
 

I dette nummer af Lokal-
bladet kan du læse  
 

Nyt fra Lokalrådet                s. 3 

Gen.fors i Fors.huset              s.3 

Velkommen til Ødis Sogn  s.4-5                    

Galleri Mørkøre                    s. 5 

Borgerbudgettering               s. 6 

Askely                                   s. 6  

Derfor vælger jeg                 

Ødis Skole                              s.8 

Indskrivning til skolen          s. 9 

Vesterleds Venner                 s. 9 

Hvilken Vej?                       s. 10 

Åbent Hus/Sang                  s. 11 

Banko på Vesterled             s. 11 

Kirkesider                      s. 13-16 

Hvad er det?                  s. 22-23 

ØDIS-IF                              s. 23                                                
Omkring 100 børn og voksne deltog i juletræstænding i Ødis lør-
dag den 26. november. Læs s. 20 (Foto: nc) 

Åbent hus i Ødis Forsamlingshus 
for pensionister, efterlønnere  
Udvalget har besluttet at stoppe med at arrangere Åbent 
hus. Der er grund til at sige udvalget stor tak for det store 
arbejde, de har gjort gennem årene.  
Der er mange der beklager, at det nu er slut, men det er 
måske det, der skal til for at få andre i gang. Måske kunne 
man finde en anden form og evt. nøjes med  4-5 arrange-
menter i løbet af en sæson. Så ville det være mere over-
kommeligt. Kom gerne med ideer.                                nc 

 Nr. 190                                  Tirsdag den 6. december 2016                            19. årgang  

Nytårskur i ØBØF 
 

Kom og vær med til at starte 
det nye år i lokalområdet. 
Alle inviteres til at se tilbage 
på året 2016 og til at høre 
om hvilke spændende pla-
ner, der er for det kommen-
de år. 

 Læs s. 7 

Fagdage på Ødis 
Skole 
Som man tidligere har kun-
net læse i Lokalbladet, har 
vi på Ødis Skole fagdage på 
alle klassetrin hver onsdag. 
I onsdags havde 1. og 2. 
klasse fagdag i Natur og 
teknologi.        Læs s. 19-20 

Nytårstaffel i 
Ødis Forsamlingshus 
 

Vi prøver noget nyt  
Bestyrelsen og festudvalget 
har valgt ikke at servere jule-
mad. Menuen til årets nytårs-
taffel er valgt af de yngste 
medlemmer af bestyrelsen. 

 Læs s. 6 

LOKALBLADET 

 FOR ØDIS BRAMDRUP  /  ØDIS  /  FOVSLET 

10/16   
December 

2016     

Lokalbladet  
Ønsker sine læsere, 

annoncører, omdele-

re og skribenter en   

Glædelig Jul og et 

Godt Nytår 
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Sognets aktivitetskalender 

   

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2017 
          

  Nr. 1 deadline 27. januar  udkommer 7. februar 
 Nr. 2  deadline 24. februar udkommer 7.  marts 
 Nr. 3 deadline 24. marts  udkommer 4. april 
 Nr. 4 deadline 28. april  udkommer 9. maj 
 Nr. 5  deadline 26. maj  udkommer 6.  juni 

Lokalbladets    
 deadline  

er fremover fredagen  før den sidste lør-
dag i måneden kl. 8.00. 
 

 DECEMBER 
6. kl. 14. Åbent hus for pensionister 
 og efterlønnere i Ødis Forsam-
 lingshus 

6.  kl. 19.00. Præmiewhist, Ødis 
 Hallens Cafeteria  

7.  kl. 19.30. Bankospil, Ødis 
 Hallens Cafeteria, ØIF Støttefor
 ening  

10. kl. 10-17. Juleåbent i Galleri 
 Mørkøre 

11. kl. 10-17. Juleåbent i Galleri 
 Mørkøre 

13. kl. 19, Sang for sangglade, Ødis 
 Forsamlingshus 

14.  kl. 19.30. Bankospil, Ødis 
 Hallens Cafeteria, ØIF Støttefor
 ening  

20.  kl. 19.00. Præmiewhist, Ødis 
 Hallens Cafeteria  

21.  kl. 19.30. Bankospil, Ødis 
 Hallens Cafeteria, ØIF Støttefor
 ening  
 
 

 

JANUAR 
10. kl. 19, Sang for sangglade, Ødis 
 Forsamlingshus 

18. kl. 14, Bankospil på Vesterled, 
 Vesterleds Vennekreds 

19. kl. 19.00, Nytårskur, Ødis 
 Hallens Cafeteria, Lokalrådet 

23. kl. 19.00, Generalforsamling 
 Ødis Forsamlingshus 

24. kl. 19, Sang for sangglade, Ødis 
 Forsamlingshus 

27. kl. 18.30,  Nytårstaffel, Ødis For-
 samlingshus 
 

FEBRUAR 
7. kl. 19, Sang for sangglade, Ødis 
 Forsamlingshus 

21. kl. 19, Sang for sangglade, Ødis 
 Forsamlingshus 

22. kl. 14, Bankospil på Vesterled, 
 Vesterleds Vennekreds 

21. kl. 19, Generalforsamling i 
 Lokalrådet, Ødis Hallens Cafe-
 teria 
 

MARTS 
 

7. kl. 19, Sang for sangglade, Ødis 
 Forsamlingshus 

21. kl. 19, Sang for sangglade, Ødis 
 Forsamlingshus 

22. kl. 14, Bankospil på Vesterled, 
 Vesterleds Vennekreds 

 
 

Lokalbladets deadline  
er fremover fredagen  før den sidste 
lørdag i måneden kl. 8.00. 
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NYT FRA LOKALRÅDET 
 

Generalforsamling i Lokalrådet 
Der afholdes generalforsamling i 
Ødishallens Cafeteria, tirsdag d. 21. 
februar. 2017. Borgmester Jørn Pe-
dersen er gæstetaler. Indkaldelsen 
kommer i februar nummeret af Lokal-
bladet. 
 

NYTÅRSKUR 
Lokalrådet inviterer til nytårskur, 
torsdag d.19.1.2017 kl.19 i Ødishal-
lens Cafeteria. Vi håber rigtig mange 
vil deltage. Se invitationen s. 7. 
 

Ny hjemmeside kommer snart 
Der arbejdes ihærdigt med at få etab-
leret en ny og mere tidssvarende 
hjemmeside. Vi forventer at kunne 
starte den op ultimo februar/primo 
marts. 
  
Hjertestarterkurser  
Der oprettes to hjertestarter kurser, 

som selvfølgelig indeholder både før-
stehjælp og brug af hjertestartere. Det 
ene er tiltænkt nybegyndere, og det 
andet er et genopfriskningskursus. Se 
yderligere omtale og datoer  i februar 
nummeret. 
 
Lokalrådet øn-
sker alle en glæ-
delig jul og et 
godt nytår 
 

 

 

Info til nye medlemmer 

 

Bliv medlem af Lokalrådet            
Årligt kontingent:  
 - Privatpersoner 100 kr.  
 - Foreninger og institutioner 200 kr. 
 

Tegn dit medlemskab ved indbetaling på MobilPay til : 6122 2304  eller bankkon-

to: 5881 4383 569 430  (husk navn og adresse)  eller til  Christian Støvlbæk Gar-
benfeldt, ”Midtgård”, Farrisvej 8, Ødis Bramdrup  

Generalforsamling  
 

i Ødis Forsamlingshus  
mandag den 23. jan. 2017  

kl. 19.00.  
 

Dagsorden ifølge vedtægterne 
 

Med venlig hilsen 
På bestyrelsens vegne 

Eigil Laursen  
(nuværende formand) 

PS. Der er fire på 
valg til bestyrelsen, så 
der er mulighed for 
nye (yngre) at komme 
ind. Hvis man har nye gode ideer til 
aktiviteter eller andet, vil det være en 
god ide at møde op til generalforsam-
lingen og evt. tilbyde at deltage i besty-
relsesarbejdet. Hvad laver bestyrelsen 
egentlig, og hvad har bestyrelsen så 
travlt med? 
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Ny Frisørsalon i Ødis   
Af Inge M. Thomsen  
 

Ny Frisørsalon i Ødis  --   
” Stile by Sindberg ” 
Den 3. dec. 2016 starter Louise Sindberg 
Nielsen salon op på adressen Stationsvej 
nr. 7 i Ødis ,6580 Vamdrup.   Louise er 
udlært – ja faktisk lige dagen før, nemlig 
den 2. dec. – så hun og kæresten Steffan 
Christensen har haft travlt med at indrette 
den meget flotte salon i privaten. 
Skønt når unge mennesker har lyst og 
mod på at starte noget op.  
Louise er 23 år og har været i lære i de 4 
år uddannelsen tager. Hun er udlært fra 

Hansenberg i Kolding og praktikpladsen 
var i salon Unik i Kolding.  Hun glæder 
sig til at komme i gang her og vil gerne 
arbejde med alt hvad faget tilhører: Klip-
ning – farvning – permanent – håropsæt-
ning til festlige lejligheder – påsætning af 
extensions  - farve bryn og vipper og til  
de herrer, også en professionel barbering 
påtager hun sig.  
I det hele taget vil hun gerne bruge sin 
uddannelse så bredt som muligt, og har 
man specielle ønsker, det kunne bl.a. være 
en aften, hvor forældre kunne komme på 
kursus i, hvordan man fletter de unge døt-
res hår eller ja noget helt andet. Ring og 

Velkommen til Ødis Sogn  
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Juleåbent i Galleri Mørkøre 
Den gamle Brugs i Ødis Bramdrup 
Kom og se de nye malerier og smag på årets julevin. 
 

10. og 11.  December 
 

Begge dage kl. 10-17. 

2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mange mennesker sætter lys op uden-
for i den mørke tid 
Dette utrolig flot pyntede træ kan ses 
på Fløjbjergvej.  
Flot ind-udkørsel af Ødis By 

få en snak, og vi finder ud af det.  
Louise vil også gerne støtte op om arran-
gementer i byen med gavekort eller lig-
nende. 
Udover jobbet her, går hendes fritid med 
hus, familie og venner og ikke mindst 
hesten ”Hindhøjs Masja”, der står op-
staldet i Revsø og Omegns Ride klub i 
Sommersted. Den skal også passes. Hun 
rider både spring, dressur og elsker også 
ture i naturen. Og den lille hund Gucci 
skal der også være tid til.  
Hun føler sig rigtig godt modtaget af 
naboerne og synes vor by er et hyggeligt 
sted at bo.  
Louise er født og opvokset i Vejen og 
hendes familie og venner har også sagt:   
Hold da op hvor er det et  pænt område  
og med rigtig mange flotte huse.   
Hvad angår åbningstider vil hun være 
meget fleksibel  – ring eller sms på tlf. 
nr. 28 29 83 93 og I finder ud af det.  
Indstillingen til tider vil helt afgjort væ-
re, vi finder den tid der passer kunden.   
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Nytårstaffel 
Ødis Forsamlingshus 

Fredag den 27. januar 2017 kl.18.30 
Vi prøver noget nyt  

  

Bestyrelsen og festudvalget har valgt ikke at servere julemad denne 
gang, da mange har fået nok af julemad et års tid. Menuen til årets 
nytårstaffel er valgt af de yngste medlemmer af bestyrelsen, så vi 
glæder os til at se hvad de har fundet på.  

Prisen for menuen er fastsat til 250 kroner. 
Drikkevarer skal købes i Forsamlingshuset, og der vil være et ud-
valg til rimelige priser. 
  
  

Sidste tilmelding er søndag den 22. januar og er først 
gyldig, når der er betalt. 
  
  

I kan tilmelde jer ved Sonja, når I modtager bladet på                   
tlf. 23 49 54 07 (brug også gerne SMS) 

Ring helst mellem kl. 16.00 og kl. 18.00 
  

Overfør pengene til: reg.nr. 9573 konto nr. 0970461929       
eller via mobil Pay 23 49 54 07. 

I kan selvfølgelig også betale kontant efter 
aftale med Sonja. 

  

Med venlig hilsen  
Ødis Forsamlingshus 

Borgerbudgettering 
 

Mødet  den 14. november i Ødis Hallens 
Cafeteria var godt besøgt. 16 personer del-
tog i mødet inklusive fem af vore syriske 
venner fra Mejerivej 2.  
 

Der kom en del gode forslag til anvendelse 
af de 20.000 kr. bl.a. et spis sammen arran-
gement i løbet af foråret. Gruppen arbejder 
nu videre med forslagene og vender tilbage 
med orientering her i bladet, når der er 
noget nyt.               På vegne af modtagegruppen 
    Niels Christensen 

Askely solgt 
 

For mange er det en dejlig nyhed, at 
Askely er solgt og nye beboere flyt-
ter snart ind.  
 

Jeg har talt med både ejeren og dem, der 
skal bo der, og vi er enige om at vente 
med et interview, til de er flyttet ind.  
 

Men jeg tror, vi alle er glade for at Aske-
ly nu igen bliver beboet og igen vil frem-
stå som et pænt hus lige midt i byen.  

Inge M. Thomsen 
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Nytårskur i ØBØF 
den 19. januar 2017  

           

 
 

Kom og vær med til at starte det nye år i lokalområdet. 
Alle, både foreninger og beboere i Ødis Bramdrup, Ødis og Fovslet inviteres til at se til-
bage på året 2016 og til at høre om hvilke spændende planer, der er for det kommende år. 
 

Vi mødes i Ødis Hallens Cafeteria, torsdag d. 19. januar kl. 19-20.30 
 

Tag din nabo med og kom for at høre om foreningernes visioner for 2017…. 
Hør mere om ”smuk- landsbydag”, hjertestarterkursus og førstehjælp… 
Traditioner som ”Sommer ved søen”, Sankt Hans-festerne, Loppemarkedet…… 
Nye tiltag som f.eks. nye hjemmeside, julemarked og ?…. 
 

Kom selv med dine nytårsønsker og gode ideer for ØBØF-området.  
Mød op sammen med din bestyrelse, din nabo, eller andre fra vores super lokalsamfund, 
og lad os ønske hinanden et godt nytår. 
 

Lokalrådet serverer ”boblevand” og snacks – pris: 20 kr. 
 

Der er ikke tvungen tilmelding, men det ville være dejligt med 
et praj evt. sms på tlf. 40 37 59 85 eller på mail:             
Odisgaard12@gmail.com, hvis du ved, at du kommer.  

 

Venlig hilsen  
  Lokalrådet    

mailto:Odisgaard12@gmail.com
https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://b.bimg.dk/node-images/616/11/800x600-u/11616324-nytrskur-hos-life-academy---1.jpg&imgrefurl=http://stiften.dk/aarhus/nytaarskur-hos-life-academy&docid=XaPuqYQm6TDfHM&tbnid=ok8UMldOGRH5IM:&w=800&h=430&bih=655&biw=1438
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Onsdag d. 23. november 2016 
afholdt Ødis Skole indskriv-
ningsmøde for de kommende 
nye elever som starter i 0. 
klasse i sommeren 2017, og 
der mødte 14 forventningsful-
de børn og deres forældre op.  
Børnene tog med klasselærer 
og pædagog op i klassen for 
at udarbejde opgaver, alt 
imens forældrene blev budt 
velkommen af Skoleinspektør 
Susanne Runge Hartvigsen. 
Efterfølgende blev de informeret af en 
forældre omkring, hvad det vil sige at 
have et barn i glidende overgang i 
SFO'en, samt hvorfor denne forældre 
havde valgt Ødis Skole til  sine børn 
(se nedenfor).  
Terry Lake orienterede omkring gliden-
de overgang, samt hvordan de gør bør-
nene trygge, klar til skole og lærer dem 
at begå sig på skolens område, og de 
regler der er.  
Fyraftensmødet sluttede af med, at for-
ældrene tog med op i klassen for at se, 
hvad børnene havde udarbejdet. Børne-
ne fik opgavehæfte, blyant og viskelæ-
der med hjem. Vi håber, at de 14 børn 
der var mødt op samt andre kommende 
0. klasse børn vil indskrive sig på Ødis 
Skole. Indskrivningen starter på lørdag 
d. 26. november 2016. 
 
Vi har valgt Ødis Skole fordi: 
1. Vi gerne vil bakke op lokalt (bevare 
vores skole) 
2. Fordelagtigt med en lille skole i fan-
tastiske omgivelser og hvor alle kender 
alle 
3. Venskabsklasserne på tværs af alle 
årgange også den kommende 0. klasse 

gør, at de større børn tager sig af/passer 
på de små, og de små får lov til at spej-
le sig samt "hænge ud" med de større 
børn 
4. Det er en PALS skole, hvor børnene 
grundlæggende får nogle super gode 
værdier (Ansvar, Respekt og Omsorg) 
med sig, som et solidt fundament for 
fremtiden. 
5. Ødis Skole er blevet en idrætsskole, 
hvor der er særlig fokus på bevægelse 
og på at udøve og lære om forskellige 
idrætsdiscipliner (i de forgangne 6 uger 
har nogle af klasserne haft et forløb 
med tennis). 
6. Det bliver prioriteret at tage på lejr-
ture, busture samt andre aktiviteter, 
såsom Bakkeby (hvor skolen omdannes 
til minisamfund for en uge). 
7. Der er fleksibilitet på skolen ift. at 
afprøve nye og anderledes tiltag, såsom 
fagdage hver onsdag, lodret læsning på 
tværs af indskolingen eller samlæste 
klasser ved meget små årgange.  
8. At der på skolen er en nul tolerance 
overfor mobning eller grimt sprog til 
eller om hinanden.  

Kira Nielsen 
Skolebestyrelsesmedlem 

 Derfor vælger jeg Ødis Skole til mine børn 
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Kære forældre til kommende børn i skolen 
 

Som nævnt til informationsmødet den 23. november, sender jeg lige et link til 
indskrivning.  
Hvis der skulle opstå problemer eller spørgsmål, er I velkommen til at kontakte 
skolen. Skolesekretæren er her om formiddagen undtagen torsdage. 
 

Indskrivning: 
Gå ind på www.kolding.dk/skolestart, hvor der er vejledning til indskrivningen. 
Følg derefter linket www.indskrivning.dk og skriv ind.  
I skal logge ind med NemID eller digital signatur. Linket er åbent fra 26. no-
vember 2016 til 13. januar 2017. 
 

Uanset om det er den tilhørende distriktsskole eller anden skole I vælger, 
SKAL der indskrives digitalt. I indskrivningen vælges skolen, hvor I øn-
sker barnet skal gå. Ligeledes, hvis barnet har søgt og fået bevilliget skole-
udsættelse, skal det ”indskrives” og sættes flueben ved skoleudsættelse. 
 

Ved indskrivning i SFO, skal det gøres på sidste side af selve indskrivnin-
gen – kvittering. Der er et link til https://mitkolding.kolding.dk, hvor der 
udmeldes af børnehave og indskrives i SFO 
 

Vi glæder os til at se jer her på Ødis Skole. 
 

Venlig hilsen 

 Susanne Runge Hartwigsen 

skoleleder. Ødis Skole 

Lidt nyt fra Vennekredsen på 
Vesterled 
Året 2016 er gået på hæld, og fra Venne-
kredsen vil vi gerne sige tak til alle, der har 
støttet os igennem året. Uden deres støtte 
ville det have været svært at få forretningen 
til at være det, den er. 
  
Bankospil i foråret 2017 vil blive afviklet 
følgende dage: 
Onsdag den 18. januar 
Onsdag den 22. februar 
Onsdag den 22. marts  
 
Herudover lægger vi op til, at vi afvikler 
vores ”Spis sammendag” onsdag den 26. 
april 
Den årlige Vesteroliade fastlagt til onsdag 
den 24. maj.  
Fredag den 23. juni forventer vi igen at 
have Dixens pølsevogn på plejehjemmet, så 
alle deltagerne i afviklingen af Sankt Hans 

kan blive bespist med pølser og tilbehør.  
 
Selvfølgelig skal 
beboerne ikke 
snydes for deres 
køreture. 
Som sædvanlig 
er de planlagt for 
et halvt år ad 
gangen, og første 
halvår ser ud som følger: 
  
09.  og 23. januar   06. og 20 februar 
13. og 27. marts    10. og 24. april 
 01. , 15. og  20. maj   12. og 26. juni. 
Herudover kan der sagtens opstå små ad 
hoc opgaver og events. 
 
Venlig hilsen 
Vennekredsen på Vesterled 
Stig Funder 
 

http://www.kolding.dk/skolestart
http://www.indskrivning.dk
https://mitkolding.kolding.dk
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Hvilken vej ? 

 

Loppesager 
 

 
 
 
 

Afhentes hurtigt efter aftale 
Henvendelse:  

Tlf. 28 12 88 79  / Tlf. 75 59 85 21 

    
Dette nummers ”Vejgættebillede” er 
en vej der under sit løb vestpå og ud 
af sognet skifter navn. Vi er i den 
vestlige del af sognet. Hvilken vej? 
          

Motivet på sidste nummer 
”Vejgættebillede” var et stykke af 
Tapsvej i Ødis set fra Søndergyden. 
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SANG FOR SANGGLADE 
 

 
 
 

Vi samles om Marie Louise 
ved klaveret i Ødis Forsam-

lingshus  
tirsdage i lige uger kl. 19 –21. 
25 kr.  inkl. fælles kaffebord  
– overskuddet går til lokalet, 
kørselsgodtgørelse m.m. til 

lederen. 

 
 
 
 
 

Åbent hus i Ødis Forsamlingshus 
for pensionister, efterlønnere  

og andre interesserede 
Tirsdage i ulige uger  

kl. 14 - 16.00 
 
 

Tirsdag den 6. december 
Julemøde. Sognepræst Inger Hvinden-
bråten,Ødis 
 

Foredrag og kaffe koster 40 kr. 
Kom og få en hyggelig eftermiddag. 
 

Med julemødet den 6. december har 

udvalget besluttet, at det er den sidste 
”Åbent Hus” eftermiddag.  
Vi håber, at der er nye kræfter, som vil 
fortsætte. Mange tak for trofast frem-
møde. 

Med venlig hilsen 
 

Grethe 7559 8060  -  Ingrid 7559 8129 

Margit 7559 8139   -  Gerda H. 7558 5330   

Tove og Bent 7559 8083 - Else 7559 8106 

Karen Sophie 7456 8309 

BANKOSPIL PÅ        
VESTERLED 

Bankospil i foråret 2017 vil 
blive afviklet følgende dage: 
Onsdag den 18. januar 
Onsdag den 22. februar 
Onsdag den 22. marts  

Alle dage  
kl. 14.00 
 
 

Det nuværende udvalg har besluttet at 
stoppe med at arrangere Åbent hus. Mon 
der skulle være andre, der kunne tænke 
sig at overtage? Måske kunne man nøjes 
med  4-5 arrangementer i løbet af en sæ-
son. Så ville det være mere overkomme-
ligt.                                                       nc 
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FAGKUNDSKAB . KVALITET . SERVICE 
______________________________________________________________________________ 

 

VAMDRUP 
SPECIALOPTIK 

OPTIKER - OPTOMETRIST 
TLF. 75 58 10 86 

 
 

 

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

   URE - BRILLER               GULD - SØLV 

GRATIS 
syns-
prøve 

 
Steppingvej 3 

6580 Vamdrup 
Tlf. 7559 8035 / 2217 3680  

  

STØT VORE 
 ANNONCØRER - 

DE STØTTER OS 

Østergade 5 . 6580 Vamdrup Østergade 5 . 6580 Vamdrup 
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December-januar  2016/17 

 

Der er blevet efterår på  
kirkegården, og blomster og træer-
nes løv har givet tabt for blæst og 
kulde. Men så er der smukt pyntet 
med gran for efterår og vinter.  
(Billeder: Find Christensen) 
 

 
”Lær mig, o skov, at visne glad 
som sent i høst dit gule blad; 
et bedre forår kommer. 
Der grønt mit træ skal herligt stå 
og sine dybe rødder slå 
i evighedens sommer.” 
   (A. Oehlenschläger) 

EFTERÅR PÅ KIRKEGÅRDEN 
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Skriv til Sogneavisen 
Der foregår rigtig mange ting i sognet i de forskellige 
institutioner og foreninger både i dagligdagen og ved 
særlige arrangementer. Det vil vi gerne skrive om i 
Sogneavisen.  
I skolen, i Børnehaven i Hallen sker der hele tiden 
noget, som er værd at fortælle om.  
Så skriv et par ord og send det til en af Sogneavisens 
mailadresser. De ses på side 31. Det må gerne være 
billeder med. 

nc 

   

 

Advent og jul 
(Billede fra folkekirkens hjemmeside) 

 

Advent er ventetid. Vi venter på, at julen skal komme, med gaver, dejlig mad, 
hygge, fejring og glæde, lys og håb.  

Ordet advent kommer af det latinske ’Adventus Domini’, som betyder ’Herrens  
komme’, og handler om forventning og forberedelse til den store julefest, hvor 
det er Gud selv, der kommer til verden gennem Jesus’ fødsel. Den lilla farve er 

adventsfarven i kirken, og symboliserer bod, eftertanke og forberedelse.  
Når vi tænder vore adventslys, et mere for hver søndag i adventstiden, er det 
også fint at have i tankerne de mange mennesker som lever i mørke på vores 
jord, og at vi kan være med til at lyse op gennem omtanke og medmenneske-

lighed.  
Den norske salmeforfatter Eivind Skeie har skrevet en adventssang med et vers 
for hver søndag og hvert nyt lys vi tænder, da også omsorgen for andre menne-

sker  er en vigtig del af vores adventstid:  
   Tenn lys 

 

Tenn lys! Et lys skal brenne  
for denne lille jord, den blanke himmel-
stjerne der vi og alle bor. Må alle dele 
håpet så gode ting kan skje. Må jord og 
himmel møtes. Et lys er tent for det. 
 
Tenn lys! To lys skal skinne for kjærlighet 
og tro, for dem som viser omsorg og all-
tid bygger bro. Må fanger få sin frihet og 
flyktninger et hjem. Tenn lys for dem som 
gråter og dem som trøster dem. 
 
 
 

 

Tenn lys! Tre lys skal flamme for alle som 
må slåss for rettferd og for frihet.  De 
trenger hjelp fra oss. Må ingen miste 
motet før alle folk er ett. Tenn lys for dem 
som kjemper for frihet og for rett. 
 
Tenn lys! Nå stråler alle de fire lys for 
ham som elsker alt som lever, hver løve 
og hvert lam. Tenn lys for himmelkongen 
som gjeterflokken så! Nå møtes jord og 
himmel i barnet, lagt på strå.  
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Det nye menighedsråd for  
Ødis sogn:  
Vi er glade for at præsentere det nye me-
nighedsråd for Ødis sogn, og takker samti-
dig Karl Schmidt for lang og trofast tjene-
ste i rådet. Han overlader nu sin plads til 
nye kræfter. 

 
 
 

Formand          
Næstformand           
Kirkeværge           
Kasserer          
 
Sekretær          
Kontaktperson    
Sognepræst      
 

Tina Haahr Bihl 
Peder Nissen 
John Bording 
Daniel Klestrup 
Bjærge 
Malene Baun Riis 
Niels Christensen 
Inger Hvinden-
bråten 

Børne– og familieklubben 
 
En søndag om måneden samles børne– og familieklubben i Vestfløjen. Der får man høre 
bibelfortælling, synge, lege, lave noget kreativt og hygge sammen. Der er plads til flere, 
så velkommen til! Næste samling er 11. december kl. 14.30. 
Her nogen glimt fra samlingen i november (billeder: Malene Baun Riis): 
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Gudstjenester i Ødis Kirke  

december 2016 - februar 2017 
 

 Hvor andet ikke er nævnt er gudstjene-
sten v/sognepræst Inger Hvindenbråten 

December  

4.  2. søndag i Advent  kl. 10.30   

v/Kristina Nilsson 

11.  3. søndag i Advent  kl. 19.00  

De 9 læsninger - musikgudstjeneste 

Gløgg og æbleskiver i Vestfløjen 

18.  4. søndag i Advent  kl. 14.00  

Vi synger julen ind - en eftermiddag 
med julens salmer og sange 

24. Juleaften  

Familiegudstjeneste kl. 13.00 

Julegudstjeneste kl. 16.00 

25. 1. Juledag kl. 10.30 

26. 2. juledag Ingen gudstjeneste, vi 
henviser til omegnens kirker 

Januar  

1. Nytårsdag  kl. 14.00  

Vi ønsker hinanden godt nyt år over 
et glas i våbenhuset 

8.  1. søndag efter Helligtrekonger  

kl. 10.30 Spejdernes nytårsparade 

15.  2. søndag efter Helligtrekonger 

kl. 9.00 

22.  3. søndag efter Helligtrekonger 

kl. 10.30 

29.  Ingen gudstjeneste 

Februar 

Onsdag 1.  Kyndelmisse kl. 19.00 

5.  Sidste søndag efter Helligtrekonger 

kl. 10.30 

 

Julens musik og sang  
i Ødis Kirke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der er sol og blå himmel over Ødis ved ind-
gangen til adventstiden. Julegranen er på 
plads, og vi er begyndt at glæde os til jul. 
Julens budskab formidles i høj grad i salmer 
og sange. Ud over den almindelige søndags-
gudstjeneste er der i Ødis Kirke to arrange-
menter, hvor man kan være med til at lytte 
til musik og selv få synge de kære sange. 

 

De 9 læsninger 
11. december kl. 19.00 

- en musikgudstjeneste med lokale læsere 
og musikere 

En musikgudstjeneste med læsninger fra Det 
Gamle og Det Nye Testamente.  

Ingrid Garnes, Thea Jensen og Jan Tinge 
medvirker med sang og spil.  

Efter gudstjenesten er der gløgg og æbleski-
ver i Vestfløjen.  

 

Vi synger julen ind 
18. december kl. 14.00 

Hvor ”Sang for sangglade” har været med til 
at vælge sangene. Der bydes på lidt  

julegodter efter arrangementet.  

 

Kontakt  
Organist: Karin Petersen… 41593437  

Sognepræst:  
Inger Hvindenbråten …………..  75598150 
 mobil                                            93871700  
Graver: Find Christensen ..........   75598121 
Formand: Tina Haahr Bihl  ……..61708812 
Kirkeværge: John Bording ........  23204023 
 

Ved dåb, bryllup og begravelse  
henvendelse til sognepræsten.  
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Eigil Fabricius 

 

Tømrer- og 
snedkerarbejde..! 

EIGIL FABRICIUS 
Steppingvej 16, Ødis 

6580 Vamdrup 
 

www.eigilfabricius.dk 

Cykler - Knallerter  
Plæneklippere - Motorsave 

SALG OG SERVICE 

7559 8382 / 2239 6002 
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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 

Bygge-anlæg, hulmursisolering, 
have/belægningsarbejde, lagerar-
bejde, truck og maskinkørsel samt 

mandskabsudlejning 

Ring og få en snak  
om vores fremtid sammen 

Johan Poulsen 
JPmultiservice@outlook.dk 

Ødis Bramdrup, 6580 Vamdrup 

JP multiservice 
22832485 
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Fagdag med robotter 
 

Som man tidligere har kunnet læse i 
Lokalbladet, har vi på Ødis Skole fag-
dage på alle klassetrin hver onsdag. 
I onsdags havde 1. og 2. klasse fagdag i 
Natur og teknologi, og vi var på Pæda-
gogisk Center i Kolding, hvor vi fik lov 
til at lege med robotter. De havde for-
skellige slags, og det var rigtig spæn-

dende for børnene at prøve. Der blev 
både "programmeret", lavet baner og 
løst opgaver med de forskellige robot-
ter. 
Hele mellemtrinnet var ligeledes på 
Pædagogisk Center den samme dag, 
men emnet for deres fagdag var mate-
matik, og aktiviteterne var LEGO Edu-
cation og LEGO Mindstorm. 
På onsdag skal 3. og 4. klasse på Pæda-
gogisk Center og arbejde med robotter-
ne, og ugen efter er det 5. og 6. klasses 
tur. 
Det er et godt tilbud for os, at vi har 
mulighed for at booke os ind på de 
mange aktiviteter på Pædagogisk Cen-
ter, og fagdagene giver os i højere grad 
mulighed for at gøre brug af disse til-
bud. De fleste elever er meget begej-
strede for fagdagene og mulighederne 
for andre aktiviteter og tid til fordybel-
se. 
 
 Inge Nørgaard Scherff 
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 Flere billeder fra fagdagen 

Juletræstænding i Ødis 
Af Niels Christensen 

Omkring 100 børn og voksne deltog i jule-
træstænding i Ødis lørdag den 26. novem-
ber. 
Arrangementet foregik i år på kirkepladsen 
ved Ødis Kirke. Kl. 15 var der allerede 
fyldt godt op på pladsen, og børnene kig-
gede forventningsfulde efter julemanden, 
Endelig dukkede han op i sit fornemme 
køretøj. Men skuffelsen var stor, da han 
end ikke satte farten ned men blot kørte 
forbi. Kort tid efter vendte han dog tilbage, 

så han kunne hjælpe med 
at få tændt juletræet. 
Det var lidt besværligt at 
få tændt juletræet, da 
julemanden vist ikke hø-
rer så godt. I hvert fald 
måtte børnene råbe tre 

gange, før han fik tændt, eller også kunne 
han bare ikke finde kontakten. 
Derefter blev der danset om juletræet, hvor 
julemandeden gik foran, mens alle sang 
med på julesangene. 
Endelig oprandt det store øjeblik, da Jule-
manden åbnede sin gavesæk og delte god-
teposer ud til alle børnene. Det var vist 
dagens højdepunkt. 
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Levering af: 

 bårebuketter, kranse,  

blomster, dekorationer,  

almindelige buketter og 

sammenplantninger 
 

74 56 25 40 

 

VÆR GOD VED DINE 
FØDDER! 
 

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

 

Christiansfeld 
Fodpleje 
Læge exam. 
Fodplejer 

Dorthe Birkholm 
Kongensgade 13 
Christiansfeld 

Tlf. 74562117 
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Hvad er det? Af Frede Nielsen 

Løsningen på sidste nummers 
”Hvad er Det” er, at det var 
skallen af en vinbjergsnegl. 
Vinbjergsneglen er en spiselig 
snegleart og Europas største skal-
bærende landsnegl. Som fuldvok-
sen kan den opnå en højde på 4,5 
cm og en bredde på 4 cm. Særligt 
i Sydeuropa anses den for at væ-
re en stor delikatesse. 
   At sneglen er spiselig, har haft 
betydning for dens udbredelse i 
Danmark I middelalderen blev 
snegle ikke betragtet som kød, og 
måtte derfor gerne spises under 
fasten. Således opdrættede såvel 
klostre som herregårde disse snegle, 
hvilket i dag kan ses ved, at kon-
centrationen af vinbjergsnegle ofte 
er højere omkring gamle herregår-

de og klostre – 
eller disses 
ruiner. 
   Vinbjerg-
sneglen er 
fredet i det 
omfang, at 
kommerciel 
indsamling af 
sneglen i na-
turen ikke er 
tilladt. Det er 
således tilladt 

at indsamle den til eget forbrug, 
men det tilskyndes, at denne ind-
samling spredes, så man undgår for 
store indgreb i de enkelte habitater. 
I naturen når den typisk en alder 
på 6-8 år, men det er ikke usæd-
vanligt at opleve endnu ældre ek-
semplarer. 
   Vinbjergsneglen og den almin-
delige havesnegl kommer frem i 
stort tal efter et stort regnvejr i 
foråret. 
   Dens parring finder sted i maj 
eller juni. Da sneglen er tvekønnet 
befrugter de hinanden: Selve par-
ringen foregår ved, at de to snegle 
"rejser sig op" og trykker deres 
fodsåler mod hinanden og fører en 
form for stav af kalk ud til hinan-
den. Det nærmere formål med 

https://da.wikipedia.org/wiki/Snegl
https://da.wikipedia.org/wiki/Europa
https://da.wikipedia.org/wiki/Sydeuropa
https://da.wikipedia.org/wiki/Danmark
https://da.wikipedia.org/wiki/Middelalder
https://da.wikipedia.org/wiki/Faste
https://da.wikipedia.org/wiki/Kloster
https://da.wikipedia.org/wiki/Herreg%C3%A5rd
https://da.wikipedia.org/wiki/Habitat
https://da.wikipedia.org/wiki/Havesnegl
https://da.wikipedia.org/wiki/Maj
https://da.wikipedia.org/wiki/Juni
https://da.wikipedia.org/wiki/Hermafrodit
https://da.wikipedia.org/wiki/Kalk_%28mineral%29
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denne stav er endnu ikke kendt, da 
selve formeringen først sker efter-
følgende ved, at de begge fører et 
lem ud, der overfører sædcellerne. 
Efter parringens afslutning graver 
sneglen sig ned i jorden, hvor den 
lægger omkring 60 æg. 
   De naturlige leveområder er på 
større og mindre bakker, samt i 
åbne kratområder og mere sjældent 
i folks haver. Her lever den mest 
af forrådnede plantedele og døde 
dyr. Da der i disse områder også 
ofte forefindes bl.a. ræve og 
grævlinger betragtes disse som na-
turlige fjender. 
   Midt i november er tidspunktet 
hvor vinbjergsneglen lukker sit hus 

med en kalkforsegling for at over-
vintre. 
   Vinbjergsneglen er fredet i 
Danmark, men man må gerne 
indsamle dem ikke-kommercielt. 
Kilde: Wikepedia  
 

Hej Alle sammen 
NYHED: Der starter et nyt håndbold-
hold op: U6 håndbold Dreng/pige start 
i Ødis Hallen d. 12/1 kl. 16.30-17.30 
(torsdage) 
Mandag d. 21. november var der Ge-
neralforsamling i Ødis IF, Ødis Hal-
lens Cafeteria og Støtteforeningen for 
Ødis IF. 
Der var 16 fremmødte, inkl. Bestyrel-
ser. Det kunne godt være bedre besøgt 
- men det er faktisk det antal, vi nor-
malt er til dette årlige arrangement. 
Måske der fremover kunne komme 
lidt flere - der er jo plads til nogen 
flere...Efter 8 år i foreningen, er det på 
tide, at give fanen videre - nyvalgt 
formand er Martin Vestergaard Lyt-
hje. Tillykke til Martin og rigtig god 
vind! Jeg er sikker på, I alle vil hjælpe 

og støtte ham. 
Se referat fra Generalforsamlingen 
på www.odis-if.dk - under Regnska-
ber.  
Jeg vil gerne sige tak til alle jer frivil-
lige, brugere, bestyrelsen og sponso-
rer, samt samarbejdspartnere, som har 
støttet op om foreningen og dens akti-
viteter. Herunder Ødis Skole og Kol-
ding Kommune.  
Dette var det sidste indlæg fra mig i 
denne omgang, men jeg er sikker på, 
at I fortsat vil høre fra de andre ... 
Rigtig God Jul til alle og jeres! 

Med venlig hilsen 
Jens / Ex-formand 

https://da.wikipedia.org/wiki/Bakke_%28geologi%29
https://da.wikipedia.org/wiki/Krat
https://da.wikipedia.org/wiki/Have
https://da.wikipedia.org/wiki/Forr%C3%A5dnelse
https://da.wikipedia.org/wiki/R%C3%A6v
https://da.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A6vling
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Artsfredning&action=edit&redlink=1
http://www.odis-if.dk/
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Udtrækning af  
Ødis IF lotteri 

 

 November  
239, 7, 270,   

204, 83, 1, 252, 
36, 183, 21,    

203, 68   

 

www.trafikskolen-vamdrup.dk 
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Åbningstider: 
 

Salon 10 
Vamdrupvej 10,  

tlf. 75598045 /. 21296369 

Tirsdag, torsdag og fre-

dag…….  ...kl. 9.30 – 17.00 
 

Ødis Hallens  

Cafeteria  
Tlf. 75 598144 

Bestyrelsesmøder etc. med 

bespisning / kaffe serveret 

kan afvikles hele året - dog 

ikke i skolernes ferier. 

Bestilling rettes til - 

Kirsten Lund      29720132 
 

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 
 

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 
 

  
 

Farrisvej 19 

 

Buchwald Radio ApS 
Østergade 15 
6580 Vamdrup 
Tlf.: 75581233  
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Dagplejen 
Henv.: Dagplejen, Kolding kommune 
 

Børnehuset Søbo, afd. Ødis 
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 
 

Kirken/menighedsrådet 
Sognepræst: Inger Hvindenbråten,  
tlf. 75 59 81 50  
Formand: Peder Nissen, tlf. 75 59 82 03 
Kirkeværge: John Bording, tlf. 23 20 40 23 

 

Vesterled 
Ødis Byvej, tlf. 75 59 80 90 
Vesterleds Vennekreds 
Formand Stig Funder, 75 58 36 08 
 

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

Lokalrådet for Ødis Bramdrup, Ødis 
og Fovslet 
Formand: Jens S. Jørgensen, tlf. 75 59 82 88 
 

Aktivitetsudvalget  
Formand: Eigil Laursen tlf. 75 59 81 99 
 

Stifindergruppen                                                          

Formand: Inge M. Thomsen, 20 14 20 71                                          
 

Beboerforeningen for Fovslet og om-
egn Kont.person: Karen Nielsen, 51269469 
 

Landsbylauget for Ødis Bramdrup 
Formand: Lars Frandsen, tlf. 75 59 84 66 
 

“Skovtrolden” 
v/ Frede Nielsen 
 

Ødis Antenneforening www.oedisaf.dk 
Formand: Kai Videbæk, tlf. 75 59 84 09 
Vandværkerne 
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 
Formand: Martin Vestergaard Lythje,  
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 

Støtteforeningen for Ødis IF 
Formand: Jytte Johannsen 61 38 38 90 
 

Ødis Hallens Cafeteria 
Formand: Camilla Matthiesen tlf. 5190 5098    
 

Krolfklubben i Ødis Kroge 
Formand: Peter Christensen, tlf. 29939117 
 

Krolfklubben  ”Madholdet”,  
Ødis Bramdrup 
Formand: Vagn Hugger, tlf. 91 54 24 73 
 

Åbent hus i Ødis Forsamlingshus 
Kontaktpersoner:  
Grethe, 75598060, Margit, 75598139 ,  
Gerda, 75598276, Ingrid, 75598129,  
Karen Sophie, 74568309 
 

Sang for Sangglade 
Kont.person: Marie Louise Jensen 26127780  
 

Ødis KFUM spejdere 
www.odisspejder. dk 
 

Tvetohytten, Vamdrupvej 16 A 
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 
 

http://www.odisforsamlingshus.dk/
mailto:info@odisforsamlingshus.dk
http://www.odisvandvaerk.dk/
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Lokalbladet  
udgives af 

Lokalrådet for Ødis Bram-
drup, Ødis og Fovslet 

 

Redaktion: 
Niels Christensen (ansv.) 
Stationsvej 13, Ødis 
6580 Vamdrup        
7559 8339 / 2084 4579 
E-mail:  
sogneavisnc@hotmail.com 
 

Frede Nielsen        
 

Kirkesiderne: 
Inger Hvindenbråten 
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 
 

Annoncer: 
Kristian Frandsen 26398292 
 

Tryk: 
Trykkeriet  
Østergade 24 
6580 Vamdrup     7558 1007 
 

Oplag:  660 
heraf omdeles  
590 i Ødis Sogn 
ca. 70 sendes udensogns 
 

Abonnement: 
 

Indensogns 100 kr. 
For et helt år (10 numre) 
 

Udensogns 160 kr. 
 

Konto: 7040 0000175819 
 

MobilePay:  2987 9877 
 

Læs også www.ødis.dk 

 

 

Vamdrup Bibliotek 
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 

På biblioteket kan du 

få svar på mange 

spørgsmål. 
 

Der venter dig gode 

oplevelser i bibliote-

kets mange bøger, 

blade, bånd, lydbø-

ger og cd'er. 
 

Det er gratis at bruge 

biblioteket. 
 

Der er både for børn 

og voksne. 
 

Det er DIT bibliotek! 

Kolding  

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 



 

 

G
æ
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af F
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de N
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en

 

 
 

Næste  nummer: 
 

Udkommer 7. februar  2017 
Deadline fredag den 27. januar 2017 

kl. 8.00 
 

 
Husk at få jeres arrangementer  

med i aktivitetskalenderen 
7559 8339  /  2084 4579 eller  
sogneavisnc@hotmail.com 

Vi skal ud i den sydvestlige del af 
sognet for at finde ovenstående be-
boelse. Hvor? Godt julegæt!! 
 
"Gættebilledet" i sidste nummer 
var adressen Chr. Holmsvej 3 i Fovs-
let.  


