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Lejrskole i Blåvand
6. kl. på Ødis Skole var i
Blåvand fra den 15. til 19.
august, en uge med mange
gode oplevelser og flot sommervejr. Lejrskolen på Blåvandgård i 6. kl. er en meget
lang tradition på skolen.

Læs s. 8-9

Ødis spejdernes sommerlejr 2016
Hele flokken af Juniorer,
Ulve og Bævere var afsted,
så alle telte kom i brug. Og
da vi var flest var vi 27. Vores lejrplads lå i skoven på
en lille bakketop med udsigt
ud over vandet. Læs s. 20

19. årgang

Kim Sjøgren i Ødis
Kirke
Onsdag 30. november kl.
19.00 spiller Kim Sjøgren i
Ødis Kirke.
Billetter á 150 kr, kan købes
i Vestfløjen torsdag den 22.
september kl. 16-18.

Læs på kirkesiderne

I dette nummer af Lokalbladet kan du læse

Indvielsen af cirkelbroen i Ødis Sø lørdag d. 27. august 2016 Læs s.6-7

Fredagsbar

Fredagshygge den 19. august var rigtig godt besøgt.
Vejret var godt, og mange
blev der længe.
Arrangørerne har besluttet
at gentage successen næste
år. Så hold øje med det i
Lokalbladet, når der indbydes til fredagshygge i maj
2017.

Vindere af fotokonkurrencen i forbindelse
med Aktivitetsdagen
d.27.8.blev:
Lene Svendsen, Anne
Randbøll og Bente Casey.
Tak for jeres deltagelse.
Også tak til dem, der ikke
kom på vinderlisten. Der
var flere flotte billeder.
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Husk
Lokalbladet
kan betales via netbank på konto nr.
7040 0000175819
Husk navn
MobilePay er på vej

Sognets aktivitetskalender
SEPTEMBER
4. kl. 11.00. Prøvedag gymnastik,
5.
6.
13.
13.
18.
18.
20.
22.
27.

Ødis Hallen
kl. 19.00. Idemøde om Landsbyfælleden, Ødis Hallens Cafeteria,
Lokalrådet
kl. 19, Sang for sangglade, Ødis
Forsamlingshus
kl. 19.00. Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria
kl. 19.30. Opstillingsmøde til
menighedsrådsvalget, Vestfløjen
kl. 13.30, Giftige og spiselige
svampe i gammel skov,
Mødested: OK tanken ved Ham
melev, Skovtrolden
kl. 14. Høstgudstjeneste,
Ødis Kirke
kl. 19, Sang for sangglade, Ødis
Forsamlingshus
kl. 16-18, Billetsalg til koncert
med Kim Sjøgren, Vestfløjen
kl. 19.00. Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria

OKTOBER
4. kl. 19, Sang for sangglade, Ødis
11.
16.

Forsamlingshus
kl. 19.00. Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria
kl. 13.30, Gravhøje og jættestuer.
Mødested: P-pladsen ved Vam
drup Kirke, Skovtrolden

18.
25.
25.
27.
30.

kl. 19, Sang for sangglade, Ødis
Forsamlingshus
kl. 19.00. Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria
kl. 18.00. Syng, spis og vær glad
arrangement, Vestfløjen. Menig
hedsrådet
kl. 17.30, Spis-sammen-aften i
Ødis Forsamlingshus
kl.13.30, Gammel statsskov og
strand ved Hejlsminde.
Mødested: P-pladsen ved Hejls
Brugs. Skovtrolden

NOVEMBER
1. kl. 19, Sang for sangglade, Ødis
8.
15.
20.
22.
29.
30.

Forsamlingshus
kl. 19.00. Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria
kl. 19, Sang for sangglade, Ødis
Forsamlingshus
kl. 13.30, Indsamling af materia ler til juledekorationer.
Mødested: Naturskolen i Drenderup Skov. Skovtrolden
kl. 19.00. Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria
kl. 19, Sang for sangglade, Ødis
Forsamlingshus
kl. 19,00. Koncert med
Kim Sjøgren. Ødis Kirke

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2016
Nr. 8
Nr. 9
Nr. 10

deadline 23. september
deadline 28. oktober
deadline 25. november
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udkommer 4. oktober
udkommer 8. november
udkommer 6. december

NYT FRA LOKALRÅDET
Cirkelbroen i Ødis Sø

Så fik vi da vores bro ved Landsbyfælleden. I Lokalrådet er vi meget glade for at
ideen om at etablere en bro i søen – og så
endda en cirkelbro - virkelig lod sig realisere. Vi tror, broen bliver til glæde for os
alle og håber, at rigtig mange vil benytte
sig af lejligheden til at sætte sig, måske
for at dyppe tæerne i vandet, måske for at
undersøge hvad der svømmer rundt under
broen eller måske bare for at nyde solnedgangen på en af ”bænkene”. Skulle vi
måske kalde en af dem for
”Solnedgangsbænken”?

Mulighed for deltagelse i
”Hjertestarterkursus” igen

Hvis der viser sig interesse for det, kan
der oprettes to hjertestarterkurser i efteråret, et for begyndere og et repetitions-

kursus. Der vil være tale om en egenbetaling på 200 kr. Se omtalen nederst på
denne side.

Bondehullet

Bondehullet på Vamdrupvej gøres mere
turistvenlig. I løbet af ganske kort tid vil
der blive opsat nye skilte, der fortæller
historien om ”Bondehullet”. Desuden
fjernes en del af hækken ved bænkene, og
der opsættes et skilt, der viser, at der er
en rasteplads samt en henvisning til, hvor
”Bondehullet” egentlig er at finde.

Bliv medlem af Lokalrådet
Info
Årligt kontingent:
til ny
e me
dlem
- Privatpersoner 100 kr.
mer
- Foreninger og institutioner 200 kr.
Tegn dit medlemskab ved indbetaling på MobilPay til : 6122 2304 eller bankkonto: 5881 4383 569 430 (husk navn og adresse) eller til Christian Støvlbæk Gar-

benfeldt, ”Midtgård”, Farrisvej 8, Ødis Bramdrup

Hjertestarterkurser kan Røde Kors
nu tilbydes igen
LandsindDer er mulighed for at oprette
samling

2 kurser med hver 16 deltagere, et begynder kursus (4 timer) og et repetitionskursus (3
timer).
Kurserne vil finde sted i efteråret, og datoerne vil
blive meldt ud, når vi ved, om der er interesse for
dem.
Der vil blive tale om en egenbetaling på 200 kr.,
som ud over kurset også indbefatter forplejning.
Interesserede kan sende en mail til Jens Søgaard
Jørgensen: jenssogaard@gmail.com, senest den 21.
september. Husk at skrive hvilken type kursus tilmeldingen gælder.

Venlig hilsen Lokalrådet
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Søndag den 2.
oktober er der Røde Kors Landsindsamling.
Hvis du har lyst til at bruge et par
timer på en god sag, kan du henvende dig til mig på tlf. 2084
4579 el. 7559 8339. Eller du kan
sende en mail på
sogneavisnc@hotmail.com. nc

Næste deadline er fredag den
23. september kl. 8 .00. Skyldes mere tid p.gr. a. farvetryk.

Velkommen til Ødis Sogn
mende var
barndomshjemmet en
landejendom. Og
begges
drøm om
selv at bo
midt i den
frie natur
med udsyn
og plads har
da også været drømmen siden 2009.
En anden årsag var, at de ville bosætte sig i
passende nærhed til Kolding, motorvej,
jobmuligheder og institutionsplads.
Huset på Gåskjærvej var ved indflytningen
allerede fint vedligeholdt og med muligheder for, at parret fortsat kan sætte eget præg
på både stuehus og tilhørende tilbygninger!
Udenfor er etableret højbede og plantet
frugttræer. Og flere planer er i støbeskeen.
"Når vi får tid", siger Kasper, der gennem
årene har savnet, at døgnet ikke var på 24,
men 26 timer...
Hvad angår fritiden: Nadja er kreativ udi
hækling, bagning og sætter med sin kreativitet løbende nye projekter i gang. Og så
Ny medarbejder ved Lokalblade
dyrker hun fitness.
Kasper er handyman. Og så løb han 18.
juni i år en halvmaraton, den såkaldte
"Bjergmaraton", for hans firma, ABENA.
Finder han tiden, så er han om vinteren på
havjagt med sin far. Håbet er nu, at han får
tid til at bruge sit jagttegn, og så skal jagthunden jo købes: " Det bliver en cockerspaniel", siger Kasper uden tøven.
Vi må så håbe, at hunden vil gå godt i
spænd med Neo, som er parrets flotte norske skovkat, nemlig en marine coon, som
Her overdrager Jonna Jørgensen hvervet
smidigt bevæger sig rundt i det lækre køksom interviewer af nye beboere i Ødis
ken-alrum under interviewet.
Bramdrup og omegn til Lene Clausen. Tak
Parret har uden tvivl valgt rigtigt, da valget
til Jonna for det store arbejde gennem
faldt på Gåskærvej 6: "Vi har fra start følt
mange år. Og tak til Lene, fordi hun vil
os SÅ godt modtaget her på vejen", fortælovertage hvervet.
ler Nadja.
Af Lene Clausen

Den 1. oktober 2015 flyttede
Nadja og Kasper Haick Lundsgaard, henholdsvis 27 og 26 år,
ind på Gåskærvej 6.
Den 25. juni i år blev det unge
par viet på marken, der hører til ejendommen. Selve bryllupsfesten blev holdt i den
flot pyntede staldbygning!
Den 12. september har Nadja termin, og
parret ser frem til, at deres førstefødte: en
datter (!)..kommer til Verden.
Nadja og Kasper har dannet par siden
2009, hvor de mødtes ved deres uddannelsesstart (HHX) ved IBC i Kolding.
Nadja er uddannet pædagog og skal efter
endt barsel tilbage til sit gode job som pædagog og misbrugsbehandler ved et behandlingssted i Christiansfeld.
Kasper arbejder på baggrund af sin cand.
merc. uddannelse ved virksomheden ABENA. Ansvarsområdet er den erhvervsøkonomiske del af produktionen af engangsartikler.
Hvorfor nu Gåskærvej?
Nadja er født og opvokset i Bramdrupdam,
og Kasper i Egtved. For Kaspers vedkom-
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Aktiviteter hos KFUM -spejderne Ødis

Vi er en Bæverflok og en Ulveflok, der mødes torsdag fra 16.45 til
18.15.
Bævere er børn i 0. og 1. klasse.
I vores møder indgår en opstarts- og afslutningsceremoni, 1-2 lege og så dagens primære aktivitet, som gerne er ude og vi bruger naturen. Og hvis vi kan nå det,
en god historie, inden vi afslutter.
Kontakt: Claudia (tlf. 6073 5525)
Ulveflokken er børn i 2. og 3. klasse.
Vi laver bål, binder knob, tager dolkebevis
og snitter, laver aktiviteter i og med naturen, er på løb, bruger GPS, hører om Gud,
tager på ture og meget andet.
Kontakt: Jette (tlf. 4046 2867),
Anne (tlf. 2388 9196)
Junior spejder er fra 4.klasse og op
Vi mødes tirsdag fra 18.30 til 20.30
Uanset om du har været spejder før eller ej, kan du være med, bare
du har lyst til friluftsliv som pionering, geocatching, overnatning i
det fri. Vi prøver os selv og hinanden af, og får spændende oplevelser. Ind i mellem sammen med spejdere fra bl.a. Vamdrup.
Kontakt: Karen (tlf. 2636 5514), Jesper (tlf 40560394)

I et lille område af Ødis Sø langs stien vokser en dejlig plante, der ser ud som om den
flyder på overfladen, hvilket den altså ikke gør. Det er en vandpileurt!
5

Flot arbejde
Af Inge M. thomsen

Stor tak til de unge mennesker fra
Hansenberg, der har lavet vor smukke
bro ved Ødis Sø.

De sidste 3 ugers tid har en flok unge fra
Hansenberg under ledelse af Martin, instruktør på skolen, arbejdet i både blæst,
regn og solskin, og altid er vi, der har kigget derned, blevet mødt af smil og glade
mennesker.
Det har været en blandet flok, der har udført arbejdet. Nogle lige kommet fra grundforløbet og andre snart færdiguddannet.
Wisanu, Mette, Rasmus, Jasmin, Anders,
Lucas, Mads og de sidste to, Victor og
Nicklas, var desværre ikke på jobbet her,
den dag billedet blev taget.
Projektet er kommet i gang gennem Landsbypuljen under Kolding Kommune. Sine
Moos, arkitekten, har tegnet broen og Martin lavet alle arbejdstegningerne. Første
step var at få de store egestolper banket i,
og det skulle være nøjagtigt, ellers ville
arbejdet med broen blive vanskeliggjort.
Dette gik fint og Martin har gennem forløbet givet de unge mennesker stor tillid, ved
at lade dem arbejde meget selvstændigt, og
det vil sikkert være et plus i deres videre
forløb.
Omtalen af broen i det offentlige rum har
for øvrigt givet en af de unge en læreplads.
Skønt.

Selve egetræet er kommet fra området ved
Skamlingsbanken og Trelde Næs og vil
sikkert kunne holde 100 år eller mere. Det
kan vi da kalde en langtidsinvestering.
Arbejdet har givet mange udfordringer for
de unge – skulle arbejde i vaders i vandet –
tabe værktøj i vandet – broen er rund - osv.
– men de har alle nydt de store udfordringer, det har givet dem, fortæller de unge.
Alle naboer og besøgende har været venlige og ingen sure miner over, at de har larmet (det har de været udsat for andre steder).
Flere af dem vil komme til indvielsen og er
sikkert stolte over vise deres arbejde frem
for familie og venner.
Vi er i hvert fald utrolig glade for vor
smukke bro. TAK
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Indvielsen af cirkelbroen i Ødis
Sø og aktivitetsdagen lørdag
den 27. august 2016

”boblevand” og Borgmester Jørn Pedersen
foretog den officielle indvielse af broen.
Den røde snor blev klippet, som det nu
hører sig til. Både Borgmesteren og Jens
Hold da op en fantastisk dag. Vejret viste
Søgaard Jørgensen udtrykte i deres taler
sig fra sin smukkeste side, søen lå næsten
stor begejstring for broen, hvilket alle delblikstille hen og solen skinnede for fuld
tagerene også gav udtryk for. Vi fornemstyrke. Vi kunne ikke have ønsket os et
mer helt klart, at politikerne ved, at der sker
bedre udgangspunkt for dagen.
noget i Ødis og at vi er et landsbysamfund,
der kan mønstre sammenhold og initiativrigdom. Et godt sted at bo.
Efter indvielsen af broen fortsatte aktiviteterne og kl. ca. 18.30 var ”festpladsen”
ryddet med hjælp fra aktivitetsudvalget og
andre gode mennesker.
Den første udgave af ”Sommer ved Søen”
fik en fantastisk start og giver ”Søfestudvalget” lyst til at gentage aktivitetsdagen
til næste sommer. Til den tid, håber vi, at
det bliver muligt, at en af aktiviteterne kan
foregår på vandet.
Tak til alle der deltog i denne store festdag
ved Ødis Sø. Vi glæder os til, at rigtig manJens Jørgensen og andre gode hjælpere
ge vil finde glæde ved næsten at kunne ”gå
havde sat flag op, så vi sagtens fornemme- på vandet”, eller blot sidde stille på en af
de, at dette var en helt speciel dag. Det sto- bænkene for at nyde skvulpene i vandet og
re hvide festtelt var rejst og idrætsforenin- se på fuglene og måske nyde solens stråler.
gens cafeteria var for en dag rykket ned til Broen er første step i udviklingen af vores
søen, så der var forsyninger af kaffe, kage ”Landsbyfælled” som et naturligt samlingsøl og vand samt grillpølser.
sted for de tre landsbyers beboere, ja, fakMen det vigtigste af alt var, at rigtig mange tisk som en erstatning for de gamle mødemennesker var mødt op for at fejre dagen
steder - Kroen og Brugsen .
og for at deltage i aktiviteterne.
På vegne af Lokalrådet og ”Søfestudvalget”
Klokken 14 var alle klar med et glas
Grete Dahl
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Blåvandgård
6. kl. på Ødis Skole var
i Blåvand fra den 15. til
19. august, en uge med
mange gode oplevelser
og flot sommervejr.
Under opholdet boede
klassen på den gamle
Blåvandgård, som ligger ved Hvidbjerg
Strand helt op til diget
mod stranden.
Lejrskolen på Blåvandgård i 6. kl. er en meget
lang tradition på skolen.
Herunder nogle uddrag
af elevernes dagbøger:
Mandag den 15. august:
Da vi kom til Kolding banegård, skulle
toget komme ca. 10 minutter efter. Men da
toget var forsinket, skulle vi vente lidt tid.
Da vi havde kørt med det tog i ca. 50 minutter, skulle vi af i Esbjerg og med et tog
til Oksbøl, og efter det skulle vi køre med
bus til Blåvand.
Endelig ankom vi til Blåvandgård, og så fik
vi lige pakket ud og redt vores senge.
Så skulle vi ud og se fyret, hvor der
var 170 trappetrin, vi skulle gå op ad,
før vi var ved toppen. Vi kom op i 39
meters højde. Man kunne se rigtig
langt, og der var langt ned.
Så skulle vi ned til stranden og kigge
og se, hvad vi kunne finde. Da vi
kom hjem, spiste vi frugt og så skulle
vi ned til stranden igen og finde dyreliv. Vi fandt krabber, muslinger,
fladfisk og konkæg.
Julie SN og Simon

6. kl. ved Tirpitz-stillingen
Vi var sammen med en rigtig god naturvejleder, der hedder Morten.
Vi gik rundt med bare tæer og oplevede det
mylder af liv, der findes i slikket.
Da vi skulle hjem, viste Morten os de gule
engmyrer, som vi fik lov til at smage på,
endda helt gratis. I Noma koster det en formue. Vi synes det var lidt sejt, at vi turde
spise dem. De smagte overraskende godt,
som citron.

Tirsdag den 16. august:
Vi var i Ho bugt. Vi skulle fange dyr.
Vi fangede sandorm og krabber. Vi
Morten gør klar til at åbne myretuen med de gule
var i byen og købte cola og slik.
engmyrer. Der blev lukket hurtigt for dem igen, så
Frederik
de blev forstyrret mindst muligt.
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met hjem igen skulle vi have skolestue. Der skriver man, hvad man har
lavet den dag.
Så havde vi fri, indtil vi skulle spise.
Efter vi havde spist, skulle vi lave
Blåvandsonade, det var en konkurrence, vi havde hver dag i Blåvand.
Så var der en gruppe, der stod for
underholdningen.
Alina
Torsdag den 18. august:
Vi har været i Tirpitzstillingen. Jeg
så en film om bunkeren.
Jeg har været i Badeland, og jeg har
Onsdag den 17. august:
været i byen. Emma
I dag skulle vi til Oksbøllejren.
Efter frokost så gik vi til Badeland. Det var
Vi blev vækket af vores lærere kl. 6.45 og meget sjovt. Jeg prøvede tre rutsjebaner.
kl. 7.15 var der morgenmad: Efter vi havde De var gode.
spist, skulle vi børste tænder og pakke en
Frederik
lille taske. Imens vi pakkede, blev vi kaldt
ned i vores hold, og så skulle vi smøre vo- Fredag den 19. august:
res madpakker, som vi skulle have med på Vi brugte formiddagen på at pakke og gøre
turen.
rent. Vi var så tidligt færdig, at vi kunne
Alina
nyde en time på stranden, efter at have hjulVi startede med at cykle ud til Oksbøllejren pet vognmanden med at læsse vores bagage
kl. 8.15. Vi skulle være der kl. 10.
og cykler ind i containeren.
Da vi kom derud, mødte vi 2 soldater, som Simon var så heldig af finde et fint stykke
hed Daniel og Dennis. De viste os rundt på rav, lidt mindre end den Sofie fandt den
lejren. Vi så kampvogne, og vi fik lov til at allerførste gang, vi var der.
sidde i to af kampvognene. Det var spæn- Forældrene kom og hentede os, og kl. 12
dende at man kunne kigge ind fra siden, og var vi på vej hjem.
hvor de kom deres ammunition ind henne. En rigtig god oplevelse rigere.
Eb
Emil og Nicklas
Bagefter gik vi ned til deres
træningsområde, det var stort.
Så gik vi ned til deres mindesten, og så kom vi til noget,
der hed soldaterhjemmet, hvor
soldaterne kunne få en lille
pause.
Så skulle vi spise. Bagefter
skulle vi se noget om, hvad en
soldat spiser på en dag, og
hvis de var i krig, hvordan de
så fik varmt mad. Så skulle vi
desværre hjem til Blåvandgård. Efter eftermiddagskaffe
måtte man gå ned i byen og
hygge sig. Da alle var kom9

Hvilken vej ?

På dette nummers ”Vejgættebillede” er
det egentlig ikke selve vejen, der er gåden, men i stedet hvorfra ovenstående
motiv kan findes!!!
Det var en stump af Rodegårdsvej i
Ødis, der var løsningen på sidste nummers ”Vejgættebille-de”.

Loppesager

Afhentes hurtigt efter aftale
Henvendelse:
Tlf. 28 12 88 79 / Tlf. 75 59 85 21
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Cykelsæson 2016 slut for i år
Jeg vil gerne takke alle for en god cykelsæson, det har været en fornøjelse, hver
mandag at være sammen med jer, dejligt I
stadig har lyst til at cykle med, I år har vi
ikke haft fornøjelsen af ny tilkomne, men
efter turen på aktivitetsdagen, kan det da
være, at der næste år er nogle der har lyst
til at deltage. Vi har haft mange gode ture
her i omegnen af Ødis, for det meste med
godt vejr, men vi har dog haft et par gange, hvor regnen bare silede ned.
Igen i år har vi cyklet 18 gange og ca. 400
km. dertil kommer de 40 km. som vi cyklede på vores udflugt.
I år gik
udflugten
til Den
Genfundne
Bro, som
ligger mellem Vestbirk og
Brædstrup,
og hvor
Frokostpause ved Den Genfundnaturstien
Horsens –
Silkeborg går direkte over broen, det var
en helt perfekt og interessant tur, som vi
godt kan anbefale til alle.
Vi kørte i bil til Horsens Golfklub, hvor
stien går lige forbi; op på cyklerne og af
sted igennem et meget smukt og varieret

landskab, der var
masser af rastemuligheder til vores indlagte pauser, borde og
bænke - hvor vi kunne sidde og nyde vores
medbragte proviant.
Ved broen, som var vores egentlige mål,
holdt vi vores frokostpause, i bunden af
”dalen”, lige ned til Gudenåen, der var
borde-bænke, hvorved vi spiste vores medbragte mad og nød udsigten.
Turen gik så den modsatte vej, ad stien
tilbage, men som en sagde, ser vi nogle
andre ting, bl.a. vender bladene omvendt i
rygvind, på tilbageturen nød vi så vores
medbragte kaffe.
Der har været meget få ”uheld” i år, jeg



Endelig får vi lidt til ganen!

husker kun en punktering, så alt i alt, har
det været en god sæson.
Endnu engang til alle, håber vi ses næste
år.
På cykelklubbens vegne Minna Laursen

SANG FOR SANGGLADE

Vi samles om Marie Louise
ved klaveret i Ødis Forsamlingshus
tirsdage i lige uger kl. 19 –21.
25 kr. inkl. fælles kaffebord
– overskuddet går til lokalet,
kørselsgodtgørelse m.m. til
lederen.
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FAGKUNDSKAB . KVALITET . SERVICE

______________________________________________________________________________

GRATIS
synsprøve

VAMDRUP
SPECIALOPTIK
OPTIKER - OPTOMETRIST
TLF. 75 58 10 86

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

URE - BRILLER

GULD - SØLV

STØT VORE
ANNONCØRER DE STØTTER OS

Steppingvej 3
6580 Vamdrup
Tlf. 7559 8035 / 2217 3680
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Inger Hvindenbråten - vores nye præst i Ødis Kirke
Søndag den 4. september kl. 10.30 Inger Hvindenbråten som præst i Ødis Kirke.
Vi håber, mange vil deltage og byde Inger velkommen. Efter gudstjenesten er
Ødis Menighedsråd vært ved et lille glas i Vestfløjen.
Inger er primært ansat som præst i Ødis Sogn pr. 1. september 2016 og dermed
også i Seest Sogn i 25% af sin arbejdstid. Inger kommer fra Norge, hvor hun er
præsteuddannet. Det seneste år har hun studeret på Pastoralseminariet i Danmark
for at blive kvalificeret til en dansk præstestilling. Indtil ansættelsen er Inger
ansat i et vikariat i Sdr. Nærå på Fyn. Vi glæder os meget til det fremtidige samarbejde og håber, I alle vil tage rigtig godt imod Inger.
Inger skriver her et par ord om sig selv…

Jeg hedder Inger Hvindenbråten, er 50 år gammel, og kommer fra Norge.
Der har jeg arbejdet som præst i 18 år.
For et år siden blev jeg gift med Terje fra Vejle, og flyttede så til Danmark nu i januar.
Jeg er meget glad og taknemmelig, for at jeg den 1.september skal starte
op som sognepræst i Ødis. Jeg glæder mig til at blive kendt med jer alle,
og til at starte op i
stillingen og flytte
ind i den flotte
præstegård!
Så håber jeg, at I
har lidt tålmodighed med mit sprog,
og gerne bidrager
til at gøre min
dansk bedre!
Jeg ser frem til et
hyggelig fællesskab med jer i tiden som kommer.

September - oktober 2016
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Høstgudstjeneste i Ødis Kirke
søndag 18. september kl. 14.00
Høstgudstjeneste er en festgudstjeneste,
hvor vi takker for livet og for årets høst.
Høstgudstjeneste er ikke en kirkelig højtid
med fast plads i kirkeårets kalender. Men
de fleste kirker har tradition for at markere
høsttiden og synge høst- og efterårssalmer
som Vi pløjed' og vi såede og Nu falmer
skoven. Det skal vi også i Ødis.
De seneste år har frivillige bagt kager til
et flot kagebord. Vi håber, at der igen i år
vil være nogen, som vil bage.
Kontakt Niels telefon:

7559 8339 / 2084 4579 (også SMS)
E-post: sogneavisnc@hotmail.com,

eller en anden fra menighedsrådet, hvis du
har lyst til at bage en kage.

Velkommen til børnesalmesang!
Rigtig mange babyer og deres
mødre har efterhånden sunget og
danset til salmer i Ødis kirke til
babysalmesang. Nu er der mulighed for at fortsætte til børnesalmesang.

og 16/11 og 23/11.

Børnesalmesang er for de 1-3

Børnesalmesangen starter kl.

årige med deres mor eller far og

16.15 og vi synger en god halv

bygger på de samme principper

times tid.

som babysalmesang: salmer, san-

Tilmelding til organist Karin Pe-

ge, dans, samvær og bevægelse i

tersen på mail: peter-

Ødis kirkes smukke rum.

sen13b@hotmail.com eller tlf.

Vi synger sammen 5 onsdage i

41593437. Der er plads til 12

efteråret: d. 26/10, 2/11, 9/11

børn på holdet.
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Kim Sjøgren i Ødis Kirke onsdag 30. november kl. 19.00
Kim Sjøgren var kun tre år, da han begyndte at spille violin. Da han var 12 år,
blev han optaget på Det Jyske Musikkonservatorium.
Kun 17 år gammel debuterede han
som solist i Marselisborghallen i Aarhus.
1977 blev han ansat i Det Kongelige Kapel, hvor han blev koncertmester som 22årig, den yngste i kapellets historie. Han
forlod Det Kongelige Kapel i 1991 for at
koncentrere sig om en solokarriere.
Sjøgren har indspillet Mozarts violinkoncert, Vivaldis De fire Årstider og flere.
I 1997 dannede han sit eget "Kim Sjøgren
and his The Little Mermaid Orchestra” som foruden Kim Sjøgren består af
unge kvindelige musikere, fra Det Jyske
Musikkonservatories solistklasse, Det kongelige Kapel, samt fra Radiosymfoniorkestret. Han optræder flittigt i det meste af
verden både som klassisk solist og
som stand-up entertainer. Sjøgren har optrådt med samtlige symfoniorkestre
i Danmark, komponeret musik til film/
TV og teater. Ved det danske Melodi

Grand Prix 1991 nåede han en tredjeplads
med sangen Din musik, min musik, sunget
af Birthe Kjær.
I 2004, blev han udnævnt som professor i
violin og kammermusik på Det Jyske Musikkonservatorium.
On nu kommer han og spiller i Ødis Kirke.

Billetter kan købes i Vestfløjen
torsdag den 22. september
kl. 16-18
Pris: 150.– kr.

Syng, spis og vær glad!
I Vestfløjen tirsdag den 25. oktober kl. 18
Vi skal igen samles til en hyggelig aften med mad, vin og
sang.
Lone og Claus Mørkøre fra Ødis Bramdrup har lovet at stå
for maden, og vi som har været med de andre gange ved, at
det er rigtig godt.
Ved klaveret sidder vores organist Karin Petersen, og sangene håber vi, at I vil være
med til at vælge og præsentere.
Pris for mad og drikke er 50,- og tilmelding skal ske til
Tina Bihl på tina@tinabihl.dk eller 6170 8812 senest
tirsdag den 18. oktober.
Hvis man har en sang man gerne vil foreslå, giver man
besked sammen med tilmeldingen.
Vi glæder os til at byde velkommen til en dejlig aften!
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MENIGHEDSRÅDSVALG 2016
I ØDIS SOGN

Der skal i år være valg til menighedsrådet. I Ødis Sogn skal der vælges 6
medlemmer til menighedsrådet.
Selve valget finder sted den 8. november, men det er nu, forberedelserne
går i gang.

Gudstjenester
i Ødis Kirke
September og Oktober
Hvor andet ikke er nævnt er gudstjenesten v/ sognepræst
Inger Hvindenbråten

September
4. 15. søndag efter trinitatis kl. 10.30
Indsættelsesgudstjeneste med
efterfølgende reception i Vestfløjen
11. 16. søndag efter trinitatis kl. 9.00
18. 17. søndag efter trinitatis kl. 14.00

Høstgudstjeneste med efterfølgende
kaffebord
25. 18. søndag efter trinitatis kl. 10.30

Oktober
2. 19. søndag efter trinitatis kl. 9.00

Derfor inviteres alle interesserede til et
orienteringsmøde

tirsdag den 13. september 2016
kl. 19.30

i Vestfløjen.
Aftenens program:
Velkomst
Menighedsrådets opgaver og kompetencer.
Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg.
Redegørelse for kommende opgaver.
Redegørelse for regler vedrørende opstilling af kandidater til menighedsrådsvalget.
Afslutning.
I forlængelse af orienteringsmødet vil
der være mulighed for at holde et opstillingsmøde, hvor man vil forsøge at
lave en opstillingsliste til valget.
Med venlig hilsen
Ødis Menighedsråd

9. 20. søndag efter trinitatis kl. 9.00
Kontakt
Organist: Karin Petersen.41593437
Sognepræst: Inger Hvindenbråten
Graver: Find Christensen .......7559 8121
Formand: Peder Nissen ….......75598203
Kirkeværge: John Bording .....23204023
Ved dåb, bryllup og begravelse
henvendelse til sognepræsten.

16. 21. søndag efter trinitatis kl. 10.30
23. 22. søndag efter trinitatis

Ingen gudstjeneste. Vi henviser til
omegnens kirker
30. 23. søndag efter trinitatis kl. 9.00
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Tømrer- og
snedkerarbejde..!

EIGIL
FABRICIUS
Eigil Fabricius
Steppingvej 16, Ødis
6580 Vamdrup

www.eigilfabricius.dk

7559 8382 / 2239 6002

Cykler - Knallerter
Plæneklippere - Motorsave
SALG OG SERVICE
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JP multiservice
22832485
Bygge-anlæg, hulmursisolering,
have/belægningsarbejde, lagerarbejde, truck og maskinkørsel samt
mandskabsudlejning

Ring og få en snak
om vores fremtid sammen

Johan Poulsen
JPmultiservice@outlook.dk
Ødis Bramdrup, 6580 Vamdrup

Borde, stole, bænke
og flagstænger
udlejes af Landsbylauget
Ødis Bramdrup

For nærmere oplysninger
kontakt: Lars Frandsen,
7559 8466 / 4092 1142

JOHANNES HANSEN
SMEDE OG PORT MONTAGE

Salg og service i porte – Udlejning af montør
Reparation og vedligeholdelse –
Konstruktion i rustfast / jern og aluminium
Ødis Enghave 4, Ødis – 6580 Vamdrup
Mobil 20 85 71 62
Jh.smedeogportmontage@gmail.com
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Fagdage i Skibelund
I dette skoleår har Ødis Skole startet på at have en ugentlig fagdag.
Det betyder, at alle klasser har et
fag hele dagen. Hvis ikke der er
f.eks. 1. skoledag eller motionsløb
før efterårsferien, er det hver onsdag.
1.og 2. kl. havde natur-teknologi
sammen onsdag den 17. august.
Det samme havde 3. og 4. kl. den
24. august.
Begge hold var ved Skibelund
Naturskole, hvor de var sammen
med naturvejleder Ruth Engel og
emnet var: Livet på lavt vand.
Ruth havde planlagt en spændende
dag, og hun havde en fantastisk
god kontakt med børnene.
Børnene blev delt i hold, hvor det
ene hold lavede strandkantsbingo,
hvor de skulle finde forskellige
muslinger, snegle og sten.
Det andet hold var iført waders
ude i det lave vand sammen med
Ruth for at undersøge det liv, der
fandtes der. De fangede bl.a. krabber, små fisk og fjordrejer.
Holdene byttede, så alle fik prøvet
det hele.
Dagen sluttede med, at Ruth hurtigt stegte rejer og krabber, og så
var der smagsprøver til alle.
3. og 4. kl. var så mange, at vi kunne lave et tredje hold, som lavede
tangkiks og tangchips, hvor vi
brugte de friske spidser af blæretang. Det smagte godt.
Begge dage har været lærerige og
med rigtig gode oplevelser for
eleverne.
Og vejret kunne vi ikke klage over.
IN og EB
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Ødis spejdernes sommerlejr 2016
Af Anne Krogsgaard

”Det kan øse, det pøse, det kan regne
lige så meget som det vil
Det kan sjaske det kan pjaske, vi marcherer bare til….”

Den spejdersang er egentlig meget kendetegnende for vores sommerlejr på Houens
Odde i første uge af sommerferien. Regn
havde vi, pjask og smat, og også sure tæer
i gummistøvlerne. Men det kunne ikke
holde os tilbage, og lige så snart der var et
par timer med sol og tørvejr var regnen
glemt. Hele flokken af Juniorer, Ulve og
Bævere var afsted i hhv. 7, 5 og 3 dage, så
alle telte kom i brug. Og da vi var flest var
vi 27. Vores lejrplads lå i skoven på en
lille bakketop med udsigt ud over vandet. I
løbet af de første dage fik Juniorerne bygget spisebord og indrettet køkkenafdeling
under vores store samlingstelt, og Ulvene
kunne tilføje brændeskjul og stativ til køkkengrej. Der blev også hurtigt opsat mange
meter tørresnor.

Houens Odde byder på mange aktiviteter i
og omkring vandet. Juniorerne sejlede
kano med stor succes, og så, efter et par
timer i kajakken, ud til helt at beherske
teknikken der. De tilbragte også en dag
med træklatring og en anden med at skyde
med bue og pil samt at prøve øksekast.
Sidste aften var de på natteløb med udfordringer, uhygge og bålhygge.
Ulvene havde en hård kanotur, som sluttede med et par timers krabbefangst i det
dejligste solskin. En sejltur i scooter kajak
var derimod en både sjov og herlig aktivitet, og det viste sig, at de var lette at styre
rundt i vigen.

En badetur blev det også til. Vi var kreative med læder, fedtsten og ler. I fællesskab
lagde vi puslespil ved snoretræk, legede
lege og prøvede at tænde ild på mange
måder.
Bæverne nød stranden, fangede rejer og alt
andet godt fra havet. Var kreative i Mosehuset og fandt også skovens forskellige
mus. Og var sammen med Bæverne på
skattejagt med Sørøverkaptajnen.
Alle gik i tutten efter snoller, vaskede sin
egen tallerken og bestik af efter maden, var
til flaghejsning sammen med 3-400 andre
spejdere og gik den lange vej ned til toiletterne. Slutteligt hyggede vi ved bålet og
sidste aften med masser af frugt til chokoladefondue.
Den berømte Houens Odde myg så vi heldigvis ikke meget til i uge 26. Så alt i alt,
tak for dejlige dage og for hjælp med at få
alt til at lade sig gøre.
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Levering af:
bårebuketter, kranse,
blomster, dekorationer,
almindelige buketter og
sammenplantninger

74 56 25 40

Christiansfeld
Fodpleje
Læge exam.
Fodplejer
Dorthe Birkholm
Kongensgade 13
Christiansfeld

Tlf. 74562117

VÆR GOD VED DINE
FØDDER!
* BØJLEBEHANDLING

* BEHANDLING AF
LIGTORNE
* NEDGROEDE NEGLE
* FJERNELSE AF HÅRD HUD
21

Hvad er det?

Denne gang er vi igen ude i naturen
for at finde en spændende gåde til læserne. "Hvad er Det".
Det var et hvepsebo lavet af den almindelige gedehams, der var gåden i
sidste nummer. Boet sad lige så fint
placeret i en bøgehæk ved Ødis Kirke.
Der findes to grupper af gedehamse –
de enlige og de sociale. Den almindelige gedehams hører under de sociale
gedehamse. Arten danner små eller
større samfund. Man kender ca. 100
arter af sociale gedehamse i Verden,
heraf ca. 9 arter i Danmark. De
danske arter har ofte længder op til 20
mm, Den normale livscyklus for danske arter af sociale gedehamse begynder med, at en befrugtet hun efter
overvintringen anlægger en lille rede.
Denne består af papir, som gedeham-

Af Frede Nielsen

sen har fremstillet af afgnavede træspåner blandet med spyt. Reden indeholder et antal larvekamre, hvori der
lægges ét æg i hvert. Larverne fodres
af hunnen med grundigt tyggede insekter eller kød fra ådsler. Det første
kuld består af sterile hunner, arbejdere, som udbygger den fælles rede og
fodrer larverne, mens den frugtbare
dronning fortsætter med udelukkende
at lægge æg i nyanlagte larvekamre.
Rederne, kaldet hvepseboer, vokser
således i størrelse og antal beboere
gennem sæsonen. Sidst på sommeren
bliver en del af larverne til frugtbare
hunner, dvs. fremtidige dronninger,
eller til hanner. De forlader reden, og
efter parring dør hannerne, mens hunnerne overvintrer på beskyttede steder.
Hvepseboet hænger i en kort stilk og
er yderst dækket af papirlignende lag,
som danner en kuppel. Sociale gedehamse danner små eller større samfund. Reden forsvares ivrigt af arbejderne - mere aggressivt jo flere beboere reden har, og jo nærmere fredsforstyrreren er ved reden. Den gift,
som de forsvarende arbejdere ved deres stik sprøjter ind i ubudne gæster,
medfører smerte og nogen hævelse og
kan være
farlig for
mennesker,
der er overfølsomme.
Kilder: Div.
Leksika.
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Skovtrolden arrangerer
Søndag d. 18. september kl. 13.30.
Giftige og spiselige svampe i gammel
skov.
Pamhule Skov ved Hindemade i Hammelev er målet for denne efterårstur, hvor vi
under ledelse af en ekspert på området indsamler spiselige lækkerier fra skovbunden,
mens vi samtidig nyder naturen med gammel skov og med søer.
Lidt historie: Hindemade er et ca. 65 hektar
stort lavtliggende område vest for Haderslev Dam. I marts 1994 blev ca.47 hektar
af engene i Hindemade sat under vand som
led i en række naturgenopretningsprojekter
– knyttet til dalen og dens opland.
Turen sluttes af med, at vi laver svampestuvning af noget af det indsamlede på
medbragt kogegrej. Vi får et glas vin til
maden.
Mødested: OK tanken ved Hammelev.
Søndag d. 16. oktober kl. 13.30.
Gravhøje, jættestuer samt tilværelsen i
Oldtiden m. m.
Fra mødestedet kører vi i samlet flok til
nogle gamle jættestuer ved Skrydstrup.
Efter at have kikket lidt på dem fortsætter
vi til Vedsteddysserne ved Over Jersdal,
hvor vi går en tur, mens vi ser på og hører
om gravpladsen og livet, som vi forestiller
os, man har levet dengang for mere end
5.500 år siden.
Tag lidt gammelt tøj på, for vi skal ind i en
jættestue. Turen slutter med et besøg ved
Skrydstruppigens grav, hvor der vil blive
fortalt om en Bronzealderpiges gravsætning for lidt over 3.000 år siden.
Mødested: P-pladsen ved Vamdrup Kirke.

Søndag d. 30. oktober kl. 13.30.
Gammel statsskov, strand og ægte dansk
idyl ved Hejlsminde.
Ved Hejlsminde byggede det daværende
FDF en hytte til deres fritidsaktiviteter i
slutningen af 1800tallet. Bygningerne har
gennem tiden undergået meget store forandringer og i dag ligger der et moderne spejdercenter helt ned til vandet ved Lillebælt.
P.T udlejes stedet jævnligt gennem året til
private med henblik på at afholde en eller
anden festlighed.
Lokaliteten er både arkæologisk og historisk meget spændende. Vi vil besøge stedet
uden at bruge bygningerne, men blot på en
vandretur ved både strand og i skoven fortælle en del af den spændende historie.
Mødested: P-pladsen ved Hejls Brugs.

Hvilken blomst?

Nu da vi har fået farver på vores Lokalblad, er det fristende at tilføje en ny form
for ”Gættebillede” – nemlig et billede af
en vild plante ude fra naturen. Gåden lyder: Hvilken plante er det jordhumlen her
besøger for at få fat i den livsvigtige nektar?
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www.trafikskolen-vamdrup.dk

Udtrækning af
Ødis IF lotteri

August
81, 86, 38, 210,
18, 235, 179,
262, 213, 141,
59, 211
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Åbningstider:
Salon 10
Vamdrupvej 10,
tlf. 75598045 /. 21296369
Tirsdag, torsdag og fredag……. ...kl. 9.30 – 17.00

Ødis Hallens
Cafeteria

Buchwald Radio ApS
Østergade 15
6580 Vamdrup
Tlf.: 75581233

Tlf. 75 598144
Bestyrelsesmøder etc. med
bespisning / kaffe serveret
kan afvikles hele året - dog
ikke i skolernes ferier.
Bestilling rettes til Anette Sørensen 30563074

Genbrugspladsen
Østermarksvej 2A,
tlf. 75 583840
Ons. - tors. ……. Lukket
1. 11. - 28. 2.:
Ma., ti. og fre. kl. 13 – 17
Lør. - søn……. kl. 11 – 17
1. 3. - 31. 10.:
Ma., ti. og fre. kl. 13 - 18
Lør. - søn…….. kl. 11 - 18

Farrisvej 19

Isabella Coiffure
Ødis Kirkevej 2
tlf. 30350003
Mandag
lukket
Tirs - ons. kl. 9.00 - 17.30
Torsdag kl. 12.00 - 21.00
Fredag
kl. 9.00 - 18.00
Lørdag
kl. 7.00 - 12.30

Flextrafik
76 608 608
Alle dage kl. 8 - kl. 20
- bestilles senest 2 timer før
afhentning
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Dagplejen

Ødis Antenneforening www.oedisaf.dk

Børnehuset Søbo, afd. Ødis

Vandværkerne

Henv.: Dagplejen, Kolding kommune

Formand: Kai Videbæk, tlf. 75 59 84 09

Ødis Byvej 3 og Steppingvej 14a
Leder: Bente Møller, tlf. 7979 7041

Ødis Skole

Steppingvej 14b,
www.oedis-skole.kolding.dk
Skoleinspektør: Susanne Runge Hartwigsen
kontor: tlf. 79 79 78 10
Serviceleder: Kenneth Kock tlf. 40 82 62 74
Formand for skolebestyrelsen: Jan Søgaard
Jørgensen, 51525810
SFO Steppingvej 14, Afd.leder: Terry Lake
Huset tlf. 21 37 72 42 / mobil 21 37 72 46
Klubben tlf. 21 37 72 45

Ødis: Anders Krogsgaard, tlf. 2943 9196
E-mail: odisvand@gmail.com
www.odisvandvaerk.dk
Ødis Bramdrup: Peder Nissen, tlf. 75598203
Drenderup: Ejnar B. Petersen tlf. 75 59 8357

Andelsboligforeningen

Henvendelse: BHS Revision,
Jernbanegade 9, Vamdrup 7558 3444

Vamdrup Boligselskab

Tirs.-onsdag kl. 10-12, torsdag kl. 15-17,
tlf. 75 58 18 44

Ødis Idrætsforening

Sognepræst: Borgny Brünings-Hansen,
tlf. 75 59 81 50
Formand: Peder Nissen, tlf. 75 59 82 03
Kirkeværge: John Bording, tlf. 23 20 40 23

Formand: Jens Vadgaard, tlf. 40 64 76 36
Fodbold: Kim Olesen, tlf. 21 71 97 09
Håndbold: Charlotte Højmose tlf. 4266 0377
Badminton: Ejnar B. Petersen tlf. 7559 8357
Børnegym.: Thomas Bang Thomsen
tlf. 2721 7685

Vesterled

Formand: Jytte Johannsen 61 38 38 90

Kirken/menighedsrådet

Støtteforeningen for Ødis IF

Ødis Byvej, tlf. 75 59 80 90

Vesterleds Vennekreds

Ødis Hallens Cafeteria

Ødis Forsamlingshus

Krolfklubben i Ødis Kroge

Formand Stig Funder, 75 58 36 08

Formand: Camilla Matthiesen tlf. 4054 1728
Formand: Peter Christensen, tlf. 29939117

www.odisforsamlingshus.dk
info@odisforsamlingshus.dk
Formand: Eigil Laursen, tlf. 7559 8199
Udlejer: Minna Laursen, tlf. 6136 6015

Krolfklubben ”Madholdet”,

Lokalrådet for Ødis Bramdrup, Ødis
og Fovslet

Ødis Bramdrup
Formand: Vagn Hugger, tlf. 75 59 84 27

Åbent hus i Ødis Forsamlingshus

Kontaktpersoner:
Formand: Jens S. Jørgensen, tlf. 75 59 82 88 Grethe, 75598060, Margit, 75598139 ,
Gerda, 75598276, Ingrid, 75598129,
Aktivitetsudvalget
Karen Sophie, 74568309
Formand: Eigil Laursen tlf. 75 59 81 99

Sang for Sangglade

Stifindergruppen

Kont.person: Marie Louise Jensen 26127780

Formand: Inge M. Thomsen, 20 14 20 71

Beboerforeningen for Fovslet og om- Ødis KFUM spejdere
egn Kont.person: Karen Nielsen, 51269469 www.odisspejder. dk
Tvetohytten, Vamdrupvej 16 A
Landsbylauget for Ødis Bramdrup

Henvendelse: Anne Krogsgaard, 2388 9196
Gruppeleder: Jette Røgen, 75 59 86 86
Bævere og Ulve: torsdag kl. 16.45 - 18.15
Juniorer: tirsdag kl. kl. 16.45 - 18.45

Formand: Lars Frandsen, tlf. 75 59 84 66

“Skovtrolden”
v/ Frede Nielsen

26

Lokalbladet

udgives af
Lokalrådet for Ødis Bramdrup, Ødis og Fovslet

Vamdrup Bibliotek På biblioteket kan du
Jernbanegade 1
Åbent m. personale:
Mandag kl. 14.00-17.00
Torsdag kl. 10-12
og 14-17
Åbent med
selvbetjening:
Hele ugen
kl. 7.00-22.00
Servicetlf. t. Kolding:
Man-fre kl. 9-18
Lørdag kl. 10-14

få svar på mange
spørgsmål.
Der venter dig gode
oplevelser i bibliotekets mange bøger,
blade, bånd, lydbøger og cd'er.
Det er gratis at bruge
biblioteket.
Der er både for børn
og voksne.
Det er DIT bibliotek!

Redaktion:
Niels Christensen (ansv.)
Stationsvej 13, Ødis
6580 Vamdrup
7559 8339 / 2084 4579
E-mail:
sogneavisnc@hotmail.com
Frede Nielsen
Kirkesiderne:
Borgny Brünings-Hansen
7559 8150
Velkommen til Ødis Sogn:
Fovslet:
Karen Nielsen,
51269469
Ødis:
Inge M. Thomsen, 20142071
Ødis Bramdrup:
Lene Clausen,
2929 5877
Kasserer:
Jytte Dantoft,
Skovvang 1, Ødis 7559 8385

Kolding

Annoncer:
Kristian Frandsen 26398292

Kommune

Akseltorv 1
6000 Kolding
Telefon 79 79 79 79
Telefax 79 79 20 33
E-mail: kommunen@kolding.dk
Hjemmeside: www.kolding.dk
Bank: 7040-2902103

Ekspeditions– og telefontider:
Mandag-onsdag ………. kl. 8.00-15.00
Torsdag ……………..… kl. 8.00-17.30
Fredag ……………….. kl. 8.00-14.30
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Tryk:
Trykkeriet
Østergade 24
6580 Vamdrup

7558 1007

Oplag: 670
heraf omdeles
580 i Ødis Sogn
ca. 70 sendes udensogns
Abonnement:
Indensogns 100 kr.
For et helt år (10 numre)
Udensogns 160 kr.
Konto: 7040 0000175819
Læs også www.ødis.dk
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Denne gang er vi et helt andet sted midt
i sognet, men hvor?
God fornøjelse.
"Gættebilledet" i sidste nummer var
huset Hans Dallsvej 4 i Ødis.

Næste nummer:
Udkommer 4. oktober 2016
Deadline fredag den 23. september 2016
kl. 8.00

Husk at få jeres arrangementer
med i aktivitetskalenderen
7559 8339 / 2084 4579 eller
sogneavisnc@hotmail.com

