpladsen hen på sen fortalte om stort og småt, der
fik de deres medbragte kaffe og så
marken bag ved Frifelt Kro, fandt
deltagerne alligevel vej hen til den. smedeværkstedet med den gamle
Esse og værktøjet fra gamle tider.
Lørdag lagde ud med højt solskin
og masser af varme og ikke mindst Herfra gik turen til Møgeltønder
45 ringryttere til hest. Mange tilhvor Christian Clausen fortalte om
skuere kunne følge en spændende
Jens Jessen og derefter gik turen op
dyst, hvor ikke mindre en 2 børn og
gennem Slotsgaden hvor Tønder17 voksne havde ramt midten af
guiden Lise Olsen fortalte om de
ringen alle 24 gange.
gamle huse og lidt om slottet.

Pinsefrokost på en solrig dag

Kernehuset og det grønne område
dannede 2. pinsedag rammen om
årets friluftsgudstjeneste for Brøns
og Vodder sogn efterfulgt af en pinsetapas tilberedt og serveret af
Vodder Sogns Lokalråd.
KFUM spejderne i Brøns havde
bygget kirkerummet op.

Derefter kørte bussen videre ud til
Slotsfeltladen hvor man igen fortalte om hvad tanken er med denne
bygning. Herefter gik turen til Neukirchen i Friesland hvor der blev
nydt en dejlig middag på Landgast- Vodder Krolf
hof Fegetasch.
Der har været gang i krolfkøllerne
hver tirsdag sommeren igennem.
Besøg af Mjolden Krolf Klub

Det mundede ud i følgende placeringer:
Børn:
1) Lea Schultz, Gredstedbro,
2) Svend Aage Kjeldstrøm, Toftlund, 3) Helene Jensen, Gånsager,
4) Annemette Evald, Højrup
Pladskonge: Kjeld Frederiksen,
Roager
Turen hjem gik med kystvejen hvor
der ved Hjerpsted kunne nydes en
flot solnedgang, vist noget som vores superskarpe chauffør Peter Andersen (Peter And) havde arrange35-59: 1) Anton Feddersen, Roager, ret.
2) Hans Peter Lassen, Toftlund,
Tak til VAKS bestyrelse og til
3) Mary Bonnichsen, Gasse
Peter Andersen for en super tur.
15-34: 1) Anette Bonnichsen,
Skærbæk, 2) Dorthe Thomsen,
Bønderby, 3) Christian Thomsen,
Bønderby

Kåre Mortensen

Og her i sommerferieperioden har
der været diverse aktiviteter til glæde for alle.
Den 3. juli var Vodder Krolf der
besøg af Mjolden Krolf klub.
Der var 37 spillere fordelt på 9 baner. En vellykket aften, hvor der
efter spillet blev serveret lækkert
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franskbrød med pålæg og ost og
hyggeligt samvær

Æblehuset og sommeren

Side 7

De fik gaver og Æblehuset havde
maddag med pandekager med fyld
og jordbær og honningmelon til
dessert.
På tur til Vesthop

Færreste slag og hole in one

Den 24. juli havde Vodder Krolf
igen en rigtig dejlig og varm dag.
Om eftermiddagen var de 15 spillere. Om aftenen kom 25 spillere og
de havde lavet en lille konkurence.
Damer med færrest slag blev Solvej
Andersen. Ved mændende, blev det
Niels Simon Thyssen. Flest hole in
one blev Svend Åge Pedersen.

Den 26. juni havde de fest i Æblehuset. De skulle hejse deres nye
"spring-ud i naturen flag". De startede med dagen med en tur i skoven
sammen med naturvejleder.
Han havde dyr med, som han forDen 2. juli var børnehavebørnene
talte om. Bagefter hejste de flaget
på Rømø for at hoppe hos Vesthop.
og fik boller. En dejlig dag i ÆblePå tur til Karpesøen
huset.
Den 3. juli var Maja, Helene, Josefine, Rasmus, Sebastian, Melissa,
Mette og Jette ude ved Karpesøen.

Både eftermiddag og aften sluttede
de af med grillpølser, kaffe og gode
råd. Det var en lun sommeraften og Afsked med de store
de hyggede, så folk havde ikke
travlt med at komme hjem.

De havde madpakker med og nød
nogle timer med at fiske og lege.
Krudtuglerne på Rømø

Det er et frisk pust i hverdagen at få Den 29. juni blev der holdt afslutspillet krolf, grinet, råbt og ikke
ning for de kommende skolebørn.
mindst snakket med andre. Er der
Max, Sebastian, Maja og Thomas.
stadig nogen der kunne tænke sig at
prøve, så er i velkommen hen og
prøve. Her er der plads til alle.
Kommunemesterskab
Vodder Krolf er blevet inviteret til
at deltage i Tønders Kommunemesterskab 2018. lørdag den 8. september kl. 9.30 på Lærkevej 45,
Løgumkloster

Den 4. juli var Krudtuglerne på
sansetur til Rømø. De sansede med
deres små fødder og fik mudder op
af arme og ben. De sluttede turen af
med våde numser og en lækker
madpakke Alle sov på vej hjem i
bussen.
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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 ons-søn kl. 10.00 - 17.00
Birkelev 7, Birkelev
Frifelt Skat Klub
Hver torsdag kl. 19.00-22.30
Frifelt Kro, Roagervej 1, Frifelt
Gudstjeneste i Brøns Kirke
Søndag den 12. august kl. 09.00
Hovedvejen 3A, Brøns
Stafet for livet i Skærbæk
lørdag den 18. august søndag den 19. august
Skærbækcentret
Storegade 46-48, Skærbæk

Strik med mening i
Konfirmandstuen
Tirsdag 28. august, kl. 19.00-21.00
Tingvej 3B, Brøns

Gyseraften i Vodder Sogn
og ved Kernehuset
Fredag den 26. oktober
Program og tider følger
Sportsvej 3, Frifelt

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

Loppemarked i Frifelt
Søndag den 4. november kl. 10.00
Roagervej 9, Frifelt

Åben i besøgshaven
hos Birkelev NaturKunst
Hver ons, tors og søn
kl. 10.00 - 17.00
Birkelev 7, Birkelev

VAKS’ Caféeftermiddag
Torsdag den 8. november kl. 14.30
Vodder Idrætscenter, Sportsvej 3

Frifelt Skat Klub
Hver torsdag kl. 19.00-22.30
Frifelt Kro, Roagervej 1, Frifelt

Mortens aften i
Gånsager Forsamlingshus
Lørdag den 10. november
Holbækvej 2, Gånsager

Loppemarked i Frifelt
VAKS’ Caféeftermiddag
Søndag den 2. september kl. 10.00 Torsdag 22. november kl. 14.30
Roagervej 9, Frifelt
Vodder Idrætscenter, Sportsvej 3

Sommergudstjeneste
i Brøns Kirke
Søndag den 19. august kl. 19.00
Hovedvejen 3A, Brøns
Efter gudstjenesten mødes vi i Præstegårdshaven i Brøns til kaffe og
lagkage.

Vodder Idrætscenters og Frifelt
December 2018
Sportsforenings ekstraordinære
generalforsamlinger
Mandag den 3. september kl. 19.00 Familiehygge og Minijulefrokost
Lørdag den 1. december
Vodder Idrætscenter, Sportsvej 3
Sted og tid oplyses senere

Deadline til Ævle Bævle
september-oktober udgaven
søndag den 19. august
Input sendes til
voddersogn@gmail.com

VAKS starter med koncerttur
til Esbjerg Musikhus med
Birthe Kjær
Torsdag den 4. oktober
Arrangementet er fuldt booket

Formiddagscafé i
Konfirmandstuen
Onsdag 22. august, kl. 9.30-11.30
Tingvej 3B, Brøns

Loppemarked i Frifelt
Søndag den 7. oktober kl. 10.00
Roagervej 9, Frifelt

Gudstjeneste i Brøns Kirke
Søndag den 26. august kl. 10.30
Hovedvejen 3A, Brøns

Med forbehold for ændringer

Oktober 2018

VAKS’ Caféeftermiddag
Torsdag den 25. oktober kl. 14.30
Vodder Idrætscenter, Sportsvej 3

VAKS’ Caféeftermiddag
Torsdag den 6. december kl. 14.30
Vodder Idrætscenter, Sportsvej 3
Årets Julefrokost i
Vodder Idrætscenter
Lørdag den 8. december
Sportsvej 3, Frifelt

Info om
Frifelt Sportsforenings
Aktiviteter
følger i næste udgave.

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

