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LOKALBLADET
FOR ØDIS BRAMDRUP / ØDIS / FOVSLET

Nr. 191

Tirsdag den 7. februar 2017

Ny organisationsplan Ødis spejderne
Lokalrådet, Lokalbladet,
Aktivitetsudvalget, Stifindergruppen, Landsbylauget,
Beboerforeningen. Er det
forvirrende?
Få et overblik ved at studere
den plan, som Lokalrådet har
udarbejdet.
Læs s. 4

Der har de seneste torsdage
været en saven, hamren og
banken i TVETO-hytten.
Det skyldes, at Bæverne og
Ulvene er ved at bygge
egern-foderbrætter. Vi håber
på ekstra stor egern-aktivitet
i haver og i skoven. Læs s.20

20. årgang

Fastelavnsfester
Der er gode muligheder for
at komme til fastelavnsarrangement i Ødis Sogn. Lørdag i Ødis Hallen, søndag i
Fovslet. Der børnegudstjeneste med udklædning og
efterfølgende tøndeslagning.
Læs s. 8, 9 og 16

I dette nummer af Lokalbladet kan du læse

Et dejligt skue ud over den tilfrosne Ødis Sø en dag i januar med
høj luft og klart vejr. (Foto: Frede Nielsen)

Lokalrådet afholder
Generalforsamling

tirsdag den 21. februar 2017
kl.19.00 i Ødis Hallens Cafeteria.
Borgmester Jørn Pedersen er gæstetaler og taler bl.a.om:
”Forberedelser til den evt. kommende lokalplan for
Ødis og om, hvilke visioner Kolding Kommune har
for Ødis”.
Se hele dagsordenen s. 5

Nyt fra Lokalrådet
s. 3
Hjertestarterkurser
s.3
Vennekredsens gen. fors. s. 5
Madholdets gen. Fors.
s. 5
Velkommen til Ødis Sogn s.6-7
Loppemarked
s. 8
Hvilken Vej?
s. 10
Gen. fors.fællesforen.
s. 11
Sang for sangglade
s. 11
Bankospil på Vesterled
s. 11
Kirkesider
s. 13-16
Høstfest i dagplejen
s. 19
Dådyr på Vamdrupvej
s. 19
Hvad er det?
s. 22-23
Referat Generalfors.
Forsamlingshuset
s. 23

Lokalbladet betales
senest 1. marts på
MobilePay 2987 9877
eller bankkonto
7040 0000175819.
Prisen er fortsat 100,- kr.
pr. år. 160.– kr, hvis man
får bladet sendt.

Husk navn

Sognets aktivitetskalender
FEBRUAR
7. kl. 19, Sang for sangglade, Ødis

9.

21.

13.

21.
22.
25.
26.
27.
28.

Forsamlingshus
kl. 19, Generalforsamling i
Lokalrådet, Ødis Hallens Cafeteria
kl. 19, Sang for sangglade, Ødis
Forsamlingshus
kl. 14, Bankospil på Vesterled,
Vesterleds Vennekreds
kl. 15, Fastelavnsfest i Ødis Hal
len, KFUM-spejderne i Ødis og
Ødis Hallens Cafeteria
kl. 14, Fastelavnsfest i Fovslet, i
værkstedet hos Karen og Palle.
Fovsletvej 25
kl. 19, Generalforsamling i
Fællesforeningen, Aktivitetsud
valget/Stifindergruppen, Ødis
Hallens Cafeteria
kl. 19.30, ”Mit liv som blind”,
foredrag i Vestfløjen, Menigheds
rådet

21.
21.
22.
22.

APRIL
1. kl. 9.30-14 Loppemarked i Ødis
Hallen, Støtteforeningen

MAJ
18. kl. 17, Børnegudstjeneste med
efterfølgende bål i haven

JUNI
12. kl. 19.00, Generalforsamling

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

kl. 17, Børnegudstjeneste og
dåbsjubilæum med spisning i
Forsamlingshuset
kl. 17-21, Hjertestarterkursus
begynderkursus, Ødis Hallens
Cafeteria, Lokalrådet
kl. 19, Sang for sangglade, Ødis
Forsamlingshus
kl. 19, Filmaften, Vamdrup Kino.
Menighedsrådet
kl. 14, Bankospil på Vesterled,
Vesterleds Vennekreds
kl. 19, Generalforsamling i
Vesterleds Vennekreds,
Vesterled,

Ødis Vandværk

Forsamlingshus
kl. 17-20, Hjertestarterkursus
repetitionskursus, Ødis Hallens
Cafeteria, Lokalrådet

Lokalbladets deadline

er fredagen før den sidste lørdag i
måneden kl. 8.00.

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2017
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
Nr. 7

deadline 24. februar
deadline 24. marts
deadline 28. april
deadline 26. maj
deadline 28. juli
deadline 25. august

udkommer 7. marts
udkommer 4. april
udkommer 9. maj
udkommer 6. juni
udkommer 8. august
udkommer 5. september
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NYT FRA LOKALRÅDET
Generalforsamling i Lokalrådet
ØBØF

Den årlige generalforsamling afholdes,
tirsdag d. 21. februar kl.19 i Ødis Hallens Cafeteria. Koldings borgmester,
Jørn Pedersen er gæstetaler. Jørn Petersen vil bl.a. tale om forberedelserne til
den evt. kommende lokalplan for Ødis og
om, hvilke visioner Kolding Kommune
har for Ødis.
Husk at forny eller tegne medlemsskab
af” Lokalrådet ØBØF” d.15.2., så du har
stemmeret til generalforsamlingen. Se
dagsordenen side 5 her i Lokalbladet.

Nytårskuren

Tak til de mange deltagere i NYTÅRSKUREN d. 19.januar. Dejligt, at så mange mødte op.

Tilmelding til Hjertestarterkurser
Der afholdes 2 Hjertestarterkurser i

marts, den 7.3. og d.13.3. – læs mere om
det nederst på denne side.

Julemarked i november 2017
Der er nedsat en gruppe, der planlægger
et kommende julemarked i november,
fælles for alle beboerne i de tre landsbyer. Så allerede nu skal der lyde en opfordring til alle kreative mennesker om at
begynde at tænke over, hvad de vil producere til salgsboderne. Mere om det
kommende julemarked i martsnummeret
af Lokalbladet.

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 nu
tilbydes igen

Søgaard Jørgensen: jenssogaard@gmail.com, eller på
tlf.40 68 82 82 senest d.24.februar.
Der oprettes 2 kurser:
Beløbet indbetales ligeledes senest
Et repetitionskursus (3 timer),
d.24.2. på Mobil Pay 61 22 23 04 eltirsdag d. 7. marts kl. 17-20 og et
ler konto 2470 4383 569 430
begynderkursus (4 timer), mandag
Husk at oplyse navn og telefonnumd. 13. marts kl. 17-21, begge i Ødis
mer. Beløbet tilbaHallens Cafeteria.
gebetales, såfremt
Der vil blive tale om en egenbetaling der ikke er nok tilpå 200kr., som ud over tilskud til kur- meldte (min. 10
deltager pr kursus).
set også indbefatter forplejning.
Venlig hilsen
Lokalrådet

Interesserede tilmelder sig hos Jens
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Organisationsplan for samarbejdet i landsbyerne
Ødis, Ødis Bramdrup og Fovslet

”Lokalrådet ØBØF”
Lokalrådet for Ødis Bramdrup,
Ødis og Fovslet:

Beboerforeningen i Fovslet:
Arrangerer Sankt Hansfest i Fovslet og
udflugt for beboerne i Fovslet. Foreningen
har selvstændig økonomi.
Kontaktperson: Karen Nielsen, 51 26 94 69

Den samlende overordnede organisation
for de 3 landsbyer, Ødis Bramdrup, Ødis
og Fovslet, og som formidler kontakten til
Kolding Kommune. Bestyrelsen på 6 personer, vælges på skift ved den årlige generalforsamling i februar. Der betales et årligt
kontingent på 100 kr. pr. medlem.
Betalingen kan ske på
Mobil Pay: 61 22 23 04 eller til
kontonummer:2470 4383 569 430 – gerne inden 15.februar.
Formand: Jens S. Jørgensen, 40 68 82 82
mail: Jenssogaard@gmail.com

Landsbylauget for
Ødis Bramdrup:
Arrangerer Sankt Hansfest i Ødis Bramdrup, høstfest og juletræstænding. Har
selvstændig økonomi.
Kontaktperson: Lars Frandsen, 40 92 11 42

Aktivitetsudvalget Ødis:
Arrangerer Sankt Hansfest ved Ødis Sø,
juletræstænding og julemand samt flagalle
i Ødis.
Vedligeholder de grønne områder i samarbejde med Vej- og Parkafdelingen i Kolding Kommune og stier i Drenderup Skov i
samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen.
Kontaktperson: Eigil Laursen, 29 65 67 99
Selvstændig økonomi med hjælp fra frivillige sponsorindbetalinger.
Evt. Sponsorindbetalinger kan ske på
Mobil Pay: 40 68 82 82 eller til
kontonummer 2470 8977 154 422

Lokalbladet:
Lokalbladet udkommer 10 gang årligt og
finansieres dels via annonceindtægter og
dels via tegning af årligt abonnement på
100 kr. Hvis man får Lokalbladet sendt
koster det 160 kr.
Betalingen kan ske på
Mobil Pay: 29 87 98 77 eller til
kontonummer: 7040 0000175819
Lokalbladets redaktør: Niels Christensen
tlf:75 59 83 39 / 20 84 45 79.
mail: sogneavisnc@hotmail.com
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Generalforsamling

Lokalrådet ØBØF
afholder ordinær generalforsamling,
tirsdag den 21. februar 2017 kl.19.00
i Ødishallens Cafeteria.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af 2 suppleanter
8. Valg af revisor
9. Valg af revisorsuppleant
10. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 8 dage inden generalforsamlingen.
Gæstetaler er Borgmester Jørn Pedersen.
Jørn Pedersen taler bl.a.om: ”Forberedelser til den evt.kommende lokalplan for Ødis og
om hvilke visioner Kolding Kommune har for Ødis”.

Vesterleds Vennekreds afholder
generalforsamling
onsdag d. 22. marts 2017 kl.19.00
på Vesterled i Ødis
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastlæggelse af kontingent for det
kommende år
6. Valg til bestyrelsen: 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

7. Valg af 1 revisor
8. Eventuelt
Forslag til foreningen skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.
Foreningen er vært ved en kop kaffe
med tilbehør.
P.B.V.

GENERALFORSAMLING

Forslag, der ønskes drøftet på gene-

Søndag den 26. februar kl. 9.30
afholder Krolfklubben
”Madholdet” generalforsamling i
henhold til vores vedtægter i

KLUBHUSET STEPPINGVEJ 21 A.

Stig Funder

ralforsamlingen, skal være formanden, Vagn Hugger, i hænde senest
8 dage før.
På bestyrelsens vegne
Peter Grave
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Velkommen til Ødis Sogn
Af Lene Clausen

På Gl. Møllevej 42 i Ødis Bramdrup har den 51årige Kurt Kristensen lige nu fuldt blus på en
igangværende renovering af den
gamle gendarmbolig her 1000
meter fra den gamle grænse.
Han har haft adresse her siden han i sommers overtog ejendommen, som siden 1987
havde været ejet af hans forældre. Faderen
døde i 2015 og efter overtagelsen flyttede
Kurts mor til Christiansfeld.
Kurt er yngste søn af William og Elly Marie Kristensen som tidligere ejede
”Hulkjærgaard” på Steppingvej. Her deltog
Kurt som barn i de mange gøremål på gården. Men allerede da vidste han, at landmand det blev han aldrig. Gården solgtes i
1987, og forældrene flyttede til Gl. Møllevej 42, og da var Kurt for længst flyttet fra
egnen.
Kurts familie bor i dag i Kolding og består
af Anita, der er skolepædagog på Sct. Michaels Skole samt datteren Alberte på 12
år, som går i 6. klasse samme sted. Datteren Laura på 20 år bor i Aarhus, hvor hun
læser teologi på Aarhus Universitet.
Kurt er salgschef hos Jotun Danmark A/S i
Kolding. Jotun er en global norsk ejet farvekoncern.
Siden han flyttede fra egnen, har han bl.a.
været farvehandler, værnepligtig ved Livgarden, ansat hos Junckers Industrier og
J.C.Hempels Skibsfarvefabrik A/S, samt
læst HD. Hertil kommer at han også har
Af Inge M. Thomsen
I sommeren 2016 flyttede
Stefanie Balle Pedersen –
21 år – og Henrik Lund
Hansen – 25 år – ind i huset
på Søndergyden 12. Huset
og beliggenheden tæt ved
søen tiltalte dem, og mulighederne for tilbygning kun-

været ansat hos HFK Sønderjylland dengang da Sønderjysk Elitesport blev etableret – ’’jo lidt er der da kommet i rygsækken’’ som Kurt siger.
Kurts sparsomme fritid bruges i motionscenter og naturligvis med renovering af
boligen.
Gl. Møllevej 42 har siden overtagelsen
gennemgået en grundig renovering. Og lige
nu er Kurt i gang med sidste etape indvendig, som er opgaver på førstesalen – og når
foråret kommer venter så den udvendige
del af renoveringen. Herefter vil huset være
klar til udlejning – ’’så interesserede lejere
er da velkomne til at kikke forbi’’.
Kurt har siden overtagelsen mødt stor
goodwill og hjælpsomhed fra lokale, hvor
flere gamle bekendte har opdaget, at han er
kommet tilbage på hjemegnen. ”Måske er
velviljen ekstra stor, fordi jeg jo er barnefødt her i Ødis”, lyder det fra Kurt.

ne de lige se for dem, hvordan det skulle være, sådan
hen ad vejen. Garagen er
første projekt, for som udlært lastbilmekaniker må
manden have et værksted til
sine ting og sager. De kan
også se muligheden i en
altan med den skønneste
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udsigt over Ødis Sø.
At det blev Ødis huset blev
købt i var en tilfældighed,
men de ville gerne uden for
byen og alligevel ikke for
langt væk fra motorvejen
pga. job osv. og begge dele
kunne opfyldes her.
Fortsættes s. 7

Velkommen til Ødis Sogn
Af Birgitte Friedrichsen

Inguna Cirule og Zigmars
Truksis flyttede sidste år fra
Stepping og ind på Godrum, alias
Hov-vej 2, en landejendom i udkanten af Fovslet. Parret har
fundet sig godt til rette i nabolaget. Inguna
mestrer endnu ikke det danske så godt, men
dygtiggør sig i sproget via fjernundervisning. Hun er pt. på barsel med 9 måneder
gamle Keita, som kravler lystigt rundt på
gulvet sammen med Teisa, husets sorte
Maine Coon kat.
37-årige Inguna har en ud-dannelse som
dyrlæge-assi-stent og drømmer om, at hun
efter endt barsel kan få arbejde i en
dyrlægeklinik i området.
36-årige Zigmars har været i Danmark ad
flere omgange siden 2001. I første omgang
som sæsonarbejder med juletræer og som
medhjælper på en byggeplads.
Da krisen satte ind i Letland, besluttede
Zigmars sig for at flytte permanent til Danmark. I 2010 var han så heldig at få en læreplads hos Bjerndrup VVS, hvorfra han
blev færdiguddannet i 2014 og siden fastansat.
Det var på en ferie i Letland i 2013, at
Zigmars mødte Inguna, og parret blev siden
Husets andre beboere er
flere. Hunden Karma, en
skøn hvid samojede, en
meget kælen og glad hund.
og de 6 katte trives fint i
hinandens selskab. Kattene
er indekatte, men har også
en udendørs løbegård, så de
løber ikke rundt i folks haver. Stefanie tager tit til
hundeskoven i Tapsøre, så
Molly kan få lov til at løbe
frit omkring og lege med
andre hunde.
Stefanie læser HF i Kolding
og derefter ind på uddannel-

enige om at
flytte sammen i Danmark. Først i
lejebolig i
Stepping og
nu altså i
egen bolig.
Udover Keita
har Inguna
sønnen Alans
på 11 år som
lige er begyndt i Ødis
Skole. Han synes, han er blevet taget godt
imod og har allerede fundet et par kammerater i skolen og i nabolaget.
Zigmars har fra et tidligere ægteskab børnene Ralfs på 10 år og Greisa på 7 år. De
bor hos deres mor i Kolding, men er hos
familien på Hovvej 2 hver anden weekend.
I sin fritid går Zigmars på jagt og ønsker
sig pt. en jagthund. Inguna ønsker sig også
en hund, men det skal være en New Foundlænder. Hun er præsident for Newfoundlænderklubben i Letland og har arbejdet med opdræt af redningshunde til vands.
Velkommen til!

sen som Socialrådgiver til
sommer. Dette vil foregå i
Vejle.
Henrik arbejder som kranfører på Kolding havn. Der er
8 kranfører i alt, og den
højeste kran er 22 meter.
Udover job, hus og have
skal både familien og vennerne passes, og bage dejlige boller (tak). Og er det
godt vejr, kan de godt lide
at sejle en tur i båden, der
ligger i Kolding Å, hvor
Henrik er i bestyrelsen i Ålauget.
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De har fået hilst på nogle
naboer og føler sig godt
tilpas her. Vi kiggede lidt i
den grønne folder: Alt det
vi har og gør sammen og
de muligheder, der er for at
dukke op og være med til
nogle af de mange forskellige muligheder, der er i området.
Det unge par blev forlovet
den 18. nov. Dejligt det
stadig er moderne at forlove
sig.

Hvem er Fovslets kattekonge?
Det finder vi ud af søndag den 26. februar kl.14.00
i værkstedet hos Karen og Palle.
(adr. Fovsletvej 25).
Kom og vær med til et par hyggelige timer med tøndeslagning.
I må meget gerne være klædt ud.
Der vil være sørget for kaffe, te, saft og
selvfølgelig fastelavnsboller.
De voksne støtter sammenkomsten 30 kr.
Det er muligt at betale med MobilPay
på nedenstående nummer.
SU: senest d.17. februar 2017.
på tlf. 4023 9381
Vel mødt. Hilsen Karen, Palle, Christina og Thomas

Loppemarked i Ødis 2017
Lørdag den 1. april
samles vi igen til loppemarked i
Ødis Hallen kl. 9.30 til 14.00.
Auktion kl. 10.30

Forud for loppemarkedet er der gået mange timeres frivilligt arbejde med, at
indsamle og sortere loppeeffekter. Dette vil vi gerne sige en stor TAK for.
Vi håber på et stort fremmøde fra… ”gamle hjælpere” og inviterer hermed
også nye interesserede hjælpere. Ta’ gerne familie og venner med… der er
plads til alle i Ødis Hallen. Effekter opstilles i hallen i dagene forud, og der
skal være sælgere i hallen på selve dagen, af hensyn til maden er tilmelding
nødvendig.
Kom i det tidsrum du/I kan. Vi er her:
Onsdag d. 29/3 kl. 16.30, der serveres aftensmad kl. 18.00.
Torsdag d. 30/3 - fredag d. 31/3 kl. 9.00 til morgenkaffe, der serveres frokost/aftensmad.
Lørdag d. 1/4 kl. 8.00 til morgenkaffe og så går det løs. Der serveres frokost, og afsluttes med smørrebrød efter oprydning.
Meld dig som hjælper: ved Tove 40 96 85 34 eller Ulla 28 12 88 79
Vi ses… loppehilsener
Støtteforeningen for Ødis IF
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FASTELAVNSFEST
Lørdag den 25. februar
2017 kl. 15
Ødis hallen danner igen rammen om vores årlige Fastelavnsfest.
Vi slår katten af tønden og kårer kattedronninger og
-konger i flere aldersgrupper – også voksne.
Vi opfordrer alle børn og barnlige sjæle til at møde
udklædte op.
Der er præmier til de sjoveste, flotteste eller mest
fantasifulde udklædninger.
Til sidst hygger vi os med fastelavnsboller med saftevand, kaffe eller te.
Adgangsbilletter til fastelavnsfesten købes
ved indgangen
35 kr. pr. person
KFUM-spejderne i Ødis og
Ødis Hallens Cafeteria

FAKTA:

de i 1500-tallet. Deres måde at feste på,
har måske dannet inspiration for vores
version af skikken..
Helt frem til 1800-tallet bruger man levende katte i tønden. Forskeren fortæller,
at katten blev set som heksens følgesvend, og at den blev set som et symbol
på det onde, fordi det var et dyr, som det
var vanskeligt at få magt over.

Vidste du ”At slå katten af tønden" er en
skik, som er kendt i Danmark og Skåne.
Tidligere var skikken også populær i
Holland. En mulighed er, at flere af vore
fastelavnslege måske er inspirerede af de
"amagerkanske" hollændere, som skulle
opdyrke øen. De kom til Danmark allere9

Hvilken vej ?

Dette nummers ”Vejgættebillede”
er en af de større færdselsårer i sognet. Vi befinder os i den nordøstlige
del af sognet. Hvilken vej?
Motivet på sidste nummers
”Vejgættebillede” var et stykke af
Vamdrupvej i Drenderup lige før
den skifter navn til Ødisvej.

Loppesager

Afhentes hurtigt efter aftale
Henvendelse:
Tlf. 28 12 88 79 / Tlf. 75 59 85 21
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Generalforsamling i Fællesforeningen, Aktivitetsudvalget/
Stifindergruppen i Ødis
mandag den 27. februar 2017 kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes i Ødis Hallens Cafeteria.
Kom og støt op om de to frivillige arbejdsgrupper, og for at høre om, og diskutere planerne for det videre arbejde. Kom med nye ideer og forslag, og kom og stil
spørgsmål til de to arbejdsgrupper.
Dagsorden ifølge vedtægterne
Følgende er på valg:
Aktivitetsudvalget:
Stifindergruppen:
Eigil Laursen
Inge M. Thomsen
Jens S. Jørgensen
Preben Munch
Thorkil Laursen
Jens S. Jørgensen
En eller flere personer kan udmærket vælges til begge bestyrelser.
Stemmeret har alle som er medlem af: Lokalrådet ØBØF
Beboerforeningen for Fovslet og omegn.
Landsbylauget Ødis Bramdrup
Med venlig hilsen
Aktivitetsudvalget og Stifindergruppen

BANKOSPIL PÅ
VESTERLED

Bankospil i foråret 2017 vil
blive afviklet følgende dage:
Onsdag den 22. februar
Onsdag den 22.
marts
Alle dage
kl. 14.00

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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FEST OG FASTE

Fastelavnssøndag er et tidspunkt for karneval, fest og fejring over store dele af verden. I karnevalets historiske udgangspunkt
findes der et kristent motiv: Under karnevalet skulle samfundets roller og positioner
vendes op-ned. Den sidste skulle blive den
første, og den mindste blev størst af alle.
Den fattigste pige skulle krones til karnevalets dronning. Det var et glimt af en anderledes verden af det, som Jesus kalder Guds
rige eller himmeriget.

medmennesker. Måske har vi mulighed for
at dele noget af vor rigdom med dem, som
har for lidt at leve af?
I kirken vil vi fejre, men også besinde os
på, vort fælles ansvar for mennesker, som
lider.
Derfor inviterer vi til:

FAMILIEGUDSTJENESTE
MED TEMA: ”GODE VENNER”
- OG EFTERFØLGENDE
KARNEVALSFEST PÅ
Derfor er karnevalsfesten en naturlig del
FASTELAVNSSØNDAG
også af kirkens liv, da vi fejrer livsglæden, 26. FEBRUAR KL. 10:30.
samtidig med, at vi ser frem mod fastetiden, som starter tre dage efter Fastelavnssøndag, på Askeonsdag, og strækker sig
over 40 dage frem til 1. påskedag. Det er
de samme 40 dage, som Jesus fastede i
ørkenen, og som vi kan læse om i Matthæusevangeliets 4. kapitel.
Fastetiden er vor forberedelsestid før Påske, tilsvarende adventstiden før jul. Det
kan være fint at bruge lidt af denne tid til at
tænke på, og at gøre noget godt for vore

Alle børn (og voksne som ønsker det)
kommer udklædte til kirken. Minikonfirmanderne har ansvaret for
gudstjenesten. Efterfølgende bliver der
tøndeslagning i præstegårdshaven, og
fastelavnsboller i Vestfløjen.

FEBRUAR 2017
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”Du er døbt, dit hår er vådt…”

(Foto: Daniel Klestrup Bjærge)
Her er Noah, sammen med mor Malene og far Patrick. På billederne har de lige fejret
Noahs dåb i Ødis Kirke. Dåben er en stor dag for den lille, for familien, fadderne, slægt
og venner - og det er en stor dag i kirken, for menigheden får del i glæden og fejringen
af et nyt, dejligt lille menneskebarn, som er kommet til verden.
I dåben understreges også barnets tilhørighed til Gud, at man som nye forældre ikke står
alene om omsorgen for barnet, men at det også er lagt i Guds hænder, og det har fået sin
tilhørighed til kirken.
Ødis menighed ønsker alle nye borgere velkommen til verden, og til dåb i kirken. Man
kan også blive døbt som større barn, konfirmand, ung eller voksen, om man ønsker det,
hvis man ikke blev døbt som lille. Hvis man er usikker på noget omkring dåb, er man
altid velkommen til en samtale med præsten.

Børnegudstjeneste med dåbsjubilæum
For fem år tilbage var det måske dig der blev døbt, og mor og far viste dig stolt
frem. Det har vi i kirken lyst til at fejre, og derfor inviterer vi til

børnegudstjeneste med dåbsjubilæum torsdag den 9. marts
kl. 17.00 i Ødis Kirke.
Efter gudstjenesten samles vi til bespisning og hygge i Forsamlingshuset.
Af hensyn til maden beder vi om

tilmelding senest
fredag den 3. marts til mail:
ihv@km.dk eller sms til 93871700.
14

FILMAFTEN
21. MARTS
KL. 19.30
VAMDRUP
KINO

FOREDRAG 28. FEBRUAR
KL. 19.30
I VESTFLØJEN
”Mit liv som blind”

Andreas Møller Petersen er født blind. Han
vil fortælle os om sit liv, fra han som barn
kom på blindeskolen på Refsnæs og op til i
dag, hvor Andreas er en ualmindeligt aktiv
person. Han synger i gospelkoret Grace i
Karlslunde Strandkirke, hvis menighed han
tilhører, og som uddannet kirkesanger er
Andreas også aktiv andre steder.
Han går til dans, han følger meget med i
nyheder, og hvad der i øvrigt sker i verden
via radio og computer.
Dette og meget mere vil Andreas fortælle
om i sit foredrag, hvor han giver os indblik
i, hvordan det er at være blind i en seende
verden.
Der bliver også lejlighed til hyggesnak over
et glas vin, hvortil der serveres lidt ost.
Alle er velkomne—arrangementet er gratis.

Charlie Chaplins ”Diktatoren” er en parodi
på den samtidige Adolf Hitler, som Chaplin
havde en slående lighed med. Filmen foregår i det fiktive land Tomainia, hvor diktatoren Adenoid Hynkel har overtaget magten. Tilfældet vil, at en jødisk barber ligner
Hynkel på en prik. En dag bliver de to forvekslet, og barberen ender på Hynkels talerstol foran millioner af radiolyttere, hvor
han bruger muligheden for at tale for fred
og samhørighed.
”Diktatoren” var den første film, hvor man
hørte Chaplin tale.
Pris for arrangementet, inkluderet ost og
vin: kr 75,-

BABYSALMESANG

BØRNESALMESANG

Nyt hold starter onsdag d. 26. april.
Babysalmesang er et tilbud til babyer fra
0-12 mdr. sammen med mor eller far.
Vi synger salmer og børnesange med fagter, danser til årstidens salmer og lytter til
Nyt hold starter onsdag d. 15. marts!
musik. Hver lektion varer en god halv time
Børnesalmesang er for de 1-3 årige samog efterfølgende er der kaffe/te og hyggemen med mor eller far og bygger på de
ligt samvær. Forløbet varer 8 onsdage.
samme principper som babysalmesang:
Tilmelding til Karin Petersen på mail:
salmer, sange, dans, samvær og bevægelse
petersen13b@hotmail.com eller på tlf.
i Ødis Kirkes smukke rum.
41593437.
Nyt hold starter onsdag d. 15 marts. Vi
Der er plads til 12 børn på holdet.
mødes i kirken kl. 16.30 og synger sammen
en god halv times tid.
Forløbet slutter onsdag d. 26. april. Der er
ikke børnesalmesang i uge 15.
Tilmelding til organist Karin Petersen på
mail: petersen13b@hotmail.com eller tlf.
41593437.
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MINIKONFIRMANDER

Gudstjenester i Ødis Kirke
februar-marts 2017
Hvor andet ikke er nævnt er
gudstjenesten v/ sognepræst
Inger Hvindenbråten

Februar
1. Kyndelmisse kl. 19.00
5. Sidste s. e. Helligtrekonger kl. 10.30
12. Søndag septuagesima kl. 10.30
19. Søndag seksagesima kl. 9.00
26. Fastelavnssøndag kl. 10.30
Familiegudstjeneste og karneval

Marts
3. Fredag. Gospelkoncert/
gudstjeneste med konfirmander fra
Ødis og Vonsild i Vonsild kirke
kl. 16.00
5. Ingen gudstjeneste
9. Torsdag. Børnegudstjeneste og
dåbsjubilæum kl. 17.00
med efterfølgende spisning
12. 2. søndag i fasten kl. 9.00
19. 3. søndag i fasten kl. 10.30
26. Midfaste søndag kl. 10.30

Tirsdage fra 31. januar til 28. marts er det
tid for minikonfirmander i Vestfløjen og
kirken. Der skal det blive meget sjov og
hygge for alle dem fra 3. klasse, som har lyst
til at være med.
Vi skal spise, synge, lege, lave skuespil,
male på masker, lave udstilling og meget
mere. De som ikke har tilmeldt sig endnu,
kan alligevel komme med.
Søndag den 26. februar har minikonfirmanderne ansvar for fastelavns-gudstjenesten,
og der håber vi, at rigtig mange børn (og
voksne) vil komme udklædte til kirken, og
til karnevalsfesten i Vestfløjen bagefter.
Torsdag den 9. marts kommer også minikonfirmanderne med til dåbsjubilæet. Minikonfirmander er sjov - kom og vær med!
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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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
17

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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Høstfest i Dagplejen
Vi har holdt Høstfest i legestuen igen, denne gang tirsdag den 27. september 2016.
Det var en kæmpe succes.
Høstfest er en dag, hvor børnene får lov at
bruge alle deres sanser, såsom føle, lugte
og smage på alt. Vi havde spurgt vores
forældre, om de havde noget at bidrage
med, som vi kunne bruge til vores Høstfest. Og jeg skal lige love for, vi havde stor
opbakning til dette.
Vi fik dækket et rigtig flot bord med alt,
fantastisk oplevelse at se, hvordan vores
hvad der hører ind under høst. Det var en
børn gik til opgaven. De smagte blandt
andet citron og fandt ud af, hvor sure de
var. Løget var stærk at lugte til. Majskolberne smagte dejligt, og der blev gnavet
godt.
En dag som bestemt vil være at finde på
vores legestue program igen til næste år.
Tak for en dejlig dag og tak til forældre for
alt det, der blev samlet til denne dag.
Mange hilsen
fra dagplejen Ødis

Dådyr på Vamdrupvej

ham gik meget længe på et spor ind i skoven, men de fandt desværre ikke dyret.
Jeg skriver dette for at bringe en advarsel i
Lokalbladet om krydsende vildt ved Dren- Det, der bekymre mig mest er jo, hvis det
næste bliver personskade. Her skete der
derup Skov. Vi oplever, de kommer fra
skoven eller marken over Vamdrupvej spe- dog kun skade på bilen og desværre også
cielt ved vores jordvold før vores hus, når nok på dyret.
man kommer fra Vamdrup. Der er en vek- Vi har sjældent set så meget krydsende
vildt i de mange år, vi har boet her, som nu.
sel, hvor de både kommer fra marken og
Det er specielt dåvildt. Det kan være store
ind i skoven og omvendt, 2 gange på en
uge har biler måttet bremse eller holde for dyr, som vil forvolde stor skade, hvis de
dåvildt. Dyrene kommer, når det er mørkt. bliver ramt.
Jeg har selv oplevet både sent på eftermid- Så derfor ønsker vi at advare og fortælle
bilister om at sætte farten ned ved skoven
dagen og midt på aftenen.
og se sig godt for
Vi har for mange år siden fået sat advarselsskilte op, men vi mener, man bør gøre Jeg har taget kontakt til Kolding kommune
og informeret dem om problemet. De ville
mere. En aften for et stykke tid siden gik
det galt. Et dyr blev ramt ved skoven. Der tage kontakt til statsskoven i håb om, at de
i fællesskab kunne finde en løsning.
blev ringet på vores dør for hjælp, og vi
Med venlig hilsen
kontaktede en zweiss-hundefører. Steen og

Tove Frostholm
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Nyt fra spejderne i Ødis

Der har de seneste torsdage været en saven,
hamren og banken i TVETO-hytten. Det
skyldes, at Bæverne og Ulvene er ved at
bygge egern-foderbrætter. Derfor håber vi i
løbet af vinteren og foråret at se en ekstra
stor egernaktivitet i haver og skoven omkring Ødis, Ødis Bramdrup og Fovslet.
Egern-foderbrættet er en del af et Gørdetselv-mærke, som Bæver- og Ulveflokken er
ved at gøre sig fortjent til. Det betyder, at
børnene i de næste måneder kommer til at
prøve kræfter med flere små og store gørdetselv-projekter lige fra at knytte nøgleringe eller armbånd, lave reflekser og sy egne
mærker på spejderskjorten.
Indimellem hører vi om forskellige mere
eller mindre kendte højtider og prøver nogle af de gamle lege og traditioner, der er
forbundet med højtiderne. Første gang efter
Nytåret var det Hellig Tre Konger, hvor vi
rer og andre bidragsydere. Uden deres bifandt på en kongefigur i boller, som i
Schweitz, og Ulvene støbte Hellig tre Kon- drag var der ingen kalender. Samtidig håber vi, at kalenderen er til glæde og gavn i
gers lys. De blev godt nok lidt tynde.
mange hjem.
I øvrigt håber vi meget, at I når i handler i
Super Brugsen i Vamdrup vil bruge de røde
mønter til at støtte vores shelter byggeprojekt.
Husk, er du barn eller voksen og har lyst at
se, hvad spejderne laver, er du altid velkommen. Vi er i TVETO-hytten med Juniorer tirsdag fra 18.30 og Bævere og Ulve
torsdag fra kl 16.45.

Hvis nogen så den røde fane i gaden i Ødis
søndag den 8. januar. var det ikke, fordi
revolutionen, var igennem. Nej, det var
spejderne, der med fanen i front, gik Nytårsparade rundt i Ødis, inden vi deltog i
gudstjenesten.
Efterfølgende var der pølser og hygge i
spejderhytten.
Vi har igen fået lavet og uddelt vores kalender. Vi vil gerne takke alle vores annoncø20

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
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Hvad er det?

Af Frede Nielsen

lægges på kvistene. Et særligt stof
udskilt af hunhvepsen fremprovokerer en galledannelse på skuddet
ved, at der sendes et stof ind i
træets infrastruktur, som tvinger
dette til at danne gallen.
Indvendigt opstår flere kamre i
gallen med hver sin lille larve i
hver.
I juli klækkes de voksne insekter fra gallen. Hangenerationen er
udstyret med vinger, mens hungenerationen dels findes uden vinger
eller med så små af slagsen, at de
ikke kan flyve.
På planten Rosa Rugosa også
Egegallehvepsen, som den hedkaldet Rynket rose findes i efterår der på dansk (Biorhiza pallida)
og vinter disse røde klumper, som gennemlever to generationsskifter
ser ud til at have fået en hård be- om året gennem dels en kønnet og
handling.
dels en ukønnet (Parthenogenesisk
Hvad er der sket?
formering) en slags jomfrufødsel,
hvorved der fremkommer to vidt
Løsningen på sidste nummers
forskellige generationer af insekter.
”Hvad er Det” er, at det var en
Som foran nævnt er forårsgesåkaldt kartoffelgalle eller som no- nerationen af gallen fyldig og frisk
gen kalder den en svampegalle.
af udseende, mens den i løbet af
Denne galletype findes kun på
egetræer. I det tidlige forår fremstår den større og mere frodig med
først hvidlig senere mere rødlig
farve. I det meget tidlige forår
invaderes egen af nyligt under
jorden udklækkede hunhvepse, som
kan formere sig ukønnet og æggene
22

sommeren tørrer ind og bliver mere svampet samt noget mindre.
I løbet af juli måned gnaver de
voksne insekter sig ud af gallen og
er nu parate til at gennemføre en
kønnet formering.
Efter befrugtningen graver
hundyrene sig helt op til 1 meter
ned i jorden og lægger her deres
æg på unge eges rødder. Her opstår der i løbet af nogen tid en
række mindre svampeagtige galler
ved siden af hinanden på roden,

der hver kun indeholder en larve.
Disse larver lever i gallen under jorden i ca. 16 til 18 måneder,
hvorefter de i den sidste del af
vinteren klækkes til hunner, som
graver sig op og kravler ad egens
stamme op til træets skudspidser,
hvor de med deres lange læggebrod
borer sig ind i vævet og lægger
deres æg. Der dannes en ny kartoffelgalle og det hele starter forfra.

Generalforsamling i Ødis
Forsamlingshus mandag
den 23. januar 2016

Sekretær:
Niels Christensen
Menig:
Martin Aggesen
Menig:
Allan Nielsen
Menig:
Peter Grave
Bestyrelses suppleanter:
Generalforsamlingen var godt besøgt, og
Sonja Sørensen
bestyrelsen orienterede om sine planer for Lonny Bruun
fremtiden, og de udfordringer det giver
Revisorer:
anledning til. Ved det efterfølgende kaffe- Inge M. Thomsen
bord var der en livlig snakken.
Jytte Dantoft
Jens Søgaard Jørgensen blev valgt som
Revisor suppleant:
ordstyrer, og førte generalforsamlingen
Lone Knudsen
sikkert i mål.
Umiddelbart efter generalforsamlingen var Udlejning af Ødis Forsamlingshus:
www.odisforsamlingshus.dk
der bestyrelsesmøde med konstituering.
Minna Laursen, Søndergyden 5, Ødis,
Bestyrelsen ser nu således ud:
6580 Vamdrup.
Formand:
Eigil Laursen
Telefon 6136 6015
Næstformand: Thorkil Laursen
sondergyden@gmail.com
Kasserer:
Jan Søgaard Jørgensen

Modetøj til alle kvinder
str. 32-54
Torvet 8 - 6580 Vamdrup 2872 3822
mail: info@berg-bove.dk
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www.trafikskolen-vamdrup.dk

Udtrækning af
Ødis IF lotteri

Januar
132, 92, 125,
106, 247, 299,
231, 30, 266,
237, 29, 64
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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 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

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

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

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

Formand Stig Funder, 75 58 36 08

Formand: Camilla Matthiesen tlf. 5190 5098

Ødis Forsamlingshus

Krolfklubben i Ødis Kroge

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

Formand: Peter Christensen, tlf. 29939117

Lokalrådet for Ødis Bramdrup, Ødis
og Fovslet

Åbent hus i Ødis Forsamlingshus

Krolfklubben ”Madholdet”,

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

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
Ødis KFUM spejdere
www.odisspejder. dk

Formand: Inge M. Thomsen, 20 14 20 71

Beboerforeningen for Fovslet og omegn Kont.person: Karen Nielsen, 51269469 Tvetohytten, Vamdrupvej 16 A
Henvendelse: Anne Krogsgaard, 2388 9196
Landsbylauget for Ødis Bramdrup
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
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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:
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

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: 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
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Vi skal ud i den vestlige del af sognet for at finde ovenstående beboelse
på dette nummers gåde.
Hvor? Godt vintergæt!!
"Gættebilledet" i sidste nummer
var adressen Gammel Møllevej 38 i
Ødis Bramdrup.

Næste nummer:
Udkommer 7. marts 2017
Deadline fredag den 24. februar 2017
kl. 8.00

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

