Avisen for: Vodder Sogn og omegn

20. Årgang, Nr. 6, September-oktober 2018

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

Stærene danser over himlen og samles
… og efterårsaktiviteterne er begyndt i
lokalsamfundet.
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Frifelt Skatklub har 25 års jubilæum og
fejrer det i starten af oktober.
Frifelt Sportsforening er startet op med
aktiviteter. I denne efterårssæson er det
nu også muligt for unge at danse ”dance
crew” og kunne du tænke dig at dyrke
yoga, er det nu også muligt.
Høstfrokost bliver i år holdt i Brøns. Vodder Sogns Lokalråd er med til at
arrangere det.
Kvik 70 tilbyder aktiviteter for voksne om formiddagen.
Landmændene har fået høsten tidligt i hus og er allerede ved at snitte majs.
Motorikbørnecenteret Æblehuset er i fuld gang med efterårsaktiviteter efter
en vellykket sensommerfest.
Turister besøger stadigvæk vores lokalsamfund - og sover i shelters eller
Kernehuset - et af formålene er at få en spændende oplevelse med ”sort sol”
Vodder AktivitetsKlub for Seniorer starter op i starten af oktober måned og
har sammensat et spændende program for 2018-2019 sæsonen.
Vodder Kirke er i fuld gang med at blive renoveret - og det både indvendig
og udvendig. Menighedsrådene har arrangeret spændende koncerter i september og starten af oktober måned.
Vodder Sogns Lokalråd er ved at forberede en spændende gyseraften i slutningen af oktober samt aktiviteter til den 1. december.
Kig i bladet og læse mere om, hvad der sker eller er sket der hvor du bor :) eller måske kunne tænke dig at bo ?
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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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Frifelt Skatklub
25 års jubilæumsskat
Lørdag Den 6. oktober kl. 10 på
Frifelt Kro, Roagervej 1
Indskrivning kl. 9.30 Indskud 130 kr.
Der spilles 2 x 30 spil ved 3 mands borde
i pausen er der 2 stk. håndmadder +
1 stk. lagkage med kaffe

1 præmie 1.000 kr.
2 præmie 750 kr.
3 præmie 500 kr.
Derefter præmier til hver 5 deltager
À 150 kr. pr StK

Bet 5 kr.
Vel mødt
Frifelt skatklub tlf. 21750475
Frifelt kro 25797419
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Ribe Gospelkor i Brøns Kirke

Oplev den gode energi, spilleglæde og entusiasme samt flotte
stemmer fra Ribe Gospelkor i Brøns Kirke til gudstjenesten
søndag den 7. oktober kl. 19.00.

Vodder sogn i tiden før
Da jeg er ved at indsamle data om
hvem vi er og ikke mindst var i
Vodder Sogn, vil jeg gerne låne
gamle optegnelser og andet fra vort
område.
Oprindelig var det kun Frifelt by
jeg gravede i, men som det har
udviklet sig er området blevet
udvidet til at omfatte hele Vodder
sogn, for Frifelt by er forholdsvis
ny og det oprindelige knudepunkt
ser ud tl at have været Birkelev.
Skulle nogen ligge inde med små
historier er de meget velkomne, så
jeg kan få lidt "kød" på hvem vi er,
Jeg søger derfor oplysning om
hvem der har bygget huset, beboet
det med fødselsdata, børn, beskæftigelse osv.
Som en lille historie kan jeg fortælle om Cecilie og Johannes Petersen,
Algade 32. Han var tømrer og havde bag bygningen en vindmølle der

trak maskinerne. Det havde den
ulempe, at han kun kunne bruge
maskinerne når det blæste. I 1922
fik de el indlagt og møllen blev pillet ned. Cecilie startede butikken i
1927 idet Johannes fik 4 fingre skåret af og det var derfor usikkert om
han kunne komme til at arbejde
igen, heldigvis kom han til at arbejde igen og sluttede først da han
blev 70 år og overlod forretningen
til Elly og Peter Feddersen.
Det er kun én af mange fortællinger
om folk i Frifelt, der må være mange flere.
Jeg vil gerne understrege, at alt det
gravearbejde i vor fortid aldrig slutter, men det er mit håb at kunne
lave et skrift der kan komme alle i
vort sogn til gode.
Med venlig hilsen
Ole Johnsen
Algade 59, Frifelt
olejohnsen@godmail.dk

Høstgudstjeneste og
Fællesspisning

Høstgudstjeneste i Brøns Kirke &
Fællesspisning i Konfirmand- stuen i Brøns.
Søndag 30. sep. kl. 10.30
Efter gudstjenesten er konfirmanderne og menighedsrådene vært
for dette års høstfrokost i samarbejde med Vodder Sogns Lokalråd.
Høstfrokosten finder sted i
Konfirmandstuen, Tingvejen 3B i
Brøns. Pris: 25 kr. pr. person.
Tilmelding til Høstfrokosten til
Inge Marie Holm, tlf. 60486474
senest den 26. september.
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Kirkekoncert med

Gyseraften i Vodder Sogn

Søndag den 23. september 2018,
kl. 19.30 i Brøns Kirke,
Hovedvejen 3A
Løgumkloster Vokalensemble er et
kammerkor med udspring i de rige,
musikalske traditioner, der findes i
og omkring Løgumkloster.
Repertoiret er bredt, og primært af
klassiske, kirkelig art, der gerne
krydser med mere verdslige eller
rytmiske indslag.
Vokalensemblet består af 15 medlemmer – og kunne i 2017 fejre
25-års jubilæum.
Koret er med deres fine klang med
til at synliggøre den sønderjyske
egn på det musikalske landkort.
Kom og vær med til en dejlig aften
med ensemblet.
Arrangementet er gratis – og alle er

26. oktober 2018 fra kl. 18.00
Spænding for små og store, unge som
gamle. Mad, saft, kaffe og kage m.m.
serveres
Øl og vand kan købes.
Tag familien med til Kernehuset
v/Sportsvej 3 i Frifelt og
få en spændende oplevelse i
naturområdet og i Frifelt
Endeligt program kommer på
facebooksiden voddersogn.dk
Forslag til kommuneplan 2017-2029 i høring
Tønder Kommune har i juli måned udsendt forslag til kommuneplanen for 2017-2029 i høring. Høringsfristen med mulighed for at kunne nå at komme
med indsigelser, kommentarer
og bemærkninger er forlænget
til frem til den 1. oktober 2018.
Læs mere på hjemmesiden
www.toender.dk/kommuneplan

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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Janni Clausen og Chenette Kjær
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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

Vodder Kirke er lukket
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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

Formiddagscafé

Vi serverer kaffe/the og kage
Inge Marie Holm og Camilla Eilskov Alle er velkomne – og arrangementet
Friis åbner igen dørene og byder på er gratis
en kop kaffe og et rundstykke i kon- Se datoer og tider i kalenderen.
På grund af renovering er Vodder
firmandstuen.
Kirke lukket indtil arbejdet er færFormiddagen kan byde på højtlæsLitteraturaftener i
digt.
ning fra dagens avis, bibelen eller
konfirmandstuen
Der henvises i tiden for renovering til anden litteratur.
Brøns Kirke. Det er muligt at bestille Vi synger fra salmebogen og højskokirkebilen.
lesangbogen, og der er tid til hygge
og godt samvær.
Transport / Kirkebilen
Alle er velkomne – og arrangementet
er gratis. Se datoer og tider i kalenderen.

Strik med mening

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

Vi inviterer alle, som har tid og lyst,
til at møde op i Konfirmandstuen,
hvor vi strikker, hækler eller broderer, samtidig med at vi snakker om
stort og småt.
Der er plads til alles forskelligheder,
uanset om det drejer sig om meninger, holdninger - eller på det håndværksmæssige plan.

Aftener i bøgernes tegn, hvor litteraturkredsen mødes.
Der serveres kaffe og brød.
Alle er velkomne.
Arrangementet er gratis
Se datoer og tider i kalenderen.
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Renovering af og ved
Vodder Kirke
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Indvendig renovering og fugtsik- Konvektorgravene i tårnrummet
ring
fjernes og der lægges helt nyt gulv
svarende til det i våbenhuset.
• Afvanding og forbedret adgang
til kirken udvendig
•

For at langtidssikre et lavere fugtniveau i kirken, har det vist sig nødvendigt at afvanding forbedres ved
at sænke jordniveauet nord for kirken således at der opnås det ønskede fald.

Alt inventar bliver gennemgået og
småreparationer udføres. Det indvendige belysning i kirkerummet
og våbenhuset fornyes. Endvidere
gøres 3 bænke mobile nederst i sydsiden.
Vodder Kirke har i flere år kæmpet I denne forbindelse skal niveau og
med indeklima, fugt og skimmelhældning i terrænet nord og øst for
svamp i kirkerummet.
kirken reguleres, så regnvand hurPå basis af en etårig måling er der tigt strømmer væk fra kirkemuren.
ofte konstateret for højt fugtniveau Alle gravsteder nord og øst for kiri kirken og Dansk Bygningsanalyse ken berøres af dette arbejde, da der
har eftervist massive skimmelansom minimum plantes nye hække
greb.
og for nogens vedkommende også
På den baggrund har menighedsrå- reguleres på jordniveauet.
det ønsket at der skulle iværksættes Græsarealet i denne del af kirkegåret projekt til fugtsikring og indven- den øges også, da dette har positiv
dig renovering af kirken, således at indflydelse på afvandingen.
der opnås en signifikant forbedring
af indeklimaet.

Er der nogen specielle hensyn der
ønskes taget i forbindelse med arbejdet eller spørgsmål, kan man
henvende sig til graver Ida Boisen
tlf. 29274086.

Udgifterne til projektet er ca.
3,15 mio. kr. inkl. moms for de indvendige arbejder.

Vodder Krolf på tur

0,53 mio. kr. inkl. moms for de udvendige arbejder.
Menighedsrådet har derfor fået
godkendt projektet til renovering og
udbedring af disse forhold, som
Det udendørs arbejde er startet og
omfatter:
forventes at være færdig primo november.
Hvad angår det indvendige arbejde,
så er det også påbegyndt og der arI starten af september var Vodder
bejdes både med affugtere og nyt
Krolf på besøg hos Mjolden Krolfvarmesystem.
klub, hvor 26 spillere fra Vodder
Elvarmelegemerne under bænkene deltog.
udskiftes med nye og der installeres
De var ca. 40 spillere i alt.
nyt styresystem.
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Men sidst i august var forholdene
helt anderledes. Nu kunne Hedelam
byde de små velkommen i grønt
holdte sensommerfest med sang,
græs. Det er fantastisk at livet kan
naturløb i skoven og fællesspisning vende tilbage i græsset efter sådan
for hele familien i starten af sepen udtørring. Og det er også et fantember måned.
tastisk at fårene har holdt huldet og
formået at lave fine fuldbårne lam
igen igen.
Motorikbørnecenteret
Æblehuset

Det var dejligt vejr og hyggeligt at
spille på deres baner.
Mjolden havde gjort meget ud af
det så Vodder spillerne følte sig
velkomne.

En gammel landmand sagde engang
til Åse at græsset altid kommer
igen, og hvad man ikke får af udbytte først på sæsonen, det kommer
til sidst. Måske har han ret.
Nu gror det som om det var forår
igen. PS. Det gav kun 1,4 lam pr får
ved læmningerne ultimo august,
men vi har kun hjulpet et enkelt får
og næsten ingen døde lam. Det er
meget normalt at kuldstørrelsen ikke er så stor her “out of season”.
Dejlig nemt!

Og der blev serveret grillpølser,
kaffe og lækker kage.
Idræt på Tværs er startet igen

Billeder og tekst fra
www.hedelam.dk

Fra brunt til grønt
Så er Idræt på Tværs startet igen
med mere end 150 børn og unge
den første aften.

Fåreavler Åse Svendsen fik igen i
slutningen af august lam igen.

Da det første lam blev født sidst i
juli var alt brunt

Morgenbillede fra Gyvelgården
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September 2018
Opstart gymnastik, badminton,
idræt på tværs og volley ball
Se programmet for tider
Sportsvej 3, Frifelt
Vodder Krolf v/Kernehuset
Hver Tirsdag kl.14.00 og kl. 19.00
v/Sportsvej 3, Frifelt
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Ryggymnastik for m/k i alle aldre
Tirsdag kl. 09.30-10.30
Roager Hallen, Lille Roagervej 1
SMART træning
Torsdag kl. 09.00-10.00
Roager Hallen, Lille Roagervej 1
Frifelt Skat Klub
Tors- og søndag kl. 19.00-22.00
Frifelt Kro, Roagervej 1, Frifelt

Åben i besøgshaven
Høringsfrist for forslag
hos Birkelev NaturKunst
Ons-, tors- og søndag kl. 10.00 - 17.00 til kommuneplan 2017-2029
Mandag 1. oktober
Birkelev 7, Birkelev
Toner af guld i Brøns Kirke
Frifelt Skat Klub
Mandag 1. oktober kl. 19.30
Tors- og søndag kl. 19.00-22.00
Brøns Kirke, Hovedvejen 3A
Frifelt Kro, Roagervej 1, Frifelt
Strik med mening
Tirsdag 11. september kl. 19.00-21.00
Konfirmandstuen, Tingvej 3B

Vodder Krolf Afslutning
Tirsdag 2. oktober kl.14.00/19.00
Kernehuset, Sportsvej 3, Frifelt

SMART træning
Torsdag kl. 09.00-10.00
Første gang 13. september
Roager Hallen, Lille Roagervej 1

Formiddagscafé
Onsdag 3. oktober kl. 09.30-11.30
Konfirmandstuen, Tingvej 3B

Gudstjeneste v/Camilla Eilskov
Søndag 16. september kl. 10.30
Brøns Kirke, Hovedvejen 3A
Ryggymnastik for m/k i alle aldre
Tirsdag kl. 09.30-10.30
Første gang 18. september
Roager Hallen, Lille Roagervej 1
Formiddagscafé
Onsdag 19. september kl. 09.30-11.30
Konfirmandstuen, Tingvej 3B
Gudstjeneste v/Camilla Eilskov
Søndag 23. september kl. 10.30
Brøns Kirke, Hovedvejen 3A
Kirkekoncert med Løgumkloster
Vokalensemble
Søndag 23. september 2018 kl. 19.30
Brøns Kirke, Hovedvejen 3A
Høstgudstjeneste og fællesspisning
Søndag 30. september kl. 10.30-14.00
Brøns Kirke og Konfirmandstuen
Hovedvejen 3A og Tingvejen 3B

Oktober 2018
Åben i besøgshaven
hos Birkelev NaturKunst
Ons-, tors- og søndag kl. 10.00-17.00
Sidste dag 21. oktober 2018
Birkelev 7, Birkelev
Opstart gymnastik, fodbold, floorball og Idræt på tværs for seniorer
Se programmet for tider
Sportsvej 3, Frifelt
Med forbehold for ændringer

Birthe Kjærs jubilæumskoncert
m/VAKS
Torsdag den 4. oktober
Arrangementet er fuldt booket
Jubilæumsskat v/Frifelt Skatklub
Lørdag 6. oktober kl. 10.00
Frifelt Kro, Roagervej 1, Frifelt
Loppemarked i Frifelt
Søndag 7. oktober kl. 10.00
Roagervej 9, Frifelt
Gudstjeneste og Gospelkoncert
Søndag 7. oktober kl. 19.00
Brøns Kirke, Hovedvejen 3A
Strik med mening
Tirsdag 9. oktober kl. 19.00-21.00
Konfirmandstuen, Tingvej 3B
Litteraturaften
Onsdag 10. oktober kl. 19.00-21.00
Konfirmandstuen, Tingvej 3B
Gudstjeneste
v/Andreas Lund Melchiorsen
Søndag 14. oktober kl. 09.00
Brøns Kirke, Hovedvejen 3A

Deadline Ævle Bævle
Mandag 15. oktober

Input til kalender, annoncer,
artikler m.m. sendes til
voddersogn@gmail.com

Gudstjeneste
v/Andreas Lund Melchiorsen
Søndag 21. oktober kl. 09.00
Brøns Kirke, Hovedvejen 3A
Formiddagscafé
Onsdag 24. oktober kl. 09.30-11.30
Konfirmandstuen, Tingvej 3B
VAKS’ Caféeftermiddag
Flemming Nielsens liv som journalist
ved TV Syd
Torsdag 25. oktober kl. 14.30
Vodder Idrætscenter, Sportsvej 3
Gyseraften med start
ved Kernehuset
Fredag den 26. oktober fra kl. 18.00
v/Sportsvej 3, Frifelt
Gudstjeneste v/Camilla Eilskov
Søndag 28. oktober kl. 10.30
Brøns Kirke, Hovedvejen 3A

November 2018
Ryggymnastik for m/k i alle aldre
Tirsdag kl. 09.30-10.30
Roager Hallen, Lille Roagervej 1
SMART træning
Torsdag kl. 09.00-10.00
Roager Hallen, Lille Roagervej 1
Frifelt Skat Klub
Tors- og søndag kl. 19.00-22.00
Frifelt Kro, Roagervej 1, Frifelt
Loppemarked i Frifelt
Søndag 4. november kl. 10.00
Roagervej 9, Frifelt
Strik med mening
Tirsdag 6. november kl. 19.00-21.00
Konfirmandstuen, Tingvej 3B
Formiddagscafé
Onsdag 7. november kl. 09.30-11.30
Konfirmandstuen, Tingvej 3B
VAKS’ Caféeftermiddag
Baggårdsmusikanterne spiller harmonika, savblad m.m.
Torsdag 8. november kl. 14.30
Vodder Idrætscenter, Sportsvej 3
Mortens aften
Lørdag den 10. november
Litteraturaften
Onsdag 14. november kl. 19.00-21.00
Konfirmandstuen, Tingvej 3B
Formiddagscafé
Onsdag 21. november kl. 09.30-11.30
Konfirmandstuen, Tingvej 3B

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

