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

Fejring af 100 års dagen for afslutning af Den Store Krig
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Den 11.11.2018 kl. 11 er det præcis 100 år
siden, at 1. Verdenskrig sluttede.
30.000 sønderjyske mænd deltog i 1. Verdenskrig, fordi Sønderjylland siden krigen i 1864
havde været under tysk styre.
Det betød, at der stort set ikke var en familie i
landsdelen med 170.000 borgere, som ikke var
påvirket af krigen.
Læs mere side 2

Kulinariske oplevelser til årets minijulefrokost
Til dette års minijulefrokost bliver den kulinariske oplevelse større end de foregående år, hvor
der virkelig er kræset om retterne.
Og hvor det igen er muligt at smage de lækre
krydderurtesnapse fra Roagers alkoholiserede
venner af kryddersnaps.
Arrangementet bliver holdt i rustikke omgivelser med begrænset antal pladser. Bindende tilmeldinger efter først til mølle princippet.
Læs mere side 3

Fantastisk halloweenaften
Fredag den 26. oktober afholdte Vodder Sogns
Lokalråd traditionen tro halloween i lokalsamfundet.
Huse i hele lokalsamfundet kunne deltage sig
konkurrencen om det flotteste pyntede hus.
Dette års hus, som blev udnævnt til det flotteste
hus blev Roagervej 8, hvor Camilla Hansen og
Ronni Plejlstang Hansen bor.
Læs mere side 8
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..fortsat fra side 1

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

Fædre, ægtemænd og kærester, sønner, brødre og venner måtte gå i krig, og savnet af dem var stort, både i
familierne og i forhold til deres arbejdskraft og samfundsfunktion.
Mange af sønderjyderne var i de samme regimenter.
Størstedelen var med infanteriet i skyttegravene i
Frankrig, blandt andet ved de store slag ved Somme
og Verdun. Men de var også med på andre fronter,
eksempelvis i Rusland, Polen og Ukraine.
5.000 sønderjyder døde i krigen. 4.500 fik så alvorlige
skader, at de blev betegnet som krigsinvalider. Mange
var psykisk påvirkede og kæmpede med mareridt og
angst i årevis efter krigen – nogle resten af livet.

Vækning af julemanden i Vodder Sogn

100 års dagen fejres flere steder i Tønder Kommune.
Her i Vodder Sogn mødes vi i Vodder Kirke kl. 10.45 Dette arrangement har igennem de sidste 20 år været
og kl. 11.00 mindes fredsslutningen med en andagt.
et arrangement, som Vodder Sogns Lokalråd har stået
for med henblik på at samle sognet.
Bagefter er der et krus kaffe og en gennemgang af reMen i år er der sket noget nyt uden information til
noveringsprojektet ved arkitekter og håndværkere.
Vodder Sogns Lokalråd, som havde planlagt arrangeVodder Menighedsråd mentet til at blive afviklet den 1. december hen på eftermiddagen og oplyst om det i kalenderen de sidste
måneder.
Se annoncen side 7.

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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fedamerne, Sonja, Olga og Ingrid.
Mange kom med festlige indslag,
sang og masser af snak.
Denne aften blev det afsløret hvem
der havde færrest slag og flest hole
in one, både ved herrer og damer.

Vodder Krolf har haft sidste spilledag i 2018 og afslutning den
2 oktober.
Det har været en rigtig dejlig sæson
med en dejlig sommer, hvor vi næsten har kunne nyde vores kaffe
udenfor til hver spilledag.
Der har været en masse aktiviteter
såsom krolf cup i forbindelse med
sommerfesten, besøg af Mjolden
Krolf Klub og besøg hos dem til venskabs dyst.
Vi har besøgt Ole Clausen, som har
lavet en bane. Nogle har været til
venskabsdyst i Lundsmark.
Herhjemme har der været små konkurrencer, grillet pølser og masser af
hygge.

Mindst antal slag herrer.
1. plads
Ole Johnsen.
2. plads
Peter Andersen.
Flest Hole in One.
Peter Andersen.
Mindste antal slag. Damer.
1. plads
Ingrid Lassen
2. plads
Solvej Andersen
Flest Hole in One. Der var 4 med
samme antal slag:
Solvej Andersen.
Ingrid Lassen.
Lisbeth Sørensen
Gunver Nansen.

Krolf Sangen
Mel: Lundeborg visen.
Er du frisk og har du lyst til samvær.
Så kom med os hen til Vodder Krolf.
Her er altid plads til alle, aldre.
Dem fra land og by, og også børn.
Når vi kommer hen synges krolfsangen,
Trækkes kort og laver flere hold af dem.
Ja….så er du frisk ,og lyst til samvær,
Så kom med os hen, og spil med os.
Har du køllen klar og kuglen pakket,
Så kom med os hen til Vodder Krolf.
Kuglen ikke altid rammer hullet,
Fjernbetjening havde været nemt.
Latter høres nu, stort ord bruger vi…,
Hole in one: uh: nej, åh nu brænder vi.
Færrest slag er altid megen lykke,
Så kom hen og ta` et spil med os.
Er du frisk og er du klar til kaffe.
Så kom med os hen til Vodder Krolf.
Efter spillet, hygger vi os sammen,
Ind imellem grillen og er tændt.
Flødekager, boller, ingen nød vi har,
Her i Kærnehuset er der rigtigt rart.
Her til slut, vi takker for sæsonen.
Kom til næste år og spil med os.

Floorball i Vodder IdrætsCenter

Ingrid og Kai Lassen har ønsket at
træde ud af styregruppen. En stor tak
skal lyde til dem, for at være med til
at starte Vodder Krolf.
Vi har valgt ikke at tage nye ind i
gruppen, men i stedet modtage hjælp
fra medlemmer, hvis behovet er der.
Vi havde en rigtig dejlig afslutnings
fest, og vi måtte flytte til hobbylokalet i idrætscentret for at vi alle 36
kunne være der.
Vi startede med at synge en sang der
var digtet i dagens anledning. Derefter lækkert smørrebrød, lavet af kaf-

Der lød en tak til medlemmerne som
altid kommer med glade smil, den
store opbakning der er ydet gennem
sæsonen og til afslutnings festen. Vi
har haft ca. 40 spillere igennem banerne hver tirsdag.
Alderen har været fra 12 til godt 80
Hver torsdag kl. 18.30-19.30 spilles
år, så det er en fornøjelse med den
der floorball i Vodder IdrætsCenter.
gode tilslutning.
Gunver sluttede af med at takke reIdræt på tværs for seniorer
sten af styregruppen for den store
indsats de yder, uden dem kunne det
ikke fungere.
Tusind tak til medlemmer for hjælpsomhed og hyggelige timer sammen.
Lad os håbe at vi fortsat formår at
bevare vores gode fællesskab og at
nye har lyst til at være med, hvor vi
starter op i april 2019.
I Vodder Krolf bliver alle godt modtaget og der er plads til alle.
Gunver og Grethens Nansen
Sonja og Kaj Mikkelsen
Olga og Hans Kurt Schmidt

Er startet op igen og foregår hver
anden torsdag. Det er muligt at deltage til sociale og aktive eftermiddage med motion, spil og hyggeligt
samvær. Se datoer i kalender.
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Snerydning

Snerydning af fortov og
indkørsler.
Muldvarpe bekæmpelse.
Græsklipning og
buskrydning.
Kontakt Grethens Nansen
Roagervej 10, Frifelt
Tlf.: 21916948
Ta’ med på tur med Den
Transsibiriske Jernbane

Poul Weber, tidligere amtsborgmester i Fyns Amt, tager deltagerne
med ombord i Den Transsibiriske
Jernbane og fortæller samt viser
billeder fra en fantastisk rejse "hans livs rejse".
Det foregår i Vodder IdrætsCenter
til VAKS’ caféeftermiddag torsdag
den 22. november 2018 kl. 14.30.

Menu
25. november
27. januar
24. februar
31. marts

Ny virksomhed i Vodder Sogn

Den nye virksomhed, Bents Multiservice udfører
diverse opgaver i hele landet. Besøg virksomheden på
https://www.facebook.com/bentsmultiservice/
Tillykke til Bent Hansen med den nye virksomhed.

Hamburgerryg m/aspargessovs
Stegt flæsk m/persillesovs
Dansk bøf m/bløde løg
Steg festival m/tilbehør
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Vodder kirke
– Indvendig restaurering
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og interesserede håndværkere under
tilsyn af restaureringsarkitekt MAA
Anker Ravn Knudsen.

Omlægninger på
Vodder Kirkegård

Skibet set op mod korbuen før
arbejderne
Vodder kirke gennemgår i øjeblikket en større indvendig istandsættelse. Størstedelen af inventaret er
demonteret og resten er sikret på
stedet.
Der tages hånd om fugtsikring af
sokkel og forbedring af adgangsforholdene til kirken. I sammenhæng
med de udvendige arbejder er den
fine granitsokkel blevet afrenset for
maling og istandsat murermæssigt.
Indvendigt afrenses, repareres og
nykalkes alle de kalkede overflader.
Det gamle varmesystem udskiftes
og i den forbindelse renoveres det
elektriske system og der lægges nyt
teglstensgulv i tårnrummet.
Altertavle, prædikestol, den fine
gamle alterfigur S. Laurentius og
det øvrige historiske inventar
istandsættes grundigt af konservatorer på værksted. Et af de største
enkeltarbejder under restaureringen
er istandsættelsen af det meget
smukke loft med barok bemaling.

I de seneste måneder har der været
en masse arbejde og roderi på kirkegården nord, øst og vest for kirken. I forbindelse med arbejdet med
fugtsikring af kirken, skal omgivelserne også lægges om, så regnvand
fremover ikke løber ind til soklen af
kirken. Samtidig opnås en grønnere
og frodigere kirkegård.

Vodder kirke 11.10.2018
I det renoverede område bliver eksisterende thujahække omkring aktive gravsteder udskiftet. Hækkene
er delvis plaget af svampesygdom,
og de bliver derfor udskiftet til
Taks, som er frisk grøn og betydelig sundere.
Endelig er indgangene til kirken
blevet omlagt, så de store granitfliser ind til våbenhuset og ind til
vestindgangen ligger mere jævnt
end tidligere, og så de ligger med
fald væk fra kirken.

Vodder Kirke 07.05.2018
Græsfladen foran kirken og den nye
Jubilæumsskat på
sti har fald væk fra kirken, så overfaldevandet samles i en rende langs Frifelt Kro
stien, hvor det vil sive ned. I forbindelse med kraftige regnskyl vil vandet nedsive fra en ny faskine, som
er gravet ned ved den østlige låge
ind til kirkegården.

I forbindelse med, at problemerne
med overfladevand omkring kirken
bliver løst, bliver kirkegården nord,
øst og vest for kirken samtidig gjort
mere grøn og åben. På nedlagte
gravsteder og stier sås græs, og der
Dette arbejde forventes at strække plantes træer på de nye græsarealer.
sig over fire uger for 2 konservato- Der plantes Navr og Hvidtjørn, som
rer. Der udføres også ændringer i
bliver 4 til 5 meter højde, blomstrer
inventaret bl.a. med en mere fleksi- og har fine høstfarver.
bel opstilling af bænkene i vestenden og nyt betræk på hynderne. En- De nye stier anlægges med Slotsdelig istandsættes de gamle kirkely- grus® som toplag, som giver en fast
sekroner og de suppleres af nye
og handicapvenlig belægning, så
lamper på vægge og i våbenhus og besøgende på kirkegården kan færtårnrum.
des godt og sikkert. Langs med stierne placeres nye pullertlamper,
Restaureringen der forventes at
som vil danne en fin belysning omstrække sig frem til udgangen af
kring den gamle middelalderkirke.
februar måned, udføres af dygtige

Lørdag den 6. oktober deltog
46 personer til 25 års jubilæum i
Frifelt Skatklub på Frifelt Kro.
Det var Frifelt Skatklub, der inviterede, og der var snitter og lagkage i
pausen.
Per Nielsen fra Døstrup blev nummer et og vinder af hovedpræmien
på 1000 kroner. Nummer to blev
Bjarne Holm fra Sønderborg, og
tredjepræmien på 500 kroner gik til
Torben Friis fra Padborg.
Frifelt Skatklub spiller hver torsdag
og søndag.
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… fortsat fra side 1

HEKSEHULERNE

EN STOR TAK

DET STORE GYS GENNEM FRIFELT

I byen var der fem heksehuler, hvor
deltagerne kunne komme ind og smage
spøgelses- og zombiemad såsom snotboller, afskårne fingre, marengsspøgelser, romkugleedderkopper, blodige
popcorn, pølsehornsmumier og spøgelsesbananer.

Vodder Sogns Lokalråd vil gerne sige
tak til alle som har været med til at
planlægge og koordinere arrangementet.
Det er Kåre Mortensen, Maria
Nymark, Birgit Aaskov og Camilla
Hansen, Laila Brinkmann samt
Merethe Juul.
En stor tak til alle heksene: Camilla
Hansen, Anne Kathrine Blaschke
Steger, Nina Clausen, Mai-Britt
Damm og Monika Birgitte Clausen.
En stor tak til alle sponsorer, som har
bidraget med gaver til præmier. Det
drejer sig om Bygma, Mads Vejrup,
Sparekassen Bredebro. Landdistriktshuset har bidraget med tryk af flyers
m.m.

I år blev gyseraftenen et rigtig gys for
mange. Arrangementet har udviklet sig
en del siden Vodder Sogns Lokalråd
startede det op tilbage i 2005 - men
kun til et mere spændende arrangement med gys og spænding.

DET HJEMSØGTE VÆRKSTED

Heksen Nina fra Algade 70

Og da de så kom til Kernehuset, som
var samlingspunkt til arrangementet,
blev der serveret en lækker varm
hjemmelavet Hokkaido suppe.

En stor tak skal også lyde til alle i byen, som har været med til at gøre det
til en spændende aften for alle - både
DE BEDSTE UDKLÆDNINGER
aktive og besøgende.
Det var meget svært at beslutte hvem Og ikke mindst, en stor tak til alle som
Frifelt Auto har været med de sidste
der skulle udpeges til de tre bedste
år, hvor der er blevet lavet mere og
deltog i arrangementet. Vi har slet ikke
udklædninger.
mere gys i værkstedet.
tal på hvor mange der har været igenMange - især de unge hjælpere i hek- nem byen, idet mange slet ikke kom
Ja, niveauet er sådan set på niveau
med mange af de professionelle steder sehulerne - var blevet sminket af vores forbi Kernehuset.
professionelle sminkør, Maria Nymark
i landet.
fra Newfield.art.i løbet af eftermiddaOg igen i år, kunne deltagerne få sig
gen.
noget af en forskrækkelse hos
Der var flere, som havde gjort et stort
i ”Det hjemsøgte værksted”
stykke arbejde med udklædningen og
sminkningen.

Anton Feddersen og Johanne Ottsen

Statisterne i ”Det hjemsøgte værksted”

En stor tak til Tommy Vejrup fordi
Frifelt Auto ville deltage i arrangementet.

Vi har fået mange positive tilkendegivelser om at det var et fantastisk arrangement. Tusinde tak :)
Til næste år kan I allerede nu sætte
X i kalenderen til den 25. oktober,
De tre bedste udklædninger var
datoen for arrangementet i 2019.
(fra venstre på billedet) Mille Luca
Og hvem ved - måske får vi flere
Pedersen 7 år, som lige er flyttet til
ejendomme og virksomheder med til
Birkelev, Anton Feddersen 5 år (uden næste år !
udklædningen på billedet) og Johanne
Ottsen 7 år. Et stort tillykke til alle tre. Se flere billeder på facebook siden
voddersogn.dk
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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 & Kirkeværge
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
Kasserer
Mail: idaboisen@gmail.com – Tlf.:
Inge Marie Holm
7475 7438
Gyvelvej 57, 6780 Skærbæk
Telefontid: mandag – fredag mellem
Tlf: 60486474
kl. 7.30 og 15.30
E-mail: im-holm@hotmail.com

Vodder Kirke er lukket

Side 9

Gånsagervej 29, Vodder
6780 Skærbæk
Menige medlemmer:
Susanne Andersen
Algade 51, 6780 Skærbæk
Tlf. 23253809
E-mail: algade51@bbsyd.dk
Niels Kristian Pedersen
Kærmarksvej 27
Birkelev
6780 Skærbæk
Merete Kjeldsen er gået på orlov

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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November 2018
Gudstjeneste i Brøns Kirke
Søndag 11. november 09.00-10.00
Hovedvejen 3A, Brøns
Mindeandagt i Vodder Kirke
Søndag 11. november 11.00-12.00
Gånsagervej 31, Vodder
Mortens aften arrangement
Søndag den 11. november 18.30
Gånsager Forsamlingshus, Holbækvej
Litteraturaften
Onsdag 14. november kl. 19.00-21.00
Konfirmandstuen, Tingvej 3B

Ævle Bævle, 20. Årgang, Nr. 7, november-december 2018

SMART træning
Hver torsdag kl. 09.00-10.00
Roager Hallen, Lille Roagervej 1

Gudstjeneste i Brøns Kirke
Søndag 16. december 09.00-10.00
Hovedvejen 3A, Brøns

Frifelt Skat Klub
Hver tors og søn kl. 19.00-22.00
Frifelt Kro, Roagervej 1, Frifelt

Julebanko
v/Frifelt Sportsforening
Søndag 16. december kl. 19.00
Frifelt Kro, Roagervej 1, Frifelt

Vækning af julemanden
v/Frifelt Sportsforening
Lørdag 1. december kl. 13.30
Frifelt Kro, Roagervej 1, Frifelt
Gudstjeneste i Brøns Kirke
med deltagelse af Tønderkoret

Idræt på tværs for seniorer
Torsdag 15. november 14.00-16.00
Sportsvej 3, Frifelt
Spilleklub på Frifelt Kro
Fredag 16. november 19.30
Roagervej 1, Frifelt
Gudstjeneste i Brøns Kirke
Søndag 18. november 10.30-11.30
Hovedvejen 3A, Brøns
Formiddagscafé
Onsdag 21. november kl. 09.30-11.30
Konfirmandstuen, Tingvej 3B
VAKS’ Caféeftermiddag
På tur med Den Transsibiriske
Jernbane m/Poul Weber
Torsdag 22. november kl. 14.30
Vodder Idrætscenter, Sportsvej 3

Søndag 2. december 14.00-15.00
Hovedvejen 3A, Brøns
Julebanko
v/Frifelt Sportsforening
Søndag 2. december kl. 19.00
Frifelt Kro, Roagervej 1, Frifelt
Strik med mening
Tirsdag 4. december kl. 19.00-21.00
Konfirmandstuen, Tingvej 3B
Formiddagscafé
Onsdag 5. december kl. 09.30-11.30
Konfirmandstuen, Tingvej 3B

Gudstjeneste i Brøns Kirke
Søndag 25. november 10.30-11.30
Hovedvejen 3A, Brøns

VAKS’ Caféeftermiddag
Julehistorier, julemelodier, pakkespil
Torsdag den 6. december kl. 14.30
Vodder Idrætscenter, Sportsvej 3

Fællesspisning
Søndag 25. november kl. 17.00
Vodder Idrætscenter, Sportsvej 3

Julefrokost i Vodder Idrætscenter
Lørdag 8. december 18.30
Sportsvej 3, Frifelt

Idræt på tværs for seniorer
Torsdag 29. november 14.00-16.00
Sportsvej 3, Frifelt

De ni læsninger i Brøns Kirke
Søndag 9. december 10.30-11.30
Hovedvejen 3A, Brøns

Spilleklub på Frifelt Kro
Fredag 30. november 19.30
Roagervej 1, Frifelt

Julebanko
v/Frifelt Sportsforening
Søndag 9. december kl. 19.00
Frifelt Kro, Roagervej 1, Frifelt

December 2018

Litteraturaften
Onsdag 12. december kl. 19.00-21.00
Konfirmandstuen, Tingvej 3B

Minijulefrokost og julehygge
v/Vodder Sogns Lokalråd
Lørdag den 1. december kl. 18.00
Kernehuset, v/Sportsvej 3
Ryggymnastik for m/k i alle aldre
Hver tirsdag kl. 09.30-10.30
Roager Hallen, Lille Roagervej 1

Med forbehold for ændringer

Idræt på tværs for seniorer
Torsdag 13. december 14.00-16.00
Sportsvej 3, Frifelt
Spilleklub på Frifelt Kro
Fredag 14. december 19.30
Roagervej 1, Frifelt

Deadline til Ævle Bævle’s
Jan.Jan.-feb. 2019 udgaven
Søndag 16. december
Input til kalender, annoncer,
artikler m.m. sendes til
voddersogn@gmail.com
Formiddagscafé
Onsdag 19. december kl. 09.30-11.30
Konfirmandstuen, Tingvej 3B

Gudstjenester i julen og til nytår
- se www.sogn.dk/vodder/
Spilleklub på Frifelt Kro
Fredag 28. december 19.30
Roagervej 1, Frifelt

Januar 2019
Rundvisning på Tønder Rådhus
m/VAKS
Torsdag 10. januar kl. 17.30
med bus fra Vodder IdrætsCenter
Fællesspisning
Søndag 27. januar kl. 17.00
Vodder Idrætscenter, Sportsvej 3

Februar 2019
Fællesspisning
Søndag 24. februar kl. 17.00
Vodder Idrætscenter, Sportsvej 3

Alle ønskes en Glædelig Jul
og Godt Nytår med tak for
samarbejdet i 2018

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

