Avisen for: Vodder Sogn og omegn

21. Årgang, Nr. 2, april-maj 2019

Genindvielse af Vodder Kirke
Efter den omfattende restaurering
bliver Vodder Kirke genindviet
søndag den 14. april 2019.
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Det foregår gudstjenestefejringen
kl. 10.30, hvor menighedsrådet
glæder sig til at se menigheden i
kirken.
Læs mere side 3 og 4

Udviklingen i vort område
Formanden for Vodder Sogns Lokalråd
deltager i en del inspirerende konferencer
med henblik på at hente inspiration til vores eget lokalsamfund.
På dette års generalforsamling, vil der
være et indlæg omkring muligheder - herunder om natur– og kulturturisme, deleordninger m.m. og dialog omkring mulighederne, som der er mange af.
Læs mere side 3

Oprettelse af Vodder Sogns Lokalhistorisk Arkiv
Der har længe ulmet om etableringen af et lokalhistorisk arkiv. Ole Johnsen
fra Algade har hele sidste sommer samlet og skrevet en del om vores lokalsamfund og interessen er vokset fra andre borgere om etableringen af arkivet.
En arbejdsgruppe bestående af 10 personer har arbejdet på initiativet i en periode og afholder nu stiftende generalforsamling den 8. april 2019.
Læs mere side 9

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

Ævle Bævle udkommer primo april, juni, september, november og februar

Har du husket at betale dit medlemskab til
Vodder Sogns Lokalråd ?
Ved at tegne eller forlænge dit/jeres medlemskab af Vodder Sogns Lokalråd er du for
det første med til at støtte udviklingsarbejdet i lokalsamfundet og endvidere bidrager du
til at Ævle Bævle kan blive trykt og uddelt flere gange om året.
Vodder Sogns Lokalråd håber at du fortsat vil støtte foreningens arbejde med medlemskab. Foreningen
er paraplyorganisation for lokalsamfundet og også lokalsamfundets talerør overfor Tønder Kommune
og andre offentlige instanser i overordnede sager. Derudover igangsætter Vodder Sogns Lokalråd aktiviteter og projekter med henblik styrke udviklingen i lokalsamfundet - herunder bl.a. gyseraften, diverse
spisearrangementer m.m. i samarbejde med andre organisationer i lokalsamfundet. Lokalrådet arbejder
generelt for udviklingen i området - og så udgiver Vodder Sogns Lokalråd dette blad.
Et arbejde, som er til glæde for alle borgere i Vodder Sogn, men kun kan foregå med
medlemskab og støtte fra borgere, foreninger og erhvervsdrivende i lokalsamfundet.
Medlemskabet indbetales til konto 9839 0000189464 med angivelse af jeres bopælsadresse og e-mail
adresse. Det er også muligt at betale via formanden - enten på MobilePay 20285668 eller kontant. Efter
modtagelse af jeres betaling fremsendes kvittering for modtagelse.

Prisen er kun 200 kr. for en husstand med flere personer og
100 kr. for husstande med én person.
Støtte fra virksomheder modtages også gerne - kontakt os og vi sender en faktura. Alle har mulighed for at annoncere til rimelige priser. Se side 2 for nærmere oplysninger
Har du/I spørgsmål, så send en besked via facebooksiden www.facebook.com/voddersogn.dk,
en e-mail til voddersogn@gmail.com, eller kontakt formand Merethe Juul, Gammelbyvej 2, tlf. 20285668

Nye deadline, udgivelsesdatoer og
frivillige til Ævle Bævle korpset
Ævle Bævle bliver fremadrettet udgivet 5 gange årligt i
stedet for 6 gange årligt. Datoer for deadline og
udgivelsesdatoer bliver som følger:

Udgives af
Vodder Sogns Lokalråd –
paraplyorganisation for Vodder Sogn

Deadline

Udgivelse

Vedrører

20. marts

Primo april

April, maj og
primo juni

20. maj

Primo juni

Juni, juli, august
og primo
september

Offentliggøres på hjemmesiderne:
www.voddersogn.dk og
www.facebook.com/voddersogn.dk

20. august

Primo
september

September,
oktober og primo
november

Kontaktperson:
Merethe Juul, mobil 20285668

20. oktober

Primo
november

November,
december,
januar og primo
februar

20. januar

Primo
februar

Februar, marts
og primo april

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

Annoncepriser:
1/1 side 750 kr.
1/2 side 500 kr.

1/4 side 250 kr.
1/8 side 125 kr.

Deadline: 20. januar, 20. marts, 20. maj, 20. august
og 20. oktober

Input, annoncer, historier m.m. sendes
som altid til voddersogn@gmail.com

Udgivelse: Primo februar, primo april, primo juni,
primo september og primo november

Frivillige til Ævle Bævle korpset
Vi kan godt bruge nogle ekstra frivillige til uddeling af
Ævle Bævle i hele vort område. Er du frisk og interesseret, så kontakt Merethe Juul på 20285668 eller send en
mail til voddersogn@gmail.com.

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

Uddelingen kan jo kombineres med en
frisk gå– eller cykeltur :)
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Input sendes senest den 20. i marts, maj, august, oktober og januaer til voddersogn@gmail.com

Frokost og generalforsamling
Vodder Sogns Lokalråd inviterer medlemmer
til den årlige generalforsamling med frokost
inden generalforsamlingen.
Søndag den 28. april 2019 kl. 12.00

Ringridning
Lørdag den 1. juni 2018 kl. 11.00

i Kernehuset, Sportsvej 3, Frifelt
Har du endnu ikke betalt dit medlemskab og

Tilmelding hos følgende forridere,
gerne senest torsdag den 30. maj 2018:
Anton Jensen
tlf. 22 51 17 95
Arne Schultz
tlf. 40 50 12 22
Anette Bonnichsen
tlf. 60 24 41 40

ønsker at deltage - så skynd dig lidt at gøre
det senest den 24. april 2019 (se info side 2)
Der vil være dialog om udviklingen
i lokalsamfundet (se side 1)

Traktorringridning
Søndag den 2. juni 2018 kl. 11.00

Af hensyn til planlægningen, er det vigtigt at

Formand: Monika Clausen, tlf. 23 93 77 88

tilmelde sig forinden ved at sende en mail til

Ringriderplads:
Bag Frifelt Kro
Indkørsel modsat Frifeltvej 5,
6780 Skærbæk

voddersogn@gmail.com eller ved at kontakte
Merethe Juul på 20285668 - senest den
25. april 2019.

VEL MØDT!
Frifelt Ringriderforening

Påskeprojekt
Tà en tur til Birkelev og se pilehulen,
som vi bygger i påskedagene.
Det foregår skærtorsdag, langfredag
og påskel rdag fra kl. 10.00 - 17.00.
Har du lyst til at hjælpe til, er det også
muligt - kontakt os på tlf. 74757609.
Vi glæder os til at se dig på
Birkelev 7, 6780 Skærbæk
Jan og Jane

3

Ævle Bævle udkommer primo april, juni, september, november og februar

Der er sket store omlægninger på på nedlagte gravsteder, og i stedet
Vodder Kirkegård
er der sået græs og plantet træer.
Der er blevet plantet Navr og Hvidtjørn, som bliver 4 til 5 meter høje,
blomstrer og har fine høstfarver.

Da Vodder kirke skulle renoveres
på grund af fugtproblemer, var det
samtidig helt afgørende at sikre, at
regnvand fra den nordlige del af
kirkegården ikke kan trænge ind i
kirken.
Det blev til en større renovering af
kirkegårdens nordlige del, hvor der
blev reduceret i grusarealerne både
på stier og på tomme gravsteder. I
stedet ønskede Menighedsrådet en
mere grøn, frodig og blomstrende
kirkegård, hvor der også skal være
en god tilgængelighed for alle.
Arbejderne er blevet udført fra august 2018, og den 25. oktober 2018
blev der afholdt afleveringsforretning med entreprenør Mads Vejrup
A/S.

le kirkelysekroner er naturligvis
bevaret og istandsat. Alle lyskilder
er udskiftet til LED belysning.

Indretningen i kirkens vestende er
ændret så der er kommet en større
Omkring de aktive gravsteder er
fleksibilitet i anvendelsen. TrægulThujakækkene udskiftet med Taks- vene under bænkene og indenfor
hække, som vil danne frisk-grønne knæfaldet er undersøgt, udbedret
og betydelig sundere hække end
og afslebet.
Thujahækkene.
I tårnrummet er der udført et nyt
De nye stier er anlagt med Slotsteglstensgulv der fint kompletterer
grus® som toplag, som giver en fast teglgulvet i kor, apsis og våbenhuog handicapvenlig belægning, så
set.
besøgende på kirkegården kan færdes godt og sikkert. Langs med sti- Kirkens trævinduer er blevet
erne er der placeret nye pullertlam- istandsat og smukt malet så de nu
per, som vil danner en fin belysalle fungerer og kan tåle vind og
ning omkring den gamle middelal- vejr.
derkirke.
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 fliserne ligger
med fald væk fra kirken.
Indvendig restaurering af kirken

Vodder kirke er også blevet grundigt istandsat indvendigt under ledelse af restaureringsarkitekt Anker
Ravn Knudsen, Rødding. Hele saFor at fugtsikringen af kirkens sok- gen blev igangsat efter et konstatekel får en effekt, har terrænet om- ret skimmelangreb der belastede
kring kirken fået fald væk fra kir- indeklimaet i kirken. En skimmelrengøring blev udført og grundige
ken.
undersøgelser af kirken iværksat.
Overfaldevandet samles i en rende Dette førte frem til et restaureringslangs den nye sti omkring kirken.
projekt der bør kunne sikre kirkens
Fra renden vil vandet sive ned, og i brug i mange år fremover. Der
forbindelse med kraftige regnskyl medvirker en lang række dygtige
og i perioder med dagsregn vil
og engagerede håndværkere i prooverskydende vand i renden løbe
jektet, nogle lokale og andre langvidere til en faskine, som er gravet vejs fra.
ned ved den østlige låge ind til kirKirkens gamle mure er indvendigt
kegården.
blevet grundigt renset, istandsat og
Samtidig med, at problemerne med fremstår nu smukt kalket. I forbinregnvand blev løst, er der sået græs delse med de udvendige arbejder er
omkring kirken, så kirken kommer granitsoklen blevet afrenset og futil at stå på en grøn flade. Desuden get op.
er kirkegården nord, øst og vest for
kirken i det hele taget blevet gjort Varmeanlægget er blevet udskiftet
mere grøn og åben ved, at taks og og ligeledes en god del af belysninthuja er fjernet på fællesarealer og gen og el-installationerne. De gam4

Konservatorerne har istandsat den
smukke barokke loftsbemaling i
skibet og altertavlen. Mindetavlen
for de faldne fra 1. verdenskrig har
været på værksted for en større
istandsættelse, og menighedsrådet
har i denne sammenhæng besluttet
at nyforgylde inskriptionerne på
tavlen.
Den overordnede farveholdning i
kirken er der ikke ændret ved, men
nye hynder og knæpuder i en lysere
farve lyser op og enkelte nye inventardele er tilføjet dels i egetræ

Input sendes senest den 20. i marts, maj, august, oktober og januaer til voddersogn@gmail.com
eller en smuk grå farve i våbenhuset og i apsis.

Kravet for deltage - masser af danseglæde :)

Konservatorarbejderne udgør en
betydelig del af restaureringsprojektet. De sidste opgaver bliver udført i øjeblikket, i konservatorværkstedet, på restaureringen af prædikestolen, lydhimmel, kirkens gamle
sidealtertavle – Sct. Laurentius,
samt en skriftestol der hører hjemme i apsis.

Tina glæder mig meget til at komme forbi igen, og håber der stadig
er en masse af jer der har lyst til at
lærer nye danse.

Det smukke loft med barok bemaling og de fine gamle kirkelysekroner er nu smukt istandsat.

Sommerdans med Tina Baun fra
Dance4you

Få inspiration fra
Garnskuret til
Strik med mening

Konfirmation i Brøns Kirke
Søndag den 12. maj 2019
kl. 10.30
Ida Daugaard Ørnbjerg
Mike Emanuel Ernst

Tirsdag den 9. april, kl. 19.00-21.00
kommer Heidi Mortensen, indehaDer er mulighed for at indlevere
ver af Garnskuret i Abterp for at
telegrammer fredag den 10. maj,
fortælle om sin garnbutik og sit liv
kl. 15.00-16.00 i Konfirmandstuen,
med strik.
Tingvej 3B, Brøns
Der vil være mulighed for at købe
garn og andet spændende strikketilbehør.
Konfirmation i Vodder Kirke
Fredag den 17. maj 2019
kl. 10.30

Vi ses i Konfirmandstuen
Tingvej 3B i Brøns

Freja Carstensen Brandt Winther

Der serveres kaffe og kage.

Hannah von Qualen Nielsen
Så er Tina Baun igen parat til at
modtage dansepiger og -drenge fra
2.-5. klasse, som kunne tænke sig at
komme og være med.

Julie Knudsen Dyhrberg

HUSK DIT AFFALD !!!

Maria Vejrup Thysen

Alle borgere opfordres til
at tage affaldet med hjem i
stedet for blot at smide det
ud ad vinduet fra bilen…

Sophia Lykke Thielke

Hun starter mandag den 6. maj og
sidste gang er mandag den 24. juni.
Der foregår i Vodder IdrætsCenter.
Det er muligt at tilmelde sig på
Frifelt Sportsforenings hjemmeside
www.frifeltsportsforening.dk.

Der er mulighed for at indlevere
telegrammer torsdag den 16. maj,
kl. 16.00-17.00 i Våbenhuset i
Vodder Kirke.
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Det forskønner hele området og vi bliver alle mere
glade :)

Ævle Bævle udkommer primo april, juni, september, november og februar

Som i Himlen
Filmaften i konfirmandstuen

Torsdag den 23. maj 2019, kl.
19.00 viser vi filmen: Som i Himlen, instrueret af Kay Pollak i konfirmandstuen Tingvej 3B, Brøns
Den internationalt anerkendte dirigent, Daniel Daréus, afbryder drastisk sin karriere og trækker sig tilbage til sin barndomsby i Norrland.
Det varer ikke længe, før Daniel
bliver opfordret til at komme og
lytte til det lokale kirkekor, som
øver hver torsdag i forsamlingshuset – bare for at give nogle gode
råd. Daniel har svært ved at afslå,
og fra det øjeblik er intet som tidligere i den lille by.Koret udvikler
sig og vokser, og Daniel får både
venner – og fjender. Og han møder
kærligheden…

Printe– og kopiopgaver i dit lokalsamfund
Hvis du har brug for at få renskrevet, opsat og
printet invitationer, sange, hæfter o.lign., så er det
muligt at få det gjort til rimelige priser i en høj
kvalitet hos den lokale virksomhed
Landdistriktshuset
Gammelbyvej 2 i Birkelev.
Kontakt Merethe på tlf. 20285668
www.facebook.com/landdistriktshuset

Selvom filmen umiddelbart minder
om den danske Oh Happy Day, så
er Som i Himlen en helt speciel og
meget smuk historie, hvilket da også gjorde at filmen var nomineret til
en Oscar for Best Foreign Language Film of the Year.
Arrangementet er gratis og alle er
velkomne
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Input sendes senest den 20. i marts, maj, august, oktober og januaer til voddersogn@gmail.com

Vodder Kirke
Gånsagervej 31, Vodder
Gudstjenester og andre aktiviteter:
se kalenderen eller på hjemmesiderne:
www.sogn.dk/vodder
www.broensvodderkirke.dk

Næstformand
Christian Svendsen
Nørrehedevej 27, Gånsager
Telefon: 23207175
E-mail: christian@hedelam.dk
Kirkeværge
Niels Kristian Pedersen
Kærmarksvej 27, Birkelev

Kontakt:
Sognepræst og Kirkebogsfører
Linda Roslyng
Tingvej 3 A, Brøns
Telefon: 74753114
E-mail: lros@km.dk
Sognets officielle
E-mail: vodder.sogn@km.dk
Træffetid: tirsdag – fredag mellem kl.
9.00 og 15.00

Kasserer
Inge Marie Holm
Gyvelvej 43, Gejlbjerg
Telefon: 60486474
E-mail: im-holm@hotmail.com

Menighedsrådet:

Sognepræst
Linda Roslyng
Tingvej 3A, Brøns, 6780 Skærbæk
E-mail: lros@km.dk

Formand
Danny Jensen
Gånsagervej 32, Vodder
Telefon: 23846828
E-mail: dj1@toender.dk

Vodder Kirke åbner igen

Menigt medlem
Susanne Andersen
Algade 51, Frifelt
Telefon: 23253809
E-mail: algade51@bbsyd.dk

Sognepræst
Camilla Eilskov Friis
Tingvej 3A, Brøns, 6780 Skærbæk

Kordegn
Birgit Rode
Kirkevej 8, Skærbæk
Mail: bir@km.dk – Tlf.: 74752134
Mandag og torsdag mellem kl. 8.30 og
12.30
Graver
Ida Boisen
Gånsagervej 31, Frifelt
Mail: idaboisen@gmail.com
Tlf.: 74757438
Mandag – fredag mellem kl. 7.30 og
15.30

Formiddagscafé

Strik med mening

Vi åbner dørene og byder på en kop
kaffe og et rundstykke i konfirmandstuen.

Strik, snak og hygge for alle i alle aldre…

Litteraturaftener

både på det personlige og på det håndværksmæssige plan.

Vodder Kirke åbner igen Palmesøndag

Transport / Kirkebilen

Til menighedsrådets aktiviteter og
gudstjenester kan kirkebilen benyttes:
Kontakt Frifelt Taxi tlf. 74757215.
Alle arrangementer er gratis og der
serveres kaffe/te og kage.

Vi inviterer alle der har tid og lyst til
Formiddagen kan byde på højtlæsning strik, snak og hygge i Konfirmandstufra dagens avis, bibelen eller anden
en i Brøns.
litteratur.
Vi strikker, hækler eller broderer, og
Vi synger fra salmebogen og højskole- snakker om stort og småt.
sangbogen, og der er tid til hygge og
Der er højt til loftet og plads til alles
godt samvær.
meninger… og vi har respekt for hinandens forskelligheder

Aftener i bøgernes tegn, hvor litteraturkredsen mødes.
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Om du er øvet eller nybegynder – er
underordnet ;-)…. Ja, om du kan strikke, hækle, brodere eller ej, er underordnet. Vi hjælper hinanden ☺

Ævle Bævle udkommer primo april, juni, september, november og februar

Gymnastik- og Gallaopvisning i Vodder Idrætscenter

Vejrup Mærsk, Susan Jørgensen og
Berit Gad som sammen med Keld
Stenger alle er enten tidligere eller
nuværende udvalgsmedlemmer.

springere. I de senere år har vi nydt
godt af Nicklas som instruktør, både på vinter- og sommerhold og
som aktiv gymnast i foreningen - et
velfortjent skulderklap.
"Æresmedlem"

Søndag den 24. marts havde Frifelt
Sportsforenings gymnastikafdeling
inviteret til opvisning i Vodder
Idrætscenter og som altid var der
masser af gymnaster, instruktører,
forældre, bedsteforældre og andre
gæster, der nød at se hvad holdene
har beskæftiget sig i vinterhalvåret.

Ved overrækkelsen fik de bl.a. følgende ord med på vejen af Keld
Stenger: I har styr på medlemmerne, aktiviteterne både de kreative
og de idrætslige og forældrene.

I har i den grad udviklet ”Idræt på
tværs i Frifelt” til en kæmpe succes
som op gennem årene er udviklet
sig fra 80 til 270 medlemmer. Med
de mange frivillige, som kræver
stor koordinering og overblik fra
udvalget, har I været med til at få
Frifelt Sportsforening og Vodder
Idrætscentret på landkortet - et velPå gulvet var der både lokale holde, fortjent skulderklap.
gæstehold, efterskolehold og DGI
hold – så det var en blandet buket "Årets Ungdomspris"
af rigtig flot gymnastik som blev

vist frem for publikum.

I år havde vi en ekstra hædring, idet
bestyrelsen havde besluttet at udnævne Magda Ebbesen til
"Æresmedlem" i Frifelt Sportsforening.
Det var en meget rørt Magda der
gik over gulvet til Keld Stenger,
som havde æren af at overrække
hende Æresmedlemsnålen og gav
hende nogen velfortjente ord med
på vejen for hendes indsats for
gymnastikken i Frifelt. Gennem
60erne og 70erne var du aktiv indenfor gymnastikken. I 17 år var du
med i gymnastikudvalget og har i
den grad været med til at sende unge på kursus, og videre udvikle
gymnastikken.

Jeg var selv en af dem. Selv om du
ikke er aktiv mere og senere er flyttet til Skærbæk, er det ikke mange
Sammen med gymnastikopvisninopvisninger her i Frifelt du er gået
gen blev der traditionen tro hædret
glip af. Du nyder at køre rundt og
Gik til Nicklas Ejsing. Ved over" Årets Frifelter" og "Årets Ungfølge dine børnebørn og nu kan du i
rækkelsen fik han bl.a. følgende
domspris" og i år ikke mindst et
høj grad nyde dine børnebørn i en
ord med på vejen af Keld Stenger. forening du selv har stået i spidsen
"Æresmedlem"
Nicklas går man ikke forgæves til, for. Det er Frifelt Sportsforening en
"Årets Frifelter"
hvis man mangler hjælp til det tek- stor ære at kunne udnævne dig til
Gik til "Idræt på tværs" grundlæg- niske eller som modtager i spring- Æresmedlem – stort tillykke.
gerne (fra venstre på billedet)
salen. Nicklas har med hans råstyrHelene Gad, Louise Mehlsen, Lone ke let ved at tage imod de unge

Hæder ved gymnastikopvisningen
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Input sendes senest den 20. i marts, maj, august, oktober og januaer til voddersogn@gmail.com
Oprettelse af Vodder Sogns
Lokalhistoriske Arkiv

Dagsorden for den stiftende generalforsamling er som følger:

Husk: Arkivet er ikke kun for bestyrelsen, det skulle gerne være
spændende for alle i sognet og
komme hen og kikke i gemmerne.

1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
På arbejdsgruppens vegne
3. Valg af stemmetællere
Gunver Nansen
4. Gennemgang af forslag af vedtægter, og godkendelse
5. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer
(3 vælges for 2 år og 2 for 1 år)
6. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af revisor (1 revisor og 1
En arbejdsgruppe bestående af
revisorsuppleant)
Kristian Nørgaard, Kathrine Pedersen, Svend Aage Pedersen, Ingelise 8. Eventuelt
Mortensen, Anne Kathrine
Arbejdsgruppen håber at rigtig
Blaschke Steger, Benny Maeda,
mange har lyst til at komme denne
Niels Simon Thysen, Rosa Vejrup, aften og om gruppens planer og få
Ole Johnson og Gunver Nansen har indflydelse på hvordan det skal driKunst og kunsthåndværk i
igennem et stykke tid arbejdet på at ves. Ud over bestyrelsen, er der
påsken i Sydvestjylland
forberede etableringen af et lokalhi- brug for en arbejdsgruppe, som
storisk arkiv i Vodder Sogn.
kommer og hjælper med at register
De havde deres første møde den
26. marts 2019 med deltagelse af
Birgitte Thomsen, som varetager
det Lokalhistoriske arkiv for
Gl. Tønder Kommune.

og holde arkivet åbent. Jo flere der
er, jo bedre.

Gruppen fik en masse gode informationer om opstart og andre ting
der skal være i orden.
Arkivet får til huse i Frifelt Sportsforenings Klubhus, hvor ting der
bliver indleveret, bliver opbevaret i
aflåst rum. Det bliver så gemt med Smid ikke ud
respekt og i syrefri kasser, så det
Når Vodder Sogns Lokalhistorisk
bevares bedst muligt.
arkiv er etableret, vil bestyrelsen
passe på historien. Lokalarkivet er
Vodder Sogns fælles hukommelse.
Arkivet skulle gerne blive en guldgrube af oplysninger om lokalområdet - om de mennesker der bor og
boede her, områdets erhverv, foreninger, begivenheder, m.m.
Så alle opfordres til ikke at smide
ud, der kunne gemme sig materiale
Stiftende generalforsamling
med oplysninger om personer, faDen 8. april 2019, kl. 19.00 bliver milier, ejendomme, billeder og meder afholdt stiftende generalforsam- get mere.
ling for oprettelse af Vodder Sogns
Lokalhistoriske arkiv. Det foregår i Snak altid med arkivet inden du
smider papirer og billeder, poesibøFrifelt Sportsforenings klubhus.
ger, skøder, postkort og alle andre
Indledende, vil der være en oriente- ting der er spændende for arkivet.
ring om formålet med arkivet.
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Kunstrunden Sydvestjylland i påsken 2019 er nu lige på trapperne.
Den glædelige nyhed er, at vi i år
bliver 113 deltagere, og det er ny
rekord for deltagerantal.
En af deltagerne er vores lokale
kunstnere Jan og Jane hos Birkelev
Naturkunst, hvor der er åbent skærtorsdag, langfredag og påskelørdag.
Birkelev Naturkunst og Kunstrunden Sydvestjylland glæder sig alle
rigtigt meget til at vise en masse
spændende kunst og kunsthåndværk frem i påsken, som i år ligger
lidt sent på foråret. Det betyder forhåbentligt, at vejret bliver storartet.
Se evt. hjemmesiden
www.kunstrunde.dk

Ævle Bævle udkommer primo april, juni, september, november og februar

fortalte om byen m.m.Aftensmaden
spiste vi i Fegetasch syd for grænsen. Menuen var sat asparges og
Vodder Aktivitets Klub for Senio- det var sat asparges med skinke
rer afholdte den årlige generalfor- eller stegte fisk. Turen hjemad gik
samling den 14. marts 2019 om ef- ad kystvejen, hvor der var en flot
termiddagen i Vodder IdrætsCen- solnedgang. Tak til Peter for turen.
ter, hvor formanden startede med at
Her er hvad vores cafeeftermiddage
byde de næsten 40 deltagere velhar budt på, alle har været godt bekommen.
søgt.
Inden generalforsamlingen blev der
serveret kaffe med brød og Vade- Vintersæsonen startede med en tur
havsorkestret underholdte forsam- med Clausens busser til Musikhuset
i Esbjerg. Her spiste deltagerne en
lingen.
dejlig middag inden de hørte Birte
Kjærs jubilæumskoncert. En rigtig
hyggelig aften med god musik. Flot
klaret af en 70 årig Birte Kjær.

Vodder Aktivitets Klub for
Seniorer

dejligt. Lone læste en rigtig god
historie og derefter fin musik med
Krag Møllers Band. Juleafslutningen sluttede med en julefrokost,
som Anna Margrethe havde tilberedt til os, bare lækker.
- Den 10. januar gik turen til Tønder Rådhus med Clausens busser.

I løbet af vinteren har VAKS haft Deltagerne fik en ca. 2 timers rundflere spændende foredragseftermid- visning af Danny Jensen, som kundage:
ne fortælle om alle afdelinger i hu- Flemming Nielsen fortalte om sit set og meget mere. Aftenen sluttede
med snitter og drikkevarer. Bare en
liv, som journalist ved Radio Syd
gennem mange år. Altid med kuf- god aften.
ferten pakket og parat til nye opga- - Flemming Rishøj holdt et foreTil bestyrelsen blev både Benny
Maeda, Waldemar Jednoral og Rita ver. Det kunne være i Danmark el- drag om ”De uartige piger på
Ebbesen genvalgt. Og suppleanter- ler udlandet.
Sprogø”. Et foredrag om en tid,
ne Kaj Lassen og Anna Grete
- Baggårdsmussikanterne spillede hvor man let blev sat i en forkert
Wortmann blev begge genvalgt.
”kasse”.
og fortalte, hvordan Sony havde
Ifm. formandens beretning startede arbejdet sig op, selvom han kom fra - Alex Thomsen, der var født i Rusdårlige sociale kår. Et lånt savblad sisk fangenskab fortalte hvordan
Rita med t mindes Hans Sailer.
Hans var en af de trofaste medlem- kunne også bruges til at spille på.
hans far og mor , havde været i
mer, som pludselig gik bort i marts - Poul Weber tog deltagerne med
Russisk Fangenskab. En meget
2018. Hans var altid parat med en en tur til Rusland, hvor han havde barsk fortælling.
hjælpende hånd og ikke at forglem- rejst med den transibiriske jernbame, Hans bagte nogle dejlige kager. ne. En helt anderledes ferie end en - Hans Peter Bladt, fortalte hvordan
man arbejdede som udsendt soldat.
Forsamlingen mindedes Hans. Æret charterferie.
Det er bestemt ikke et 8 til 16 job.
være Hans minde.
- Så blev det juleafslutning. Pakke- Jens Thode Jensens fond har støttet
spillet gør, at alle bliver som børn, os med 10.000 kr. en fantastisk
støtte. Pengene er blevet brugt til
hjælp ved turen til Birte Kjærs jubilæum, baggårdsmusikanterne,
musik til juleafslutning og musik til
generalforsamling.
Rosenvængets venner har støttet os
med 10.000 kr. til et nyt transportabelt højtaleranlæg. Det har Waldemar Jednoral købt til VAKS. Dejligt at alle kan høre nu.

Den 30. maj kørte vi med Peter
som chauffør til Ballum, hvor Ehmsen fortalte om området. Vi drak
den medbragte kaffe i haven i det
flotte vejr. Turen gik så til Møgeltønder, hvor en guide viste rundt og

Formand Rita Ebbesen afsluttede
beretningen med at takke alle for
deres støtte og hjælp.

10

Input sendes senest den 20. i marts, maj, august, oktober og januaer til voddersogn@gmail.com

Vodder Krolf er startet op
igen

Erling Sørensen fra Gånsager var
Før og efter
så frisk at han tog turen ad Klostervej med hund og trækvogn. I Frifelt
blev aktivitetsområdet ved Kernehuset, Sportsvej, Voddervej og Algade besøgt og ud mod Birkelev
siden blev Frifeltvej samt Kærmarksvej og Birkelev besøgt.

Tirsdag den 2. april startede Vodder Krolf op igen.
Der kom over 30 deltagere til den
første eftermiddage. I blandt deltagerne var der også nogle nye.
Vodder Krolf blev til et tilskud fra
Danske Bank/Skærbækfonden i
efteråret på 10.000 kr., som er blevet brugt til at købe borde– bænkeCamilla fra Frifeltvej havde et par
sæt i non wood materiale.
veninder fra København med, som
også hjalp med indsamlingen.

Vi har en driftig rengøringsvirksomhed her i lokalsamfundet Lillis Hjemmeservice er aktiv - og
tager også gerne fat i vejskiltene helt uden beregning…

Kaj Mikkelsen og Grethens Nansen
har brugt en dag på at samle sættene, som kom hjem i mange stykker.
De må bruges af alle. Tak til VodVodder Sogns Lokalråd vil gerne
der Krolf.
Der blev samlet en del affald takke alle som deltog i indsamlingen og håber at se endnu flere til
næste år, så vi kan få ’støvsuget’
hele sognet.

Som hun så frisk skriver ”Så kan
folk finde hjem igen” - ude i den
østlige del af vores område.
Tusinde tak til Lilli :)

op til affaldsindsamlingsdagen søndag den 31. marts. 10 morgenfriske
borgere fra både Gånsager, Frifelt
og Birkelev deltog i affaldsindsamlingen. Der blev samlet næsten 200
kg affald ind.
Der var i år fokus på cigaretskod,
men her i lokalsamfundet er det
nok hovedsageligt dåser, som bliver smidt i naturen samt meget andet affald.

Kernehuset på aktivitetsområdet ved Vodder IdrætsCenter og Motorikbørnehaven Æblehuset kan bruges, når man overnatter i shelters, til at
overnatte i, til familiesammenkomster, til foreningsaktiviteter m.m.
Der ﬁndes helte nye borde og stole, som er behagelige at sidde ved og på.
Ønsker du/I at leje det, så kontakt Merethe på 20285668 - eller send en mail til
voddersogn@gmail.com eller via facebooksiden @kernehusogshelters
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April 2019
Krolf ved Kernehuset
Tirsdag 9. og 16. april kl. 14.00
Tirsdag 23. og 30. april
kl. 14.00 & kl. 19.00
Kernehuset, Sportsvej 3, Frifelt

Gudstjeneste i Vodder
Fredag 19. april kl. 10.30
Vodder Kirke, Gånsagervej 31
Gudstjeneste i Vodder
Søndag 21. april kl. 10.30
Vodder Kirke, Gånsagervej 31

Krolf ved Kernehuset
Tirsdag 7., 14., 21. og 28. maj
kl. 14.00 & kl. 19.00
Kernehuset, Sportsvej 3, Frifelt
Brøns Menighedsrådsmøde
Tirsdag 7. maj kl. 19.00
Konfirmandstuen, Tingvej 3B

Formiddagscafé
Onsdag 3. april kl. 09.30
Konfirmandstuen, Tingvej 3B

Gudstjeneste i Brøns
Mandag 22. april kl. 10.30
Brøns Kirke Hovedvejen 3A

Loppemarked
Søndag 7. april kl. 10.00
Roagervej 9, Frifelt

Rytmepiger
Tirsdag 23. og 30. april
kl. 19.30 - 21.00
Vodder IdrætsCenter, Sportsvej 3

Fælles Menighedsrådsmøde
Onsdag 8. maj kl. 19.30
Konfirmandstuen, Tingvej 3B

Power tumbling
Onsdag 24. april kl. 18.15 - 19.30
Vodder IdrætsCenter, Sportsvej 3

Strik med mening
Torsdag 9. og 21. maj kl. 19.00
Konfirmandstuen, Tingvej 3B

Stiftende generalforsamling
Vodder Sogns Lokalhistoriske Arkiv
Mandag 8. april kl. 19.00
FSF Klubhus, Algade 65

Gudstjeneste i Vodder
Søndag 28. april kl. 10.30
Vodder Kirke, Gånsagervej 31

Konfirmation i Brøns
Søndag 12. maj kl. 10.30
Brøns Kirke, Hovedvejen 3A

Sommergymnastik
Tirsdag 9., 16., 23. og 30. april
kl. 17.30 - 19.00
Vodder IdrætsCenter, Sportsvej 3

Frokost og generalforsamling
v/Vodder Sogns Lokalråd
Søndag 28. april kl. 12.00
Kernehuset, Sportsvej 3

Konfirmation i Vodder
Fredag 17. maj kl. 10.30
Vodder Kirke, Gånsagervej 31

Strik med mening
Tirsdag 9. og 25. april kl. 19.00
Konfirmandstuen, Tingvej 3B

Generalforsamling VIC & FSF
Mandag 29. april kl. 19.00
Vodder IdrætsCenter, Sportsvej 3

Sangaften
Onsdag 10. april kl. 19.00
Konfirmandstuen, Tingvej 3B

Maj 2019

Gudstjeneste i Brøns
Søndag 7. april kl. 19.00
Brøns Kirke Hovedvejen 3A

Gudstjeneste i og genindvielse af
Vodder Kirke
Søndag 14. april kl. 10.30
Vodder Kirke, Gånsagervej 31
Krolf ved Kernehuset
Tirsdag 16. april kl. 14.00
Kernehuset, Sportsvej 3, Frifelt
Formiddagscafé
Onsdag 17. april kl. 09.30
Konfirmandstuen, Tingvej 3B
Påskeprojekt hos
Birkelev Naturkunst
Tors 18.– Lør. 20. april 10-17
Birkelev 7, Birkelev
Gudstjeneste i Brøns
Torsdag 18. april kl. 10.30
Brøns Kirke Hovedvejen 3A
Med forbehold for ændringer

Vodder Menighedsrådsmøde
Onsdag 8. maj kl. 18.00
Konfirmandstuen, Tingvej 3B

Gudstjeneste i Brøns
Søndag 19. maj kl. 09.00
Brøns Kirke Hovedvejen 3A
Som i Himlen - Filmaften
Torsdag 24. maj kl. 19.00
Konfirmandstuen Tingvej 3B, Brøns

Formiddagscafé
Onsdag 1., 15. og 29. maj kl. 09.30
Konfirmandstuen, Tingvej 3B

Gudstjeneste i Vodder
Søndag 26. maj kl. 09.00
Vodder Kirke, Gånsagervej 31

Power tumbling
Onsdag 1., 8., 15., 22. og 29. maj
kl. 18.15 - 19.30
Vodder IdrætsCenter, Sportsvej 3

Sangaften
Tirsdag 28. maj kl. 19.00
Konfirmandstuen, Tingvej 3B

Gudstjeneste i Vodder
Søndag 5. maj kl. 10.30
Vodder Kirke, Gånsagervej 31

Gudstjeneste i Vodder
Torsdag 30. maj kl. 10.30
Vodder Kirke, Gånsagervej 31

Sommergymnastik
Tirsdag 7., 14., 21. og 28. maj
kl. 17.30 - 19.00
Vodder IdrætsCenter, Sportsvej 3

Juni 2019

Rytmepiger
Tirsdag 7., 14., 21. og 28. maj
kl. 19.30 - 21.00
Vodder IdrætsCenter, Sportsvej 3

Krolf ved Kernehuset
Tirsdag 4., 11., 18., 25. juni
kl. 14.00 & kl. 19.00
Kernehuset, Sportsvej 3, Frifelt
Sommergymnastik
Tirsdag 4. juni kl. 17.30 - 19.00
Vodder IdrætsCenter, Sportsvej 3

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