Avisen for: Vodder Sogn og omegn

September - November 2013, 15. Årgang, Nr. 3

Høsrokost med vores nye præst

Guitarundervisning
v/Over Rockstar Jan
Jan er startet med guitarundervisningen i Brøns og tilbyder
også guitarundervisning i
Vodder IdrætsCenter
20 min. pr. elev om ugen undtagen i skoleferier. Der er mulighed for at låne en guitar i
starten, det koster 800 kr. fra
september til jul og 800 kr.
igen fra nytår til og med april.
Spørgsmål og tilmelding til
Over rock star Jan 74757609
el. mail bnkjj@mail.dk

Vodder Sogns Lokalråd har arrangeret en høstfrokost efter høstgudstjenesten den 6. oktober,
som starter kl. 10.30.
Til frokosten deltager også vores nye præst,
Camilla Eilskov Friis.
Har du og din familie lyst til at deltage, så kan I
tilmelde jer hos Kwik Spar senest den 3. oktober
2013.
I kan også tilmelde jer ved at sende en e-mail til
voddersogn@gmail.com.
Vi glæder os til at se så mange borgere som muligt
til nogle hyggelige timer - både i Vodder Kirke og Vodder IdrætsCenter.

Ulven i vores lokalsamfund
Som mange sikkert har hørt om i medierne, så har vores lokale fåre– og lammeproducent haft besøg af ulven og fået bidt flere får ihjel.
Hold jer opdateret i medierne omkring ulvens færden, og ikke mindst om,
hvordan I bør forholde jer.
Billeder og artikler kan ses på vores facebook side samt www.facebook.com/
hedelam

Så er der igen fuld gang i eerårsakviteterne
Efter en herlig varm sommer begynder efterårsaktiviteterne igen i lokalsamfundet. Der foregår noget for såvel den yngre som den ældre generation.
Se inde i bladet samt på vores hjemmeside www.voddersogn.dk og vores
facebookside www.facebook.com/voddersogn.dk (du behøver ikke at have
en profil for at kigge på siden).
Hvis du har en profil på facebook - så gå ind og tryk ’synes godt
om’ ved vores facebook side– så bliver du løbende opdateret om
hvad der foregår.

Høstgudstjeneste og –frokost
i Vodder Sogn
den 6. oktober 2013
Kl. 10.30 Høstgudstjeneste i Vodder Kirke
Kl. 12.00 Høstfrokost i Vodder IdrætsCenter,
Sportsvej 3, Frifelt
Tilmelding til Høstfrokost hos Kwik Spar
senest den 3. oktober 2013
Pris for høstfrokost
50 kr. pr. voksen / 25 kr. pr. barn (under 12 år)

Din lokale købmand, hvor du altid bliver godt
serviceret.
Åbningstider:
Mandag - fredag kl. 07.30 - 19.00
Lørdag
kl. 07.30 - 15.00
Søndag
kl. 07.30 - 12.00
Altid frisk brød fra bageren i Arnum
Hedebovej 2 | Frifelt | tlf. 74757121 | frifelt@spar.dk
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Peter Plant 1 års fødselsdag
Udover at Kwik Spar kunne fejre 10 års fødselsdag den
1. september – så kunne Peter Plant fejre 1 års fødselsdag og det med salg af fødselsdagsbuketter hos købmanden i
Frifelt.
Peter Plant har solgt friske blomster hos Kwik Spar i Frifelt
siden starten af dette år.

På billedet fra venstre: Laila Brinkmann, Peter Christensen og
Marit Brinkmann

Udgives ca. 4-6 gange årligt af
Vodder Sogns Lokalråd –
paraplyorganisation for Vodder Sogn
Omdeles af frivillige i Vodder Sogn til alle husstande i
Birkelev, Frifelt, Gammelby, Gejlbjerg, Gånsager, Holbæk,
Renbæk Plantage, Sønderhede, Vodder og Åved.
Oplag 400
Offentliggøres på hjemmesiderne:
www.voddersogn.dk og www.facebook.com/voddersogn.dk
Redaktionschef:
Malene von Qualen, mobil 28 74 16 81
Annoncechef:
Merethe Juul Thysen, mobil 20 28 56 68
Annoncepriser
1/1 side
1/2 side
Private annoncer

750 kr.
500 kr.

1/4 side
1/8 side

250 kr.
125 kr.
50 kr.

Deadline: 30.01, 15.03, 30.04, 15.05, evt. sommernummer
med deadline 30.06, 01.09, 30.10, 15.12
Udgaven medio maj dækker også juni, juli og august måned.
Har du et spændende indslag eller ’en god historie’ – så send
den gerne til os. Det gælder såvel virksomheder, foreninger,
institutioner som private.

Input og annoncer sendes til
voddersogn@gmail.com

Ævle Bævle, September - November 2013, 15. Årgang, Nr. 3

Side 3

Nyt look på www.frifeltsportsforening.dk
Så er Frifelt Sportforenings nye hjemmeside oppe at køre. Adressen er den samme som hidtil: www.frifeltsportsforening.dk,. Det er
her du kan se, hvornår de forskellige fodboldkampe spilles på Frifelt Stadion, Programmet for ”Idræt på Tværs” indtil jul, tilmelde
dig til badminton, gymnastik og meget andet. Har du input til siden, så send en mail til birkelev@bbsyd.dk, eller til FSF´s bestyrelse.
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Købmændene i Frifelt blev fejret af mere end 200 borgere
Søndag den 1. september var det 10 år siden at Marit og Laila
Brinkmann overtog Kwik Spar i Frifelt.
Et vigtigt omdrejningspunkt for det lille lokalsamfund i den nordlige del af Tønder Kommune.
Og takket være deres altid gode humør samt borgernes opbakning –
såvel i som udenfor Vodder Sogn – ja, så har Marit og Laila nu
drevet købmanden i Frifelt i 10 år.
Begge købmænd blev meget overvældet over det store fremmøde
til festdagen, som blev fejret med pølser m.m. fra en lejet pølsevogn. “Vi vil gerne sige tusinde tak for den store opbakning ifm.
vores fødselsdagsfest” – siger begge søstre med et stort smil.
Trods vejrguderne, som både bød på blæst og regn, var det en rigtig
god dag – såvel for søstrene Brinkmann som for alle borgerne, som
var mødt op for at fejre dem. Se flere billeder på www.voddersogn.dk

Hedelam har udvidet aktiviteterne
- og leverer nu også lam under navnet Fanølam
I foråret kørte Hedelam 70 helt unge får til Fanø. Ikke lang tid derefter kom der så lam derovre og de første
Fanølam er blevet født.
Landsmandsparret Lissen og Lars er blevet "fårehotel" for Hedelam.
I forvejen var Slagter Christiansen en af deres store kunder - og nu har de mulighed for at forsyne ham
og andre med ægte Fanølam.
Læs mere på www.fanølam.dk | www.hedelam.dk | www.facebook.com/Hedelam
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Stor interesse for at støtte aktiviteter til glæde for lokalsamfundets
Kultur– og Fritidcenter - Vodder IdrætsCenter
Lørdag den 17. august blev der afholdt fiske konkurrence i søerne udenfor Frifelt samt grus gravene i
Normsted.
Det var Tonny Jessen og Jan Christensen (Flex), som
stod for arrangementet og overskuddet går til udvidelsen i Vodder IdrætsCenter.
Konkurrencen startede kl. 6.30 og sluttede kl. 14.00.
Der var 50 fiskestænger som fiskede på livet løs efter
den store gedde eller Moby Dick som den også bliver
kaldet.
Moby Dick blev dog ikke fanget, men ellers blev der
fanget en del fisk.
Hans Clausen vandt 1. præmien på 2000kr for en gedde på 77 cm. Der var også mange andre som fik en af
de rigtige fine sponsorerede præmier for deres fangst.
så en rigtig god fiske dag i perfekt vejr.
En stor tak til Tonny og Flex for et godt arrangement,
samt en stor tak til alle sponsorer og erhvervsdrivende
for de fine præmier samt udlån af diverse.
Se flere billeder på www.voddersogn.dk samt navn på
alle sponsorer
Se også artikel om Eventdagen….
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Eventdagen
Den 26. maj blev der afholdt Eventdag med masser af aktiviteter ved Vodder IdrætsCenter til fordel for den nye springhal.
Der blev arrangeret en masse ting i løbet af dagen - alt sammen for at samle nogle penge ind til springhallen.
Kl. 10 startede det hele med sponsor cykling og løb, hvor
ca. 25 børn, unge og voksne løb eller cyklede ruten rundt
om Frifelt. Man skulle på 1,5 time cykle eller løbe så mange omgange som muligt, og der blev løbet og cyklet til den
helt store guldmedalje. Tak for jeres store indsats.
Mange havde hejst flaget for at gøre dagen så festligt som
muligt og mange tilskuere stod og heppede. Til slut var der
endda kræfter til at spurte over målstregen til stor jubel fra
de mange tilskuere. På 1,5 time blev der cyklet og løbet
555 km - så fantastisk godt klaret.
Olga og Hans Kurt havde sørget for at de fine mange præmier i tombolaen også blev solgt. Frifelt Fitness havde flere
konkurrencer i løbet af dagen. Maja solgte Tuppeware, det
var muligt at prøvekøre på en Segway. Der var gymnastik
opvisning med Keld og Lenes landsstævne hold samt hiphop opvisning.
Gourmet grill sørgede for middags maden og VAKS sørgede for et rigtigt fint kaffe bord senere på dagen. Alle pengeyngler afleverede de penge som de havde tjent på forskellig
vis. Der blev afholdt auktion over nogle sæbe kasser biler,
der blev endda også solgt en fin kage på auktionen.
Birkelev Teltlaug havde stillet et telt op hvor man kunne
sidde og se alle løbere og cyklister komme forbi, samt sidde
og spise.
Da dagen var omme og pengene blev talt sammen, var der
samlet ca. 170.000 kr. ind - et fantastisk flot resultat, som
viser at vi kan en masse i lokalsamfundet - bare vi står sammen.
Så en kæmpe stor tak for alt. Der er rigtig mange mennesker som har bidraget med noget til dagen. Det e svært at
nævne alle, men mange mange tak..
En særlig tak skal lyde til Erling som har stået for at få alle
pengene ind på kontoen.
Arbejdsgruppen består af Henrik Clausen, Søren Olesen,
Keld Stenger og Tommy Vejrup.
På arbejdsgruppens vegne Tommy Vejrup
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Blev kun ansat på prøve hos købmanden i FrifeltA.
I september 1973 stod Annalise og Erling Jakobsen og manglede
en medhjælper i forretningen. De vidste at Anna Margretha lige var
blevet udlært i Gånsager Brugsforening, og ikke havde noget arbejde.
Så da Erling var på varetur hos Thea og Niels Andersen havde han
fået ordre på at spørge Anna Margretha, om hun kunne tænke sig at
arbejde hos dem.
Der blev aftalt at hun skulle komme sammen med Peter for at de
kunne snakke om en mulig ansættelse. De aftalte så at hun jo kunne
komme og prøve om det var noget for hende. De fik aldrig snakket
om ansættelse men hun blev hos dem i 26 år, indtil de solgte forretningen i 1999.
”Anna Margretha kom hver dag altid i godt humør og med smil på
læben. Vi kunne betro hende alt, vi rejste på ferie hver år og behøvede ikke at spekulere på det der hjemme. Vi har ikke ringet hjem
en eneste gang fra ferien, vi vidste at det bare kørte. Det har været
26 gode år at arbejde sammen med hende, hun var også altid villig
til bytte rundt på arbejdstiden, og var vi lidt bagefter med noget
kom hun altid og hjalp til” fortæller Erling Jakobsen.
Anna Margretha fortsatte hos Ingrid og Kaj Lasssen, da de overtog
butikken i 1999 og i 2003, da Marit og Laila Brinkmann overtog
butikken var det da helt naturligt at Anna Margrethe skulle fortsætte hendes arbejde i butikken. Det er både Marit og Laila glade for at hun gjorde og den 17. september fejrede
de hende med en reception på Frifelt Kro - sågar med besøg af en dronning med gule gummistøvler.
Se vores hjemmeside www.voddersogn.dk

Fra venstre: Annalise Jakobsen, Lis Stenger (Keld Stengers søster), Anna Margretha Andersen, Erling Jakobsens mor, Erling Jakobsen.
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Så er Idræt på Tvær i gang igen...

Flot ringridning i Birkelev

I midten af september startede Idræt på Tværs op igen med
mange spændende aktiviteter på programmet.

I august fejrede Frifelt Ringriderforening sit 110 års jubilæum i varmt sommervejr. Det blev et par dejlige dage med
lidt færre deltagere end sidste år til ringridningen.

Hvis du vil følge med i hvad der sker - så kig ind på
www.facebook.com/idraetpaatvaers - hvor du finder aktivi- Ifm. arrangementet blev den nye fane indviet, som foreninteterne m.m.
gen fik skænket i Højer i juni måned af Danmarkssamfundet.
Se flere billeder på www.voddersogn.dk

Fest i Frifelt til Post Danmark Rundt
Den 1. august kom Post Danmark Rundt igennem Frifelt.
I den sammenhæng blev der lige igangsat en lille fest, som
fortsatte det meste af dagen.
Se flere billeder på www.voddersogn.dk og
www.facebook.com/voddersogn.dk (kan ses af alle
Se også link til udsendelsen på TVSyd på ovennævnte
hjemmesider

Seje drenge fra Frifelt og Skærbæk nr.
3 til DM i Streetfodbold
Tobias Clausen fra Frifelt, Kasper Vejrup fra Frifelt, Nicolai Beck fra Skærbæk og Rune Pedersen fra Skærbæk synes
Streetfodbold er sjovt.
Den 10. august blev de nr. 3 ved Laudrup & Høgh Street
finale stævne i Odense – ja de er det 3. bedste hold i Danmark! Et stort tillykke til drengene, som har haft en stor
oplevelse på Odense Havn
Se flere billeder fra eventen i links på www.voddersogn.dk
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Vodder Kirke
Gånsagervej 29
Vodder
6780 Skærbæk

VAKS’ efterårsprogram

Gudstjenester
Se tiderne for gudstjenester nedenfor eller på
hjemmesiderne:
www.sogn.dk/vodder eller www.voddersogn.dk

Menighedsrådsformand og –næstformand
Niels Kristian Pedersen (Formand)
Kærmarksvej 27, Birkelev - 6780 Skærbæk
9033@sogn.dk
Danny Kjeld Jensen (Næstformand og kontaktperson)
Gånsagervej 32, Vodder - 6780 Skærbæk
Telefon: 23846828
E-mail: jd-jensen@bbsyd.dk
Graver
Ida Boisen, Telefon: 74757438
Træffes på kirkegårdskontoret tir - fre kl. 8.00-16.00

Med forbehold for ændringer

Torsdag, 10. oktober 14.30
”En succeshistorie i ord og billeder om Ana – Maria fra
Rumænien” v/Søren Skov, Tarp
Torsdag 24. oktober 14.30
”Mit liv som soldat og politiker v/Kaj Ikast, Gram

Sognepræst (kirkebogsfører)
Camilla Eilskov Friis
Tingvej 3A, Brøns, 6780 Skærbæk
Telefon 74753114, e-mail cef@km.dk

Uge 39 – 23.-27. september
FSF’s Opstart af gymnastik
Vodder IdrætsCenter, Sportsvej 3, Frifelt
Torsdag, 26. september 14.30
VAKS’ caféeftermiddag
Vodder IdrætsCenter, Sportsvej 3, Frifelt
Søndag 29. september 09.00
Gudstjeneste v/Thala Juul Holm
Vodder Kirke, Gånsagervej 19, Vodder
Lørdag 5. oktober 10.00 - 14.00
Loppemarked
Roagervej 9, Frifelt
Søndag 6. oktober 10.30
Høstgudstjeneste v/Camilla Eilskov Friis
Vodder Kirke, Gånsagervej 19, Vodder
Søndag 6. oktober 12.00
Høstfrokost
Vodder IdrætsCenter, Sportsvej 3, Frifelt
Tirsdag, 8. oktober 19.30
Sangaften m/Lars Kristensen
Vodder IdrætsCenter, Sportsvej 3, Frifelt
Torsdag, 10. oktober 14.30
VAKS’ caféeftermiddag
Vodder IdrætsCenter, Sportsvej 3, Frifelt
Søndag 13. oktober 10.30
Gudstjeneste v/Camilla Eilskov Friis
Vodder Kirke, Gånsagervej 19, Vodder
Fredag 18. oktober 15.00
Trylleworkshop
Vodder IdrætsCenter, Sportsvej 3, Frifelt

Torsdag, 26. september 14.30
”Min mors vej fra Russisk adel til Sønderjysk Præstekone”
v/Ebba Mikkelsen, Hovedgård

Torsdag 7. november 14.30
”Min tid ved redningshelikopteren på Grønland”
v/Svend Rabøl Jørgensen, Esbjerg
Torsdag 21. november 14.30
”At bekymre sig som at sidde i en gyngestol”
v/Flemming Rishøj
Torsdag 5. december 14.30
Julefrokost med pakkespil
Jan og hans musikskoleelever spiller julemusik
Alle er velkomne. Pris 25 kr. pr. gang for ikke medlemmer
Medlemskontingent pr. år 150 kr.
Kontaktperson: Rita Ebbesen, tlf. 20 48 35 92

Fredag 18. oktober 18.00
Fællesspisning
Vodder IdrætsCenter, Sportsvej 3, Frifelt
Fredag 18. oktober 19.00
Gyseraften
Vodder IdrætsCenter, Sportsvej 3, Frifelt
Lørdag 19. oktober 18.00
80’er Party i Frifelt
Vodder IdrætsCenter, Sportsvej 3, Frifelt
Torsdag 24. oktober 14.30
VAKS’ caféeftermiddag
Vodder IdrætsCenter, Sportsvej 3, Frifelt
Søndag 27. oktober 09.00
Gudstjeneste v/Steen Vedstesen
Vodder Kirke, Gånsagervej 19, Vodder
Fredag 1. november 19.30
Mindegudstjeneste v/Camilla Eilskov Friis
Vodder Kirke, Gånsagervej 19, Vodder
Lørdag 2. november hele dagen
Indsamling af jern og skrot v/VIC
Roagervej, Frifelt
Søndag 3. november 19.00
Allehelgen v/Camilla Eilskov Friis
Vodder Kirke, Gånsagervej 19, Vodder
Torsdag 7. november 14.30
VAKS’ caféeftermiddag
Vodder IdrætsCenter, Sportsvej 3, Frifelt
Lørdag 9. november 18.30
Høstfest
Frifelt Kro, Roagervej 1, Frifelt

Søndag 10. november 09.00
Gudstjeneste v/Andres Buur Melchiorsen
Vodder Kirke, Gånsagervej 19, Vodder
Søndag 10. november 18.30
Mortensaften
Gånsager Forsamlingshus, Holbækvej 1
Søndag 17. november 09.00
Gudstjeneste v/Camilla Eilskov Friis
Vodder Kirke, Gånsagervej 19, Vodder
Tirsdag 19. november
Kommunalvalget
Vodder IdrætsCenter, Sportsvej 3, Frifelt
Torsdag 21. november 14.30
VAKS’ caféeftermiddag
Vodder IdrætsCenter, Sportsvej 3, Frifelt
Søndag 24. november 10.30
Gudstjeneste v/Camilla Eilskov Friis
Vodder Kirke, Gånsagervej 19, Vodder

Fredag 29. november
Julearrangement for hele familien
Vodder IdrætsCenter, Sportsvej 3, Frifelt
Søndag 1. december 14.00
Gudstjeneste v/ Camilla Eilskov Friis
Brøns Kirke, Hovedvejen 3A, Brøns
Torsdag 5. december 14.30
VAKS’ caféeftermiddag og juleafslutning
Vodder IdrætsCenter, Sportsvej 3, Frifelt
Lørdag 7. december 18.30
Årets Julefrokost
Vodder IdrætsCenter, Sportsvej 3, Frifelt

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

