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Er du glad for avisen?
Støt med Kr.25,- på Mobilepay 96 82 74



Hvad er Vodder avisen ?

Vodderavisen er en lokalavis for alle i Vodder sogn, hvor både foreninger og firmaer kan få deres indhold delt ud.

Kunne dit firma eller en forening du er medlem af tænke sig at få noget med i avisen? 
Skriv da til vores mail for mere info.

Avisen vil udkomme 4 gange om året 
Februar – Maj – August - November

Annoncepriser: 
1/1 side 500 kr. 1/2 side 300 kr. 1/4 side 200 kr. 
( Alle foreninger kan få gratis indhold i avisen )

Ønskede materiale skal være sendt senest 14 dage før månedsstart op til en ny udgivelse.

Mail til Vodder Avis : vodderavisen@gmail.com
Udgives af Vodder Sogns Lokalråd 

Avisen omdeles til alle husstande i Vodder Sogn i Birkelev, Frifelt, Gammelby, Gejlbjerg, Gånsager, Holbæk, Renbæk 
Plantage, Sønderhede, Vodder og Åved. 

Send gerne et bidrag til Vodderavisen på MobilePay på 96 82 74 eller kontonummer Reg:9839 Konto 0000189464 .
Skriv gerne i teksten ”Vodder Avis” .
Hvis der kommer et samlet bidrag på 10.000 har vi mulighed for at få udgivet avisen i A4  (dobbelt størrelse) .

Husk at sende input til kalenderen... 



Loppemarked i Frifelt
Loppemarkedet starter første gang i år
Søndag den 5. februar 2023 fra kl. 10-14.
For hele 2023 holdes der loppemarked den første søndag i hver måned. 
(Lukket i december og januar)
Vi tager meget gerne imod lopper, som kan afleveres bagved 
loppemarkedet i laden på Roagervej 9. 
Ved spørgsmål eller hjælp til afhentning – ring på 51951772 (Birgit).
Vi søger hjælp til at hente lopper / rydde op / gøre klar samt sælge 
engang imellem.
Hvis dette har interesse, skriv/ring gerne på mobil nr. 51951772 (Birgit) 
for at høre nærmere.

Sæt kryds i kalenderen.
Søndag den 2. april mellem kl. 11.30 – 13.00 kommer Buffetbussen.
I forbindelse med loppemarkedet, kan man købe en færdigpakket 
menu som består af.: 
Helstegt pattegris med flødekartofler og salat. Pris 100,- pr. portion.

Maden kan enten tages med hjem eller nydes i hallen ved loppe-
markedet, hvor man også kan købe øl/sodavand.
Da der ikke bliver lavet uanede portioner er det ”først til mølle”. 
(Kan ikke bestilles på forhånd)

Overskuddet går ubeskåret til Vodder Sogns Lokalråd.
I år går overskuddet til by forskønnelse og etablering af ny legeplads / 
bålhytte / scene mv.

Hilsen Lokalrådet



Borger møde & Generalforsamling
D. 16-03-2023

Borger møde kl. 19.00
Vi mødes ved Vodder Idrætscenter

Walk and talk på fodboldbanen, hvis vejret tillader det

Vi har fået lov til at bruge fodboldbanen ved klubhuset.

Vi vil gerne høre borgernes ideer til indretning af området med for eksempel

Legeplads, shelter, scene, bålhytten, bål plads og andre gode ideer til området?

Efterfølgende er der

Generalforsamling.
I Vodder Idrætscenter.

a) Valg af dirigent.

a) Valg af stemmetæller.

a) Formandsberetning

a) Valg til bestyrelse, på valg er
a. Monika Birgitte Clausen.         modtager genvalg
b. Mai-Britt Damm.                      modtager genvalg 

a) Valg af suppleanterne, på valg er 
a. Torben Petersen
b. Sonja Mikkelsen 

a) Valg af revisor, på valg er

Gudrun Sørensen

a) Eventuelt



Vodder lokalråd afholder affalds indsamling 
i voddersogn.

D. 01-04-2023 kl. 10

Vi mødes ved Idræt Center.

Vodder lokalråd er vært med en forfriskning.

Alle er velkommende.

Kernehuset
Bag ved Vodder Idræts Center har vi denne lille perle. 

I Kernehuset er der plads til 30 personer og der er toilet, køkken, 
brændeovn og en hems, hvor der er plads til at sove. Kernehuset kan lejes 
til børnefødselsdage, familie komsammen osv. – for mere info/udlejning 
kontakt Kåre Mortensen på mobil nr. 51549377. Følg også gerne med på 
facebook.: ”Kernehuset og shelters i Frifelt”.

Leje af kærnehuset KUN kr. 600,-
1 døgn ( Kl. 10.00-kl. 10.00 ) - Ved mere end et døgn koster det 400,- pr. døgn (alle døgn)

Affaldsindsamling
D. 1. April 2023 Kl.10.00

Afholder Vodder Sogns Lokalråd affaldsindsamling
i Vodder sogn

Vi mødes ved Vodder Idrætscenter

Vi vil være vært for en lille afsluttende forfriskning.
Alle er velkommen – Vel mødt





Torsdag den 23. marts. Kl. 14.30

VAKS

Støtteforeningen for Gånsager Forsamlingshus 
Kommende arrangementer:

Søndag den 28. Maj 2023 pinsemorgen
Lørdag den 23. september 2023 Høstfest

Sæt X i kalenderen
Mere information vil komme senere.



Generalforsamling
Gånsager forsamlingshus, 

Støtteforeningen for Gånsager forsamlingshus 
og Gånsager Ringridderforening

indkalder til generalforsamling 
Torsdag d 23. februar 2023, kl. 19.00 

Dagsordner ifølge vedtægter. 
Der serveres kaffe og kage, aftenen afsluttes med bankospil. 

Alle er velkomne. 

Bestyrelserne for de 3 foreninger.



Grøn service er et nyetableret firma, der 
startede op i 2021.
Vi har over 15 års erfaring inden for 
grønne opgaver med speciale i 
plænepleje, nyetablering, træfældning og 
meget mere. 
Vi er et lokalt firma, som kører over hele 
syd og Sønderjylland. 
Vi udfører opgaver for både private og 
erhverv - ingen opgaver er for store eller 
for små.
Vi står klar til at hjælpe dig - det kan være 
fast vedligehold over en hel sæson eller 
også blot enkelte
opgaver i løbet af året. Vi udfører 
professionelt og seriøst arbejde hele vejen 
igennem og har fokus på detaljerne.

Traktorringridning i Gånsager
Velkommen d. 13. maj 2022 kl. 11.00 til indskrivning. 
Indskrivningsgebyr Kr. 100,-

Traktorringridning starter kl. 12.00

Der er salg af pølser, drikkevarer, kaffe og kage

Der vil være traktorer i alle afskygninger og ryttere der konkurrerer 
om de fleste ringe i galgen!!!

Vi ses
Gånsager Ringridder Forening





Kl. 14.30



GYMNASTIKOPVISNING

SÆT X I KALENDEREN 
12 MARTS 2023

Programmet kommer senere på Frifelt Sportsforenings facebookside



Sportsfest i Frifelt

Sæt X i kalenderen

8 - 10 juni
Programmet vil blive offentliggjort senere på Facebook og i næste udgave af vodder avisen



Vi har åbnet en lille gårdbutik primært med salg af 
økologisk oksekød fra egne dyr.

Vi har dog også andre konventionelle produkter som 
bla. Æblemost, honning og øl fra Ribe Bryghus.

Vi laver gerne gavekurve på bestilling.
I kan følge os på Facebook på vores side "Gyvelgården"

I finder os på Gyvelvej 39, 6780 Skærbæk. Åben alle dage fra kl. 8-20.

Der er selvbetjening 
med betaling via mobilepay eller kontant.

I finder butikken i gårdspladsen og hvis I skriver en SMS på 28747709 inden I 
kommer, sørger vi for hundene er inde.

Vi har tilbud på oksefars og spegepølser 
i februar måned.



Boats of Ribe

Snart kan du komme ud og sejle

Følg os på Facebook



Arkivet : Minder fra en svunden tid.
Den 5 -1 2023, Besøg og fortælling af Mette og Martin Hansen, Frifelt.

Skrevet af Ingelise Mortensen og Gunver Nansen.

Mette Kristine Sørensen er født i 1937, i Sønder Hygum.  Martin Hansen er født 
i 1933 i Bredebro, og boede i nærheden af Ecco. Huset er i dag revet ned.
Martins forældre Jenny Pethria og Carl Peter Hansen  kom til Frifelt i 1948 ,og 
købte huset, som er væk i dag,( har ligget der hvor Tommy Vejrup udstiller 
biler ) hvor 5 søskende voksede op. Martin den ældste, Peter, Ingrid, Jens og 
Maren. Carl Hansen var entreprenør ,og kørte rundt med tærskeværk ,Spredte 
møg,pløjede og harvede. Som knægt var Martin med hans far i mosen hvor de 
lavede smoll( form brænsel)Der var en form brændsel fabrik på  Søndermark, 
der hvor Hans Haahr bor i dag. Jenny havde en lille butik med bager udsalg ,og 
solgte slik, cigaretter og is.
Martin var 13 år da de flyttede til Frifelt, gik til præst hos Pastor Christensen, 
og blev konfirmeret i Vodder. Han kom ud at tjene et halvt år ved Jens Fogtman
i Abterp, men som han siger, det var ikke noget for mig. Derefter kom han til 
Lutzen i Skærbæk som solgte maskiner, og her blev han udlært. Mette 
arbejdede der også som tjenestepige og de fik et godt øje til hinanden. Derefter 
var han inde som soldat i Vorup.
I 1955 købte de det gamle forsamlingshus i Frifelt. Huset var delt i to, og i den 
ene ende boede Fru Pral , så var der en lille bolig til Mette og Martin og i 
forsamlingshusets sal var værkstedet. Senere købte de Fru Prals hus i bytte med 
en Saab, så nu ejede de det hele.
De startede med at sælge små traktorer, Ferguson og IH som blev importeret. 
Vagn Holst Sørensen fra Obbekær, som kunne Engelsk, og Martin rejste til 
England, lejede en bil , kørte rundt til landmændene og opkøbte traktorer. Når 
de var kommet på færgen i England skulle de betales og blev sejlet til Esbjerg. 
Tit kostede de 2500 til 3000 kr, De blev hovedrepareret og malet, så de var klar 
til salg, tit var det med en plov eller harve til. Bønderne havde ikke mange 
penge, så tit fik han 2 heste i udbetaling. Derfor købte han en ejendom i 
Gånsager, hvor hestene kunne græsse , og hestehandlere kom og købte dem 
,hvor de solgte dem til slagteriet. Han solgte også på dyrskue i Ribe ,Agerskov 
og Skærbæk, havde annonce i Landsbladet, og så blev de solgt som varmt brød.
Der var en benzintank da de kom og senere blev der opsat  3 stk.  Dem passede 
Mette, tankede benzin for kunden, pudsede vinduer, luft i dækkene, og samtidig 
var der hus og børn der skulle passes.



Traktola i Toftlund ophørte, så Martin købte alt inventaret, traktor førerhuse 
og havemøbler, satte det i stand og solgte det. De havde også 3 udlejningsbiler,( 
Opel og Folkevogn) mange havde ikke biler dengang, så  man lejede og der 
blev lavet kontrakt og kostede 50 øre pr. km. Ole Clausen købte den første taxa 
hos Martin, det var en Mercedes. De har også solgt biler, og lavet personbiler 
om til varevogne. Og senere solgte Martin nye traktorer ,Allis- Charmers.
Jørn Vejrup og Carl Erik Agerholm har arbejdet der. og Bossen Petersen 
startede med at arbejde der i 1963, og flyttede i og lejede huset som Martin  
havde bygget samme år. Bossen arbejdede der helt til pensionist alderen.
De har bygget om og til mange gange.
De har hele tiden været foran med ideer. De lavede Swimmingpool i den ene 
ende af huset, for derefter at fylde den op og lavede Fitness rum og havde 
solarie. De lavede Barvogne med trailer , og dem solgte de mange af.
I 1969-70 startede de med Kardan, Afbalancering og sandblæsning. Der var 
ikke lignende steder så de havde kunder fra hele Danmark. Det var en god 
forretning, og sønnen Holger overtog i 1996 og drev det videre i samme stil. 
Derefter arbejdede Martin der, og Mette gik til hånde, indtil Pensionist 
tilværelsen , hvor de renoverede Bossens hus, som de flyttede i ,og hvor de 
stadig bor i dag.
De har 3 børn: Carl Peter i Vodderbro, Jytte i Århus o g Holger Ved Grænsen.
I 2020 solgte Holger firmaet og inventaret til Dan Meggers fra Skærbæk .
En stor tak skal lyde til Mette og Martin som har taget os med og fortalt om 
deres livs spændende rejse gennem livet.





Gud s t j e n e s t e r



K A L E N D E R
Vodder Sogn

FEBRUAR
2. Feb.

Senioridræt / Fitness
5. Feb.

Loppemarked
9. Feb.

VAKS
19. Feb.

Fastelavn – Frifelt Sportsforening
23. Feb.

Generalforsamling
3 foreninger i Gånsager

23. Feb.
VAKS – Arrangement

26. Feb.
Vodder Idrætscenter – Fællesspisning

MARTS
5. Marts

Loppemarked
12. Mar.

Gymnastikopvisning – Frifelt Sportsforening

16. Mar.
Borgermøde og Generalforsamling 
VODDER SOGNS LOKALRÅD

22. Mar.
Generalforsamling 
Vodder Sogns Lokalhistoriske Arkiv

23. Mar.
Generalforsamling VAKS

26. Mar.
Vodder Idrætscenter – Fællesspisning

APRIL
1. Apr.

Affaldsindsamling – Vodder Sogns Lokalråd
2. Apr.

Loppemarked og Buffetbussen

MAJ
7. Maj

Loppemarked
13. Maj

Traktorringridning Gånsager
28. Maj

Pinsemorgen –
Støtteforeningen Gånsager Forsamlingshus

JUNI

4. Jun.
Loppemarked

8. Jun.
Frifelt Sportsfest

9. Jun.
Frifelt Sportsfest

10. Jun.
Frifelt Sportsfest

GUDSTJENESTER
se alle datoerne for gudstjenester i 
Vodder og Brøns inde i avisen


