Avisen for: Vodder Sogn og omegn

19. Årgang, Nr. 6, november-december 2017

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

Landdistrikterne og de mindre lokalsamfund på dagsordenen
November er fyldt med valgaktiviteter. Her i lokalsamfundet afholder vi ikke et enkeltstående valgmøde, men er gået
sammen med flere lokalsamfund om afholdelse af et valg–
og debatmøde med landdistrikterne og de mindre lokalsamfund som tema. Det foregår torsdag den 9. november i
Øster Højst Forsamlingshus. Vodder Sogns Lokalråd opfordrer så mange som muligt til at deltage.
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Juleaktiviteter i Gånsager Forsamlinghus
En gang imellem er det umuligt at få de forskellige
kalendere til at passe sammen.
Derfor afholder Vodder Sogns Lokalråd i år det tilbagevendende julearrangement samt minijulefrokosten i
Gånsager Forsamlingshus, Holbækvej 2, Gånsager.
Julemanden vækkes ved Gånsager Forsamlingshus
søndag den 26. november og minijulefrokosten bliver
afholdt fredag den 1. december.
Læs mere side 3

Løbende opdateret kalender for aktiviteter i Vodder Sogn
Kalenderen for alle aktiviteter i Vodder Sogn kan findes via vores hjemmeside www.vodder.dk.
I pdf-udgaven af dette blad, kan du også finde den i
dette link.
For specielle arrangementer, kan I også kigge i kalenderen på facebook siden voddersogn.dk.
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Vælgermøde om livet i landdistrikterne og de
mindre lokalsamfund

Inspiration fra Varde Kommune

Til mødet har vi et oplæg fra Varde Kommune, som minder
Kommunalvalget nærmer sig med hastige skridt. Landdistrik- meget om Tønder Kommune ift. antallet af mindre lokalsamterne repræsenterer mere end halvdelen af Tønder Kommune, fund. Her lever 58,96% af indbyggerne i landdistrikterne og
hvorfor vi er en del lokalsamfund, som gerne vil invitere poli- byerne med mindre end 2.000 indbyggere og 41,03% indbygtikerne til et debatmøde med landdistrikterne som emne – det gere bor i byerne med mere end 2.000 indbyggere (Oksbøl,
Ølgod og Varde).
både ift. erhverv, turisme, handelslivet, servicefaciliterer for
alle aldre samt kultur og fritid.
Siden 2010 har der været en tilgang på 74 indbyggere i Varde
Kommune. Der har været tilgang i mange af de små lokalsamDerfor inviterer Bedsted Sogns Borgerforening, Sæd-Ubjerg
Lokalråd, Øster Højst Sogns Borgerforening og Vodder Sogns fund. Total set har der dog været tilbagegang i indbyggere
med 624 indbyggere i landdistrikterne og de mindre byer
Lokalråd politikere, borgere, erhvervslivet og lokale borgere
imens der har været en tilgang på 698 indbyggere i de større
til et vælgermøde den 9. november i Øster Højst Forsambyer.
lingshus om Livet i landdistrikterne og de mindre lokalsamfund i Tønder Kommune.
Vi er af den opfattelse at hvis der skal ske en positiv udvikling
i Tønder Kommune, så bør der være større fokus på landdiDebatmødet foregår torsdag den 9. november 2017
strikterne og de mindre lokalsamfund end der har været indtil
kl. 19.00 i Øster Højst Forsamlingshus, Kløvervej 10,
nu.
6240 Løgumkloster.
Antallet af indbyggere i landdistrikterne og byerne med min- Lokalsamfundene glæder sig til at høre politikernes bud på,
dre end 2.000 indbyggere repræsenterer 53,34% imens antallet hvad de kan bidrage med for at styrke landdistrikterne i Tønder Kommune, så lokalsamfundene kan udvikle sig i en posiaf indbyggere i byerne med mere end 2.000 indbyggere
(Skærbæk, Toftlund, Løgumkloster og Tønder) repræsenterer tiv retning både ift. erhverv, turisme, handelslivet, servicefaci46,65%, hvilket betyder at over halvdelen af borgerne i Tøn- literer for alle aldre samt kultur og fritid.
der Kommune bor i landdistrikterne og de mindre byer.
På de fire lokalsamfunds vegne.
Vodder Sogns Lokalråd
I perioden 2010-2017 har Tønder Kommune mistet 1.782 indbyggere. Landdistrikterne og de mindre byer har mistet hoved- Se mere på facebook siden @litk2030
parten af indbyggerne – svarende til 1.696 indbyggere imens
www.facebook.com/litk2030
Skærbæk, Toftlund, Løgumkloster og Tønder har mistet 86
indbyggere. Det er en stor skævvridning mellem land og by.

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 jeres
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 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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VAKS er godt i gang...

Mjolden til hyggekrolf, som var en hyggelig aften, og
spændende at prøve en anden bane. Dernæst har de herhjemme haft små konkurrencer med bedste hold og bedste
dame og herre med færrest slag.
De 4 par der har taget initiativ er: Ingrid og Kai Lassen,
Sonja og Kaj Mikkelsen, Olga og Hans Kurt Schmidt og
Gunver og Grethens Nansen, hvorfra der lød en stor tak til
alle spillerne for godt fremmøde, altid glade smil og hyggelig snak når vi mødes her ved Kernehuset.
Tak for støtte, så som at bage kage, kaffe, æg og andre ting
fra jer alle. Tak til Kåre Mortensen for at digte en krolfsang, den bliver sunget hver gang inden vi starter. Peter L.
Andersen som har lavet stativer til vores point bøger. Jeres
støtte er utrolig meget vær for os.
Også tak til Vodder Sogns Lokalråd for velvillig støtte til
opstart, og for benyttelse af Kernehuset, og området der er
omkring, til vores bane.
Vodder Krolf starter op til foråret igen, hvor der bliver lavet en bane mere, så de håber at alle spillere kommer igen,
og forhåbentlig også mange nye, her er alle velkomne, ung
som ældre. Der er plads til alle. Dejligt det er muligt at mødes om noget socialt her i Vodder Sogn i sommerhalvåret..

Vodder AktivitetsKlub for Seniorer er kommet godt i gang
med spændende caféeftermiddage hver anden torsdag om
eftermiddagen.
De startede første gang i oktober med oplæg om hvordan
man kan sikre sig mod brand og i værste fald bekæmpe den
ved Brand og Redning, Sønderjylland.
Næste arrangement var en dokumentarisk beretning om
Mormor Helene, som fødte 19 børn. Et enestående menneske med et helt usædvanligt liv - fortalt af Knud Erik
Mark .
Igen i år er der stor interesse for at deltage i VAKS hver
anden torsdag eftermiddag. Aktiviteterne findes i kalenderen.
Prisen for deltagelse er kun 25. kr. at deltage for ikke medlemmer inkl. kaffe og brød. Kontingent for medlemmer
150 kr. årlig.
Yderligere oplysninger fås ved formand
Rita Ebbesen, tlf. 20483592,
rita.ebbesen@bbsyd.dk

Vodder Krolf holder vinterpause
Vodder Krolf har holdt sæsonafslutning tirsdag den
10. oktober. Det var en rigtig hyggelig aften med sild,
snitter, ostemad, kaffe og småkager.
Først blev der spillet en omgang krolf, derefter var de klar
til maden. Der var en god stemning med glade spillere, og
de gamle viser blev fundet frem igen.

Årets bedste spillere
Alle slagene er blevet skrevet op hele sæsonen, så vinderne
af første sæson blev:
Bedste spillere med færrest slag blev:
1. plads. Birte Stenger og Peter L. Andersen.
2. plads. Sonja Mikkelsen og Kaj Mikkelsen.
Flest Hole in One: Gunver Nansen og Kaj Mikkelsen
Flere billeder og film kan findes på
www.facebook.com/voddersogn.dk.

Vodder Krolf så dagens lys den 25. april med 2 prøvedage.
Der var stort fremmøde, og der kom flere end forventet.
Hurtigt blev der 31 medlemmer. Der er blevet spillet
25 gange om tirsdage kl. 14.00 og kl. 19.00.
Spillerne er kommet trofast hver gang, i al slags vejr iført
regntøj og gummistøvler. Spillerne er gået op i det med liv
og sjæl. De har grinet – råbt højt, hvis kuglen var bøvlet og
ikke ville som planlagt, - fået kaffe m/brød og snakket på
kryds og tværs af medlemmer.
Der er sket en masse i løbet af sæsonen. Der har været 2
grillaftener en suppe aften, Mette Juhl fra Brøns og 4 andre
var inviteret til at give dem tricks og ideer.
De har været i Lundsmark til krolfturnering, til Tønder
kommunes krolf mesterskab og har været inviteret til
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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:

Ældre-café

Gånsagervej 29, Vodder
6780 Skærbæk

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

Litteraturaftener

Formiddagen kan byde på højtlæsning fra dagens avis, bibelen eller anden litteratur.
Vi synger fra salmebogen og højskolesangbogen, og der er
tid til hygge og godt samvær. Der bydes på en kop kaffe og Aftener i bøgernes tegn i konfirmandstuen.
et rundstykke.

Sangaftener
Strik med mening

Har du lyst til strik, snak og hygge i Konfirmandstuen i
Brøns, så kom og deltag nogle hyggelige timer.

Else og Jørgen Jacevicz inviterer til sangaftener i Konfirmandstuen.
Datoer og tider findes i kalenderen.
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Valg til Kommunalbestyrelsen og
Regionsrådet

Side 7

Slut med lukning af skoler og daginstitutioner?
Udtalelse fra Steffen Damsgaard, Landdistrikternes
Fællesråd ”Efter 7 år med faldende børnetal og faldende antal skoler samt 0-6 års institutioner især i landdistrikterne, så er der nu fremgang at spore i børnetallet.
Håber den nye tendens med flere børn vil fortsætte
mange år fremover, og sikre både skoler og institutioner.”
Den udvikling skulle vi også gerne have ændret på i
Vodder Sogn og Tønder Kommune…

Mortensaften i lokalsamfundet
Gånsager Forsamlingshus afholder Mortens Aften
fredag den 10. november 2017 kl. 18.30.
Tilmelding / bestilling ved Anne Margretha Andersen,
tlf. 61756861
… og også, når du stemmer
Der er fuld gang i valgkampen til dette års KV17 og RV17,
som foregår den 21. november 2017.
Sammensætningen af kommunalbestyrelsen har stor betydning for udviklingen af vores lokalsamfund, så husk at deltage i kommunalvalget.
I dette nummer af Ævle Bævle finder du flere af partierne i
Tønder Kommune.

They’re only 16

Læs mere om valg og kandidater her:
www.regionsyddanmark.dk/wm497457
www.toender.dk/din-kommune/valg-2017

VAKS til messe i Tønder
Birkelev Naturkunst - en af vores lokale virksomheder
kunne fejre at de har været i lokalsamfundet i 16 år den
19. september. De takkede alle, der har været med dem alle
årene. De glæder os til at se jer alle igen på kursus, på markeder eller hos dem i Birkelev. Læs mere om dem på
https://www.facebook.com/Birkelev-Naturkunst273487069343878/ eller deres hjemmeside
http://www.birkelevnaturkunst.dk/ hvor du også kan finde
deres webshop.
Et stort tillykke fra lokalsamfundet med de 16 år :)

Har du fået en ny nabo ?

I september deltog Vodder AktivitetsKlub for Seniorer til et større arrangementet i Tønder - standen blev
passet af bl.a. Valde Jednoral og Kåre Mortensen.

Nyt fra Frifelt og omegns vandværk
Vi skifter vandmålere her i efteråret til nye digitale målere
Det er Arnum VVS der kommer rundt.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

.

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 formanden for
Vodder Sogns Lokalråd, Merethe Juul på tlf. 20285668.
Hvis du ønsker at købe kurven med Voddervinen som værtindegave, så kan det også lade sig gøre for 200 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.

Side 8

Ævle Bævle, 19. Årgang, Nr. 6, november-december 2017

Ævle Bævle, 19. Årgang, Nr. 6, november-december 2017

Det store gys

For 12 år i træk, blev der afholdt halloween i Frifelt. Efter
at Vodder Sogns Lokalråd har ændret arrangementet til at
foregå den sidste fredag i oktober med udgangspunkt fra
Kernehuset og med et gyserløb rundt i byen, må det siges
at være en succes.
Et gyserløb med forskellige opgaver, som omkring 50 borgere fra nær og fjern deltog i. Vinderne af gyserløbet vandt
sponsorerede billetter til Gokart Center Skærbæk. Holdet,
som vandt, bestod af Melisa Lassen Nielsen, Marianne
Skaaning Ebbesen, Stine Simonsen med seks børn fra lokalsamfundet.

Side 9
De lokale ildsjæle, Kåre Mortensen, Maria Nymark, Birgit
Aaskov og Merethe Juul har alle været med til planlægningen af arrangementet, med at udvikle konceptet yderligere
fra sidste år - og har formået at få sammensat et fantastisk
gyserløb, som Kåre koordinerede, med deltagelse af både
udsmykkede husstande som husstande, som skulle stille
deltagerne spørgsmål. Ikke mindst, så var der mere end 10
zombier, som rendte rundt i byen og forskrækkede deltagerne. Zombierne var alle blevet malet af Maria. Hans Kurt
Schmidt har taget de fantastiske billeder ved arrangementet.

Som en af de sidste poster, kunne deltagerne smage den
hjemmelavede "heksedrik" i bålhytten - græskarsuppe tilberedt at Merethe og serveret af 'heksemutter' Ingrid Lassen.
Efter det spændende gyserløb, var der kaffe og kage, sodavand m.m. i Kernehuset med en rigtig hyggelig stemning.

’Dødsgangen’ ved Frifelt Auto

Mange kreative borgere havde pyntet deres huse og hos
den lokale virksomhed, Frifelt Auto - kunne man opleve
'Dødsgangen', som også vandt førstepræmie for bedste udsmykning. Derudover var der forskellige uhyggelige effek- En af deltagerne udtalte sig efter arrangementet "den mest
ter og en labyrint på Roagervej, som bidrog til at deltagerne uhyggelige, sjove, skræmmende halloween aften i Frifelt.
Super fedt med labyrint, gyser tunnel og ikke mindst de
i gyseraftenen fik sig en meget spændende oplevelse.
super fede udsmykkede huse og zombier - fedt arrangement." En anden deltager udtalte "et fedt arrangement i
aftes!! virkelig gennemført". En af gæsterne, som kom udefra, har også sendt beskeden "Tak for en super fed aften i
går. Ungerne er slet ikke til at få ned på jorden".
Vodder Sogns Lokalråd vil gerne takke alle som var med
til at gøre denne aften til noget helt specielt. Uden den lokale opbakning kan det ikke lade sig gøre - så endnu en
gang - tusinde tak - samt tak for de positive tilkendegivelser om arrangementet.
En stor tak skal også lyde til Gokart Center Skærbæk for de
sponsorerede billetter.
Bestyrelsen for Vodder Sogns Lokalråd glæder sig allerede
til næste års arrangement.
Se flere billeder fra arrangementet her:
https://www.facebook.com/pg/voddersogn.dk/photos/?
’Butiksdød’ ved den lukkede købmandsbutik
tab=album&album_id=1717375001629097
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Skraldiade hos Æblehuset
I starten af oktober måned arbejdede Æblehuset med
”Skraldiade”.
Førskolebørnene har været på tur til genbrugspladsen i
Skærbæk, hvor de fik set, hvordan tingene skal sorteres.
De fik også fortalt, hvad tingene bliver genbrugt til – efterfølgende har vi i børnehaven også snakket om det.

Som afslutning på temaet var førskolebørnene på Tønder
Kulturhus til Skraldiadeshow sammen med alle førskolebørn i Tønder Kommune.

Børnehavegruppen Blæksprutterne har samlet affald rundt i
Frifelt. Det blev til 3,8 kg.
I forbindelse med Skraldiaden, har børnehaven lavet forskellige ting af genbrug.
Det blev til et slot, et ridderslot, rullinger, kikkerter og sokkedyr.
Her så de forestillingen ”Reno´s rene skove” – en musical
om skrald.

Hele Æblehuset var til fernisering, hvor de sang nogle sange og fik boller.
Den røde snor blev klippet, og Krudtuglerne var vældig
interesseret i, hvad der var blevet lavet.

Se flere billeder på facebook siden
www.facebook.com/motorikboernecentret.aeblehuset/
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Krudtuglerne i Motorikbørnecentret Æblehuset til
motorik. Det er super sjovt :)
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Mange ville gerne med på toppen
med Jonas og Kurt

Side 15

Idræt på tværs for seniorer

Jonas Olesen fra Frifelt og Kurt Jensen fra Birkelev har
været på en fantastisk tur, hvor de har besteget Kilimanjaro.

Med overskriften ”Bevæg dig & bevar dig glad” har Frifelt
Sporsforening igangsat Idræt på tværs for Seniorer i Vodder IdrætsCenter den 2. november.
Arrangementet foregår hver 2. torsdag om formiddagen.
Interesserede seniorer kan deltage i en social kreativ og
aktiv formiddag med motion, spil og hyggeligt samvær.

En fed morgenkoncert med
Carpark North
Lige et par billeder fra koncerten i august måned, hvor
Den 2. november var det muligt at høre om deres spænden- Carpark North lagde vejen forbi Gads Maskinstation
sammen med Royal Beer.
de tur til et arrangement i Vodder IdrætsCenter, hvor der
også var vinsmagning.
Se flere billeder m.m. her http://royalbeer.dk/takrock/
Dette tilbud tog ca. 80 interesserede imod - og alle fik en
fantastisk oplevelse.
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November 2017
Strik med mening i Konfirmandstuen
Tirsdag den 7. november kl. 19.00 - 21.00
Tingvej 3B, Brøns
Sangaften i konfirmandstuen
Onsdag den 8. november kl. 19.00 - 21.00
Tingvej 3B, Brøns
Café VAKS i Vodder IdrætsCenter
Torsdag den 9. november kl. 14.30
Sportsvej 3, Frifelt
Mortensaften i Gånsager Forsamlingshus
Fredag den 10. november kl. 18.30
Holbækvej 2, Gånsager
Høstfest på Frifelt Kro
Lørdag den 11. november kl. 18.30
Roagervej 1, Frifelt
Gudstjeneste i Vodder Kirke
Søndag den 12. november kl. 09.00
Gånsagervej 29, Frifelt
Menighedsrådsmøde i Konfirmandstuen
Tirsdag den 14. november kl. 17.30
Tingvej 3B, Brøns
Ældrecafé i Konfirmandstuen
Onsdag den 15. november kl. 09.30
Tingvej 3B, Brøns
Idræt på Tværs for Seniorer i Vodder IdrætsCenter
Torsdag den 16. november kl. 09.30
Sportsvej 3, Frifelt
Spilleklub på Frifelt Kro
Fredag 17. november kl. 19.30
Roagervej 1, Frifelt
Jagtgudstjeneste i Brøns Kirke
Søndag den 19. november kl .19.00
Hovedvejen 3A, Brøns
Litteraturaften i konfirmandstuen
Onsdag den 22. november kl. 19.00
Tingvej 3B, Brøns
Café VAKS i Vodder IdrætsCenter
Torsdag den 23. november kl. 14.30
Sportsvej 3, Frifelt
Konfirmandforberedelse i konfirmandstuen
Lørdag 25. november kl. 08.30-14.00
Tingvej 3B, Brøns
Gudstjeneste i Brøns Kirke
Søndag den 26. november kl. 10.30
Hovedvejen 3A, Brøns
Julearrangement i Gånsager Forsamlingshus
Søndag den 26. november 2017 kl. 14.00
Holbækvej 2, Gånsager, 6780 Skærbæk
Ældrecafé i Konfirmandstuen
Onsdag den 29. november kl. 09.30
Tingvej 3B, Brøns
Idræt på Tværs for Seniorer i Vodder IdrætsCenter
Torsdag den 30. november kl. 09.30
Sportsvej 3, Frifelt

Med forbehold for ændringer

Strik med mening i Konfirmandstuen
Tirsdag den 30. november kl. 19.00 - 21.00
Tingvej 3B, Brøns

December 2017
Minijulefrokost i Gånsager Forsamlingshus
Fredag den 1. december kl. 18.30
Holbækvej 2, Gånsager, 6780 Skærbæk
Spilleklub på Frifelt Kro
Fredag 1. december kl. 19.30
Roagervej 1, Frifelt
Litteraturaften i konfirmandstuen
Onsdag den 6. december kl. 19.00
Tingvej 3B, Brøns
Café VAKS i Vodder IdrætsCenter
Torsdag den 7. december kl. 14.30
Sportsvej 3, Frifelt
Konfirmandforberedelse i konfirmandstuen
Fredag 8. december kl. 08.30-14.00
Tingvej 3B, Brøns
Årets Julefrokost i Vodder IdrætsCenter UDSOLGT
Lørdag den 9. december 2017 kl. 18.00
Sportsvej 3, Frifelt, 6780 Skærbæk
Strik med mening i Konfirmandstuen
Tirsdag den 12. december kl. 19.00 - 21.00
Tingvej 3B, Brøns
Ældrecafé i Konfirmandstuen
Onsdag den 13. december kl. 09.30
Tingvej 3B, Brøns
Idræt på Tværs for Seniorer i Vodder IdrætsCenter
Torsdag den 14. december kl. 09.30
Sportsvej 3, Frifelt
Spilleklub på Frifelt Kro
Fredag 15. december kl. 19.30
Roagervej 1, Frifelt
Deadline til januar-februar 2018 udgaven af Ævle Bævle input sendes til voddersogn@gmail.com
Fredag 15. december 2017

Januar 2018
Konfirmandforberedelse i konfirmandstuen
Fredag 19. januar kl. 08.30-14.00
Tingvej 3B, Brøns

Februar 2018
Konfirmandforberedelse i konfirmandstuen
Fredag 2. februar kl. 08.30-14.00
Tingvej 3B, Brøns

Marts 2018
Konfirmandlejr
Fredag 2. –. 3 marts 2018
Tingvej 3B, Brøns

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

