
 

I dette nummer af Lokal-
bladet kan du læse  
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Velkommen til Ødis Sogn s. 4–5                

Loppemarked                        s. 4 

Sang for sangglade              s.  5 

Påsken                                  s. 5 

Koncert på Biblioteket         s. 6 

Reception  BJ Skovservice  s. 6 

Mindeord                              s. 7 

Hvilken Vej?                        s. 8 

Aktivitetsudvalget                 s.9 

Stifindergruppen                   s. 9                                      

Kirkesider                      s. 11-14 

Hvad er det?                        s. 19 

Lottotal                               s. 20 

Foreninger                           s. 22 
Lørdag den 17. marts, var der sædvanen tro loppemarked i Ødis 
Hallen. Der blev solgt for knap 97.000 kr. Læs s.4  

 Nr. 203                                       Tirsdag den 10. april 2018                               21. årgang  

Cykelstart 2018 
 

Mandag den 7. maj starter vi 
cykelsæsonen 2018 
Vi mødes ved det store træ 
på kirkepladsen kl. 19,00. 
Kom og nyd den flotte natur, 
vi har omkring Ødis, sam-
men får vi god motion og 
frisk luft.                   Læs s.7  

Ny bestyrelse i Lo-
kalrådet 
 

Ved generalforsamlingen 
blev der valgt ny bestyrelse. 
Vi er stolte af at kunne præ-
sentere den hidtil yngste 
gennemsnitsalder på Lokal-
rådets medlemmer nemlig 
37,6 år.       .          Læs s. 3 

To foreninger sam-
menlagt 
 

På generalforsamlingen blev 
det besluttet at nedlægge 
Stifindergruppen. Arbejdet i 
gruppen vil blive videreført 
af Aktivitetsudvalget, som 
blev udvidet til 7 bestyrelses-
medlemmer.       Læs s. 9 og 17  

 LOKALBLADET 

  FOR ØDIS BRAMDRUP  /  ØDIS  /  FOVSLET 

3/18   
April     
2018 

Reception  
Fredag den 4. maj 
kl. 11 til kl. ?  
hos BJ Skovservice 
på Tapsvej 6 
i anledning af  

Bjarne Jessens  
10 års jubilæum 
som virksomheds-
ejer 

 

Konfirmation 
 

Konfirmander i 
Stepping kirke 
søndag den 6. maj 
2018 kl. 10.00 
 

Jens Thorvald Pedersen Røgen 

Julie Lysager Kristensen  

Thor Østergaard Søndergaard 

 

 HUSK 
Lokalbladet kan  

betales på  
Konto: 7040 0000175819 

 

MobilePay:  2987 9877 
 

Det er der allerede 
mange, der har gjort. 

 

Tak for det! 
Læs s. 6 
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Sognets aktivitetskalender 
   

 APRIL  

 9. kl. 19.00-21.45, Pileflet, Ødis 
 Skole  

10. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria  

12. kl. 17.30, Spis sammen aften i 
 Forsamlingshuset  

16. kl. 19.00-21.45, Pileflet, Ødis 
 Skole  

17. kl. 19-21, Sang for sangglade, 

 Sæsonafslutning, Vestfløjen  

18. kl. 10-12, Frokostklubben i 
 Vestfløjen  

22. kl. 10-12.Smuk landsbydag, 
 Lokalrådet  

23. kl. 19.00-21.45, Pileflet, Ødis 
 Skole  

24. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria  

30. kl. 19.00-21.45, Pileflet, Ødis 
 Skole  

 

MAJ  

7. kl. 19.00-21.45, Pileflet, Ødis 
 Skole  

7. kl. 19.00. Cykelsæsonstart,     
 Mødested: kirkepladsen ved Ødis 
 Kirke  

16. kl. 10-12, Frokostklubben i 
 Vestfløjen  

23. Gåtur arrangeret af Aktivitets- 

 udvalget  

 

JUNI  

11. kl. 19.00, Generalforsamling, 
 Ødis Vandværk 
 

AUGUST  

25. Aktivitetsdag ved Søen  
 

OKTOBER  

11. kl. 17.30, Spis sammen aften i 
 Forsamlingshuset  

23. kl. 19,00, Sangaften i Vestfløjen, 
 Menighedsrådet  
 

NOVEMBER  

28. kl. 19,00, Koncert i kirken, 
 Menighedsrådet  

 

DECEMBER  

1. kl. 10-15 Julemarked i det gl. 
 mejeri  

 

2019 

JANUAR  

28. kl. 19.00, Generalforsamling i 
 Forsamlingshuset  
 

MARTS 

16. kl. 9.30-14 Loppemarked i Ødis 
 Hallen, Støtteforeningen  

   

Lokalbladets deadline og  udgivelsesdatoer 2018 
 Nr. 4 deadline 27. april   udkommer 8. maj 
 Nr. 5 deadline 25. maj   udkommer 5. juni 
 Nr. 6 deadline 27. juli  udkommer 7. august 
  Nr. 7 deadline 31. august udkommer 4. september 
 Nr. 8 deadline 28. september udkommer 9. oktober 
 Nr. 9  deadline 26. oktober udkommer 6.  november 
 Nr. 10 deadline 30. november udkommer 11. december 
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NYT FRA LOKALRÅDET 
 

Ny bestyrelse 
Den nye bestyrelse i Lokalrådet er nu 
konstitueret, og er som følgende: 
Formand:         Christian Thomsen 
Næstformand:  Dorthe Jepsen 
Kasserer:          Christian Garbenfeldt 
Sekretær:          Christina Rasmussen  
Medlem:           Susanne Skov 
Medlem:           Hanna Rasmussen  
Suppleanter:     Kaare Bak og Jens Sø-
gaard Jørgensen. 
Vi er stolte af at kunne præsentere den 
hidtil yngste gennemsnitsalder på Lokal-

rådets medlemmer   nemlig 37,6 år.  
 

SMUK landsbydag den 22. april  
kl. 10- ca. 12 
Dagen starter med kaffe og et rundstykke. 
Mødesteder er:  
Mejeriet i Ødis, Mejerivej 22 
Midtgård i Ødis Bramdrup, Farrisvej 8 
Den gamle legeplads i Fovslet. 
Der samles skrald langs vejene og even-

tuelle andre opgaver som orienteres på 
dagen.  
Bak op om et rigtig godt initiativ. Der er 
sække og gribetange til rådighed.  
Holdet er sat i Forskønnelsesudvalget. 
Det bliver der skrevet meget mere om i 
næste udgave af Lokalbladet.  
 

Lokalplanen 
Lokalplanen- ja den ligger lidt vinge-
skudt efter stiftet har nedlagt veto mod 
visse punkter i planen der vedrører kir-
ken. Der er rettet henvendelse til Er-
hvervsstyrelsen og vi afventer en afkla-
ring på deres svar.  
 

Sæt X i kalenderen 25. august 2018. Der 
afholdes Aktivitetsdag ved søen.  

Lokalrådets besty-

relse:  

Øverst fra venstre: 

Christina Rasmussen, 

Christian Garbenfeldt, 

Hanna Rasmussen.  

      

 Nederst fra ven-

stre: 

Susanne Skov,      

Christian Thomsen, 

Dorthe Jepsen.    
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Velkommen til Ødis Sogn  

Af Inge M. Thomsen 

For et år siden fik ejendommen 
på Fløjbjergvej 40 nye beboere.  
Marie Evald 29 år, Torben Ib-
sen på 33 og lille Rose My på 4 
år. Og til april kommer der et 

nyt barn til familien. Hurra. 
Marie er født på Fyn og familien flyttede 
senere til omegnen af Vojens.  
Torben er født og opvokset i Vojens. De 
mødte hinanden til Vikingespillet i Jels, 
Marie som skuespiller og Torben som gui-
tarist i bandet i Valhalla.  
Før de købte ejendommen her, boede de 
lige i centrum af Kolding, nemlig på Axel-
torv, så det er noget af en omvæltning. De 
kiggede på flere ejendomme omkring Kol-
ding, et centralt sted både for begges job 
og ikke mindst til deres forældre. Flere af 
de ejendomme de så på var påbegyndt re-
novering, men måske ikke som de ville 
have det. Her kunne de sætte deres eget 
præg fra starten, og planer er der flere af, 
men som jeg tænker: de er unge, de skal 
nok få det som de gerne vil.    
Rose My går i Ødis Børnehave og går til 
gymnastik oppe i hallen, og er der noget 
hun elsker, så er det, når der er fredagssjov 
deroppe.  

Marie er udlært ergoterapeut og arbejder på 
et stort plejecenter Othello i Fredericia. De 
er 7 i en gruppe, der har mange forskellige 
opgaver.  
Torben arbejder hos ReTail  support som 
servicekonsulent i hele Syddanmark. Kun-
derne er f.eks. Bauhaus og Silvan.    Fami-
lien består også af 2 heste (Rebecca på 19 
år og Charlie på 6 år) og en enkelt kat Mol-
ly er der også plads til.  
De føler sig alle godt tilpas her og kender 
allerede mange i området. Bl.a. var de invi-

teret hen til Fru Frostholm i sommer og 
spille krolf / nabohygge, rigtig god måde at 
møde mange fra området på.   

Loppemarked 
Lørdag den 17. marts, var der sædvanen 
tro loppemarked i Ødis Hallen, som nok 
alle i Ødis bemærkede, da bilparkeringen 
strakte sig helt ned til søen. 
 

Som tidligere år var der rigtig mange men-
nesker i hallen. Der blev solgt for knap 
97.000 kr. som er lidt mindre end sidste år. 
Det kan mærkes, at folk ser programmer 
såsom Skattejægerne og Antikduellen. 
 

Der var stor opbakning fra de frivillige 
hjælpere og endda en del nye ansigter.  
 

Vi vil gerne sige en stor tak for hjælpen 
både til dem som kører i løbet af året for at 
hente, men også en stor tak til dem hallen i 
løbet af ugen, UDEN JER, er der ingen 

loppemar-
ked og 
uden lop-
pemarked, 
er der 
ingen støt-
te til 
idrætsfor-
eningen 
og uden idrætsforeningen, ingen tilbud til 
jeres børn.  
 

Næste år, vil der blive afholdt loppemar-
ked lørdag den 16. marts. 
 

Hilsen Støtteforeningen for Ødis IF 
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Af Karen Nielsen 
 

Så kom der liv i huset igen på 
Møllevej 13a, da en lille familie 
på tre flyttede ind i 2017. 
Huset er det ene af de otte huse 
som er bygget, hvor Fovslet sko-
le en gang lå. 

 

Familien består af Luckshika Ranjan og 
Jonas Kulam og sønnen Ayan Jordan Ku-
lam Ranjan. 
Luckshika og Jonas stammer begge fra Sri 
Lanka. Luckshika er dog født og opvokset i 
Danmark, nærmere betegnet i Herning og 
Jonas kom til Danmark som fireårig og har 
boet i landet i 33 år. 
Luckshika har arbejdet som model og er 
uddannet makeup artist. Hun er nu i gang 
med at uddanne sig til social- og sundheds 
assistent i Kolding. Men lige nu er hun på 
barsel, da familien venter en lille pige i 
april måned. 
Jonas er uddannet speditør. Han har dog 
valgt at gå i en anden retning og har i dag 
en travl hverdag som selvstændig, inden 
for leasing af alle slags biler. 
Og så er der Ayan, en glad lille dreng på to 
år (3 i april), som har forældrenes fulde 
opmærksomhed. Ayan bliver til daglig 
passet i en dagpleje i Kolding. Han kan i en 
alder af bare to år, tale tre sprog, dansk, 
tamilsk og engelsk. Han skifter nemt over, 
alt efter hvem han snakker med. Snakker 
han for eksempel med hans Farfar, skifter 
han automatisk over til tamilsk. Forældrene 

har ikke 
lært ham 
engelsk, 
det har 
han selv 
lært gen-
nem 
fjernsy-
net. Hans 
dagpleje-
mor sagde 
en dag, at 
hun ikke 
havde hørt ham snakke engelsk, hvortil hun 
næste dag sagde: Jeg skal da lige  love for 
han kan, han har snakket engelsk hele da-
gen! Ayan skal snart begynde i børnehave i 
Vonsild. 
Luckshika plejer at træne en del i trænings-
center, men holder en pause nu på grund af 
lillesøsters snarlige ankomst. Udover Jo-
nas` travle hverdag er hans fritidsinteresse 
hans familie. 
 
Før Luckshika og Jonas flyttede til Fovslet, 
boede de midt i Kolding i en lejlighed på 
tredje sal. De nyder nu deres hus og den 
megen mere plads. De er meget glade for at 
bo i Fovslet og har det godt med naboerne. 
De kan godt lide at bo på landet, hvor man 
kommer hinanden ved, og hvor man hilser 
på hinanden, når man mødes.      
  
 

Velkommen til Ødis Sogn  

 

SANG FOR SANGGLADE  
 
 

 
 

 

Næste gang er den 3. april og 
den 17. april er der afslutning 

for denne sæson. 
Det tilstræbes at starte igen 
til september. Læs om det  i 

Lokalbladet 

Påsken er den største begivenhed i 
kirkeåret 
Skærtorsdag, Langfredag og Påskedag 
var der gudstjeneste med forskellige mu-
siske indslag. Påskedag var kirken smukt 
pyntet. Efter gudstjenesten var der kaffe 
med Beriths hjemmebagte påskekage og påskeæg.  
I vores fortravlede hverdag er det dejligt at komme i 
kirken, hvor der er tid til ro og eftertænksomhed.  
Tak til Inger og hele personalet, som gør et fanta-
stisk arbejde for, at man føler sig velkommen i kir-
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I anledning af BJ Skovservice har 
10 års jubilæum er der reception på 
Tapsvej 6  

Fredag den 4. maj kl. 11 til ?  
Den 1. maj 2008 fik Bjarne Jessen sit 
første momsnummer, og han startede 
flishuggerfirmaet op, først på adressen 
Vamdrupvej 26, hvor han var ene 
mand om jobbet. Senere overtog han 
Sønderskovgård på Tapsvej 6 og gen-
nem årene er firmaet vokset, og pt. er 
der ud over ham selv, hans far Henry 
Jessen yderligere 5 ansatte. 
De store flismaskiner, som sikkert 

mange har set på 
vejene, kører i om-
rådet fra Horsens til 
grænsen.  Kunderne 
er Skovdyrkerfor-
eningen, Hedesel-
skabet og Natursty-
relsen. 
 

ALLE er velkom-
ne, og der vil blive 
mulighed for at se 
en af de store flismaskiner arbejde, og 
lidt til ganen er der også.  
 

Med et alsidigt program giver to kor 
fælles koncert, lørdag den 21. april, på 
Kolding bibliotek. 
Jordrup sangkor og Broager Egnskor har 
samme dirigent, nemlig Bettina Hellemann 
Munch. Siden 2003 har Bettina dirigeret 
Jordrup sangkor og for 3 år siden startede 
hun som dirigent for Broager Egnskor. 
Bettina er uddannet operasanger og bor i 
Rinkenæs og har sangundervisning både i 
Kolding,  Gråsten og Sønderborg, hvor hun 
øver sangteknik med  Sønderjysk Pigekor, 
desuden er hun kirkesanger i Alminde og 
Viuf kirker.  

Ved koncerten på biblioteket er repertoiret 
overvejende  danske sange, med musik og 
tekst af bl. a. Benny Andersen/Povl Dis-
sing: ”Det er forår”, B S Ingemann/Niels 
La Cour: ”Fred hviler over land og by”, 
Sigurd Barrett: ”Mænd mænd mænd” (fra 
hans Danmarkshistorie) , H C Andersen/
Sebastian: ” I Danmark er jeg født”, m fl.  
Endvidere  en opera-arie af Händel  ”Lacia 
Ch`io pianga” samt en  sang med tekst af 
Tove Ditlevsen og musik af Michael Boje-
sen: ”Så tag mit hjerte”. 
De to sidste med klaverledsagelse af pianist 
Karsten Munk fra Als. 

Koncert på Kolding Bibliotek 

BJ Skovservice  har 10 års jubilæum  
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Cykelstart 2018 

Mandag den 7. maj starter vi 
cykelsæsonen 2018 

 

Den kolde vinter må nu være på retur, og 
vi ser frem til at foråret begynder. 
Vi mødes som sædvanlig ved det store 
træ på kirkepladsen kl. 19,00, håber på et 
stort fremmøde. 
Inden for det sidste år, er der kommet 
flere nye beboere til Ødis, så det kunne 
da være dejligt, hvis de ville cykle med, 
der er plads til alle, både store og små. 
Det er jo som altid gratis at deltage, det 
kræver blot, at man har en cy-
kel, med eller uden EL-motor, 
en rigtig god idé , er også både 
refleksvest og cykelhjelm. 
Kom og nyd den flotte natur, vi 
har omkring Ødis, sammen får 
vi god motion og frisk luft. 
Vi har jo som bekendt ikke en 
dagligvarebutik, hvor vi kan få 
en hyggelig sludder, så derfor 
kan vi få den, ved at mødes i 
cykelklubben. 

Vi lægger turen på skift, og alt efter vind 
og vejr, kører vi omkring 20 km. med 
indlagte pauser. 
Første aften giver jeg kaffe, og her sætter 
vi også datoen, for vores årlige udflugt. 
Håber at rigtig mange har lyst til at cykle 
med. 
På cykelklubbens vegne 

Minna Laursen 

   

 

Mindeord om Marie Louise 
Det er med sorg, vi modtog meddelelsen 
om Marie Louises død. Marie Louise har 
sat sit præg på mange tiltag i Ødis via hen-
des musik. 
Hun spillede til teater og revyer i forsam-
lingshuset i slutningen af 80erne. Hun var 
også med, da skolen havde sit musikpro-
jekt i 1989. Når julemanden skulle findes 
og juletræet tændes i Ødis, spillede Marie 
på sin harmonika. 
Marie var også organist i Ødis kirke i en 
periode. 
I mange år spillede Marie for Sang for 
Sangglade. Marie fik ideen sammen med 
Anna Mikkelsen. Vi ”Sangglade” sang på 
skolen og i Vestfløjen, og senere rykkede 
vi ned i Forsamlingshuset. Marie elskede at 
sætte sig ved klaveret og spille, mens vi 
sang dertil. Hun gav ofte udtryk for, hvor 

dejligt det lød, og hvad det gjorde ved hen-
de. Hun var meget glad for at komme til 
Ødis, og hun blev så glad af at høre vores 
sang. Ind imellem kunne hun fortælle små 
anekdoter om en sang, og hvad netop den 
sang betød for hende. 
Vi siger tak for den musik, Marie har bi-
draget med i Ødis. 
Vi ”Sangglade” siger tak for de mange 
gode timer, vi har tilbragt sammen med 
Marie. 
 ”Du kom med alt det, der var dig.”  
Det sidste år var Marie plaget af hård syg-
dom. Trods det havde hun lige til det sidste 
troen på, at hun ville vende tilbage og 
komme til Ødis og spille for os. 
Marie tabte kampen til kræftsygdommen 
og sov stille ind søndag den 11. marts. 
Æret være Marie Louises minde. 

Vibeke og Jette 
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Hvilken vej ? 

 

Loppesager 
 

 
 
 
 

Afhentes hurtigt efter aftale 
Henvendelse:  

Tlf. 28 12 88 79  / Tlf. 40 96 85 34  

På dette nummers ”Vejgættebillede” 
befinder vi os i sognets sydvestlige 
del. Godt Gæt! 
 
   Sidste nummers ”Vejgættebillede” 
var en del af Steppingvej umiddelbart 
sydvest for Tagkærgård..  
            

 Denne gang skal vi lidt ud mod den nordvest-
lige del af sognet for at finde ovenstående mo-
tiv – nemlig dette nummers 
”Vejgættebillede”. Hvor er vi henne? 
  

  Sidste gang var ”Vejgættebilledet” foreviget 
i Ødis Bramdrup – nærmere betegnet lige efter 
passagen af byskiltet på Farrisvej mod vest. 
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Mandag den 26. februar holdt de to for-
eninger deres årlige generalforsamling i 
Ødis Hallens Cafeteria.  
På generalforsamlingen blev det besluttet at 
nedlægge Stifindergruppen som selvstæn-
dig gruppe. Arbejdet i gruppen vil blive 
videreført af Aktivitetsudvalget, som af 
samme grund blev udvidet til 7 bestyrelses-
medlemmer. 
Forslag til nye vedtægter blev godkendt, så 
de nu passer til den nye konstellation. 
Den officielle dagsorden blev hurtigt gen-
nemført, og bagefter nød vi kaffen og ka-
gen og drøftede, hvilke nye tiltag der kunne 
gøres, for at Ødis forbliver et rart sted at 
bo. 
I efteråret blev ca. 200 meter af Søen renset 
for siv, og der skal lyde en stor tak til Chri-
stian Dahl og Hans Iver Schmidt, for at 
fjerne alt det opgravede materiale.  
Juletræet var igen sponsoreret af Elise 
Frostholm. Træet var igen i år tændt indtil 
Hellig Tre Konger. 
 

En stor tak til alle de frivillige, som tro-
fast møder op hver gang, der er brug for 
hjælp til pasning af stier og fællesarealer. 
Der er mange på listen, men der er plads til 
flere. Har du lyst til at give en hånd med en 
gang imellem, så send en SMS til  
Eigil på tlf. 29 65 67 99 eller  
Inge på tlf. 20 14 20 70. 
 

En stor tak til vore sponsorer, som støtter 
os økonomisk til indkøb af redskaber, ben-

zin, slid- og reservedele til vore maskiner, 
blomster ved byskiltene, gødning til diver-
se bede og forfriskninger til frivillige hjæl-
pere. 
I år har vi modtaget støtte fra BN Farver, 
Kolding, fra Kimex v/ Egon Boysen, Ødis, 
fra FH Transport v/ Henrik Christoffer-
sen, Ødis, fra FDP Construction v/ Jan 
Daugaard Pedersen, Ødis, fra murerme-
ster Johnny Knudsen, Ødis, fra Entrepre-
nøren Syd ApS v/Tobias Jørgensen, Step-
ping, fra Ødis Menighedsråd, samt fra 
private bidragsydere i Ødis. 
 

Bidrag, store som små, er meget velkomne, 
og kan indsættes på gruppernes fælles kon-
to: 5881 – 89 77 15 44 22  
 

Aktivitetsudvalgets  nye bestyrelse ser 
ud som følger: 
Eigil Laursen. Formand. 
Thorkil Laursen  Næstformand. 
Jens S. Jørgensen Kasserer. 
Inge M. Thomsen Sekretær. 
Martin Aggesen Menigt medlem. 
Peter Grave  Menigt medlem. 
Peter J. Hansen Menigt medlem. 
Suppleanter:  Kent L. Rasmussen. 
   Preben Munch. 
Revisor:  Ingeborg Lyngsø. 
Revisorsuppleant: Jytte Dantoft.  

For Aktivitetsudvalget  
Eigil Laursen 

Formandens beretning  for 2017  
Stifindergruppen  
Stifindergruppen, der nu er en del af Akti-
vitetsudvalget, har i 2017 arrangeret en 
gåtur i maj måned, hvor vi gik en tur rundt 
om Sønderskov. Vi så både rå og dådyr og 
sluttede af med medbragt væske i Tove og 
Eigils ”sommerhus”. Hyggelig aften. 
Gennem godt samarbejde med Naturstyrel-
sen har vi fået bevilget penge til en ny bål-

hytte med indbygget shelter. Skoven skulle 
fælde de træer der stod for tæt ved og etab-
lerer fast underlag før Troldkær startede op 
med selve de bærende elementer og nu her 
i år skal vi frivillige udføre resten. 
Samtidig er der kontakt mellem Kolding 
kommune, Naturstyrelsen og Børnehaven 
om toiletfaciliteter ved Drenderuphus, pri-
mært flytning af en dør. 

Inge M. Thomsen 

Fællesforeningen  
Aktivitetsudvalget / Stifindergruppen Ødis  

Formandsberetning Aktivitetsudvalget  s. 17 
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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 

Denne plads er ledig 

til en annonce. Hvis 

nogen skulle være in-

teresseret, kan man 

henvende sig til      

Lokalbladets annonce-

medarbejder  

se side 31 
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april 2018 

 

FROKOSTKLUBBEN 

 

Frokostklubbens forårsprogram ser således ud: 
Onsdag d. 18.4.2018: Jagttur til Kasakstan.  Orla Didriksen 
Onsdag d. 16.5.2018: Sundhed for seniorer. Kirsten Bak Hansen 
Kontaktpersonerne er : 
Jens Vang             2174 8508  
Christian Dahl      4032 5985 
Rasmus Ravn        8190 4800 
Alle mænd er velkomne til møderne. Vi vil dog gerne have, at nye deltagere tilmelder sig til Ras-
mus af hensyn til forplejningen. Alle møderne er den tredje onsdag i måneden fra 10-12.  

Møde i Frokostklubben 21. marts 2018 
Vores oplægsholder var denne gang Hans Schultz Hansen. 
Under overskriften ”Hvordan er Sønderjylland anderledes end resten af 
landet?” fortalte Hans bl.a. om landskabet. I den østlige del er der moræ-
nejord, længere inde i landet hede og lyng, og ved vestkysten marsk, som 
ikke findes mange andre steder. 
Der var også tidligere forskellige folkeslag, og der blev talt tre sprog, 
plattysk og dansk samt frisisk. Der tales endnu sønderjysk, men i løbet af 
en generation eller to, er det nok forsvundet. 
Sønderjylland har altid været grænseland helt fra hertugdømmernes tid, og har således 
været en slags buffer mellem Danmark og Tyskland, men jo også en del af et større Dan-
mark. 
Hans fortalte lidt om de forskellige krige, som Sønderjylland har været indblandet i. 
I perioden 1840 – 1848 voksede nationalitetsfølelsen på begge sider af grænsen. Det 
kulminerede med 3-års krigen fra 1848 – 1850, hvor danskerne slog Slesvig-Holsten. 
Senere kom så krigen i 1864, hvor Tyskland med Bismarck i spidsen slog danskerne ved 
bl.a. Dybbøl og Sønderborg. Derved kom Slesvig og Holsten under fremmed herredøm-
me. 
Det tyske styre byggede Knivsbjerg Tårnet, som blev brugt som samlingssted for tyske-
re. Navnet Sønderjylland blev forbudt, til gengæld oprettede danskerne forsamlingshuse-
ne, hvor de mødtes. 
Dernæst fortalte han om første verdenskrig, hvor 30.000 sønderjyder skulle deltage i 
tysk tjeneste. 6000 af dem kom aldrig hjem fra krigen. 
I 1918 blev det bestemt, at der skulle være en folkeafstemning om Sønderjyllands til-
knytning til Danmark, og resultatet blev til den nuværende grænse. 
Så kom anden verdenskrig med alt hvad dertil hører. Det var en vanskelig tid, naboer der 
før levede fint sammen blev nu fjender. 
Siden 1955 er det gået mod fredeligere tider. 
Den dansk-tyske sameksistens fungerer tilfredsstillende, ja Flensborg fik endda en dansk 
borgmester, Simon Faber. 
Endnu engang tak for et spændende foredrag.                                Rasmus Ravn 
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DÅBSJUBILÆUM FOR DE 5-ÅRIGE 

Der var nogle stolte 5-årige som kom til kirken for at fejre deres dåbsjubilæum,  
se billede til højre.  De fik uddelt hver sin børnebibel, og til venstre kan vi se 

minikonfirmanderne Laura og Maria læse fra Sesams Børnebibel om de 99 får 
og det ene som blev væk. Alle skulle lede efter får i kirken, og heldigvis kom det 

sidste lille lam til rette efter at det havde forvildet sig op i præstens hår!  
Minikonfirmanderne havde øvet og forberedt sang og dans, læsning, bøn og  

velsignelse. Det var super godt gået!  
Efter gudstjenesten blev der serveret dejlig pasta og kødsovs i Forsamlingshuset. 

 Usikre gravsten på Ødis kirkegård 

Der har den seneste tid været megen fokus på problemet, og vi har fået hen-
vendelser fra forskellig side, ligesom pressen også har fået øje på sagen. Der-
for bad Kolding provstiudvalg Miljøhuset om at gennemgå alle kirkegårde i 
provstiet, for at få et overblik over problemets omfang. Der er nu 2 forhold 
der skal afklares: Hvad gør vi her og nu? Hvad gør vi med de gravsten, der 
fremover bliver sat?   Det vi gør her og nu, er at graver og kirkeværge gen-
nemgår alle de 84 gravsten i Miljøhusets rapport, der er udpeget som kriti-
ske. Ødis menighedsråd har vedtaget, som en midlertidig løsning, at de grav-
sten, der kan lægges ned, bliver lagt ned på skrå foran og op af soklen. Mht. 
de sten der fremover skal sættes i forbindelse med begravelser og bisættelser, 
må graveren oplyse bedemand/stenhugger om, at de skal være sikret så de 
ikke kan vælte.  Det kan synes lidt unødig arbejdskrævende at sikre gravste-
ne midlertidigt, men af hensyn til besøgendes og kirkegårdspersonalets sik-
kerhed, mener vi det er nødvendigt. 
 
Ved spørgsmål kontaktes graveren på tlf 21 79 92 40                                 
eller kirkeværgen på tlf 23 20 40 23. 
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Der er mulighed 
for at aflevere  
telegrammer i 
Vestfløjen fra  
kl. 9 på konfir-
masjonsdagen 

  

KONFIRMANDER  
I ØDIS KIRKE  

SØNDAG  
15. APRIL 2018 KL. 10.30 

  

Anders Bank Puggaard 
Asger Lindegaard Vadgaard 
Maja Mikkelsen 
Maja Isabella Willadsen 
Mathias Bucholt Olsen 
Mathias Due-Kristensen 
Nicklas Juhl Refslund 
Patric Andersen Ulka 
Rasmus Syrak Lyngsø 
Tor Trøjborg Griepentrog 
 
Vi ønsker alle vore konfirman-

der stort tillykke med deres 
konfirmation! 

VI BYDER VELKOMMEN TIL 
IBEN, VORES NYE  

GRAVERMEDHJÆLPER VED 
ØDIS KIRKE 

Vi har været så heldige at få ansat en  
meget positiv og dygtig gravermedhjæl-

per, og vi ønsker hende varmt velkommen 
til Ødis. Her præsenterer hun sig selv: 

 
”Jeg hedder Iben Skalborg Hansen og er 
lige blevet ansat ved Ødis kirke som gra-

vermedhjælper per 1 marts. 
Jeg er uddannet planteskolegartner og har 

arbejdet nogle år inden for faget. 
Jeg bor i landsbyen Vester Nebel nær Kol-
ding på et lille landsted med børn og kære-

ste. 
Jeg glæder mig meget til at komme i gang 
med arbejdet og Ødis kirke virker som et 

rigtig rart sted at være.  
Kom forbi og hils på mig.” 
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Gudstjenester i Ødis Kirke  

april - maj 2018 
 

 Hvor andet ikke er nævnt er  

gudstjenesten v/sognepræst  

Inger Hvindenbråten 

 

April 

1. 1. påskedag kl. 10.30 

2. 2. påskedag Ingen gudstjeneste 

8. Ingen gudstjeneste 

15. 2. søndag efter påske kl. 10.30 

Konfirmation   

22. 3. søndag efter påske kl. 10.30 

Guldkonfirmander 

29. 4. søndag efter påske kl. 9.00 

 

Maj 

6. 5. søndag efter påske kl. 9.00 

10. Kristi Himmelfartsdag kl. 10.30  

13.  Ingen gudstjeneste 

20.  1. pinsedag kl.  10.30 

21. 2. pinsedag Ingen gudstjeneste 

Torsdag 24.  

Børnegudstjeneste kl. 17.00          
med efterfølgende bål i haven 

27. Trinitatis søndag kl. 10.30 

 

 

MINIKONFIRMANDER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Jeg bli’r så glad når jeg ser dig…” 
Sådan starter vi alle samlinger med mini-
konfirmanderne, og det er rigtigt! I vinter 
har vi haft 11 meget kvikke og gode mini-
konfirmander, som har haft megen sjov og 

hygge i kirken, Vestfløjen og i præstegården  
på vores 7 samlinger fra januar til marts. 

Jette har altid serveret dejlig hjemmebag, og 
det har været god tid til en snak, inden vi 

startet med vore forskellige aktiviteter: øvel-
se til gudstjenester, sang  og dans med orga-

nist Karin, opdagelsesfærd i kirken og på 
kirkegården med graver Berith, male på 
masker til karneval, lave påskepynt, lede 

efter påskeæg i haven… Vi har læst fortæl-
linger fra Bibelen, og haft en fast afslutning 
i kirken, der vi har tændt lys for hinanden, 

 Kontakt  
Organist: Karin Petersen… 41593437  
Sognepræst:  
Inger Hvindenbråten …………..  75598150 
 mobil                                            93871700  
Graver: Berith Rosenberg ..........  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 

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 

     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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Formandens beret-
ning for 2017  

  

Aktivitetsudvalget: 
Udvalget har forestået den 
almindelige vedligeholdelse 
af bedene på Kirkepladsen, 
ved Mindemuren og på Bytor-
vet. Det være sig luge ukrudt, 
klippe hække og roser, så 
kunstgødning og feje fortove 
omkring lokaliteterne.  
Passet bondehullet med ren-
gøring og klipning af hække 
og hegn, samt slået græsset i 
det store bed langs Mejerivej. 
Fjernet græs omkring ”den 
store sten” ved søen og under 
og omkring bænkene langs 
Søen og i Drenderup Skov.  
Kørt med vores slagleklipper 
langs stien omkring søen og 
stierne i Drenderup Skov, for 
at holde græs, brændenælder 
og brombær nede. 
Kommunen har fjernet sivene 
i søen langs stien ved Engdra-
get. 
Vi har rejst flag alléen i byen 
ved påske, ved pinse og ved 
konfirmation, på Ødis Byvej, 
Fløjbjergvej og Vamdrupvej. 
Vi har fået midler til nedstøb-
ning af rør gennem Landsby-
forum, så nu er der ikke  fare 
for at beskadige kablerne i 
jorden mere, når vi sætter flag 
op. Og så har Menighedsrådet 
ved Ødis Kirke sponsoreret 5 
flagstænger og 10 flag, så vi 
nu råder over i alt 40 flag-
stænger. Senest har vi inve-
steret i en trailer til flagstæn-
gerne. Vi har vurderet, at det 
hermed er hurtigere at sætte 
flagalleen op, og at det er 
bedre for flag og stænger. 
Traileren står nu nede på Me-
jeriet. 
Sankt Hans festen ved søen 
var en noget forblæst affære. 
Heksen kom ikke af sted til 

Bloksbjerg, men druknede i 
søen. Det var en pæn flok, der 
ønskede at grille på pladsen, 
så der var desværre ikke plads 
nok til alle i teltet. Det må vi 
forsøge at tage højde for i år. 
Der var mange, der senere 
fandt vej til søen, så da by-
rådsmedlem Poul Erik Jen-
sen holdt båltalen, var der 
mødt mellem 180 og 200 
personer. Efter båltalen sang 
vi ”Midsommervisen” og 
”Danmark nu blunder den 
lyse nat”. Herefter var der 
mange, der besøgte boden for 
at købe kaffe, kage og diverse 
drikkevarer, og man fornem-
mede, at folk hyggede sig 
trods den stride blæst. Sno-
brødsbålet var som sædvanlig 
et hit for børnene, ligesom de 
opstillede fodboldmål også 
blev flittigt brugt. For nogle 
af de fremmødte sluttede afte-
nen med en ny omgang grill-
pølser med diverse drikkeva-
rer.  

Som noget nyt blev der, lør-
dagen før 1. søndag i advent, 
arrangeret julemarked nede på 
Mejeriet, og det blev en suc-
ces, som vi vil gentage i år. 
Der var ca. 20 stande, hvorfra 
der blev solgt mange spæn-
dende ting. Dorthe Jepsen 
var tovholder for arrangemen-
tet og gjorde det rigtig godt, 
men hun savnede lidt mere 
hjælp fra Aktivitetsudvalget, 
især til at rydde op. 
Klokken 15 hjalp børnene 
med at vække julemanden, og 
det gik ikke stille af. Herefter 
gik børnene med julemanden 
op til det store juletræ, og her 
hjalp de så Julemanden med 
at få juletræet tændt. Der blev 
danset omkring juletræet og 
sunget julesange akkompag-
neret af Hans Ole Petersen. 
Til sidst åbnede julemanden 
sin store strømpe, og alle bør-
nene fik den længe ventede 
godtepose. 

Eigil Laursen 
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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 

”Hvad er Det” denne gang er en 
ny gåde fra naturen! Lidt hjælp. 
Tingesten på billedet ses kun i de 
tidlige forårsmåner og den er 
kort sagt meget lille. Højden e ca. 
6 mm. og bredden tre mm. Godt 
gæt!  
   Der er nok mange, der har 
kunnet løse sidste nummers 
”Hvad er det”. Der var tale om 
en fyrrekogle fotograferet bagfra. 
Men ikke en helt almindelig fyr-
rekogle. Koglen stammer fra et 
træ, som i almindelighed er kendt 
for, at det kan vokse næsten 
overalt på kloden dog undtagen 
ved polerne. Træet hedder på 
latin ”Pinus Rigida” og kaldes på 
dansk for ”Amerikansk sumpfyr”.  
   I Danmark finder man ho-
vedsageligt træet i anlagte parker, 

da det af en eller anden grund 
har svært ved at selvformere.  
   Vi er så heldige, at vi her på 
egnen har nogle stykker af dette 
spændende og smukke nåletræ 
ude i naturen nemlig i Svanemo-
sen, hvor de kan ses ved den store 
sø. En eller anden har på et tids-
punkt plantet disse træer i mosen, 
som vi så i dag kan glæde os over 
at se på. 
   Træets kogler er ca. dobbelt så 
store som kogler fra eksempelvis 
skov- klit- og bjergfyr. Fyrre-
træer har i almindelighed to nåle 
i hvert bundt – dette gælder dog 
ikke for vores sumpfyr, som i 
stedet har tre nåle i hvert bundt 
og de er ca. dobbelt så lange som 
nålene på de andre nævnte fyrre-
træer. Dette sidste er bl.a. træets 
kendetegn. 
   I øvrigt bliver træet i forar-
bejdet form kaldt for ”Pitch 
Pine” og bliver i byggeriet ho-
vedsageligt anvendt som gulv-
brædder og loftbeklædning. Det 
har nogle meget 
smukke og store 
årer, som gør 
det til en fornø-
jelse at se på.  
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Udtrækning af  
Ødis IF lotteri 

 

 Marts 2018 
  106, 66, 125, 
142, 187, 273, 
109, 105, 45, 
264, 265, 108 
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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 
  

1. 3. - 31. 10.: 

Mandag 11-18 
Tirsdag  11-18 
Onsdag  11-18 
Torsdag LUKKET  
Fredag  11-18 
Lørdag  11-18 
Søndag  11-18 
 

1. 11. - 28. 2.: 

Alle dage 11-17 dog tors-
dag LUKKET 
 
 

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: Thomas Kjær 
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   /  93 87 17 00 
Formand: Tina Bihl tlf. 61 70 88 12 
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:  
 

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: 
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: Ole Reeckmann, Kolding 
Tlf.: 20 20 75 89 
Email: ole@olvi.dk 

Krolfklubben  ”Madholdet”,  
Ødis Bramdrup 

Formand: Vagn Hugger, tlf. 91 54 24 73 
 

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  

http://www.odisforsamlingshus.dk/
mailto:info@odisforsamlingshus.dk
http://www.odisvandvaerk.dk/
mailto:ole@olvi.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 / 93871700  
 

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: 
 

InPrint A/S 
C.F. Tietgens Vej 7B 
6000 Kolding 
 

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 



 

 

 

 
 
 

Næste  nummer: 
 

Udkommer 8. maj 2018 
Deadline fredag den 27. april 2018 

kl. 8.00 
 

 
Husk at få jeres arrangementer  

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

G
æ

tt
ebill

ede

af F
re

de N
ie

ls
en

Denne gang skal vi finde dette 
nummers ”Gættebillede” i den 
centrale del af sognet, hvor huset 
ligger i et dejligt villakvarter.  
Hvor er vi henne og på hvilken 
adresse?  
 

    Løsningen på sidste nummers 
"Gættebillede" var ”Galleri Mør-
køre” den gamle brugs i Ødis 
Bramdrup. 


