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Tirsdag den 20. august 2019

En dag i Jernalderen Børnehuset Søbo
Den 26. juni var 5. kl. en dag
i Jernaldermiljøet i Vingsted.
En dag, hvor solen skinnede
fra en klar himmel hele dagen. Efter en hurtig rundvisning blev børnene sat i gang
med at rense og salte ørreder.

Torsdag den 8. august var
der arbejdsdag i Børnehuset
Søbo, og mange engagerede
forældre og børn var mødt
op for at hjælpe. Alt sand
blev skiftet i sandkasserne,
og det nye legepladsprojekt
Læs s. 5 blev forberedt.
Læs s. 8

22. årgang

Drenderup Skov –
Naturskov?
Hvorledes en urørt skov kan
udvikle sig, kan man ret let
danne sig et billede af ved at
gå en tur ad den velholdte sti
i skovens sydvestlige del.
Læs s. 22-25
I dette nummer af Lokalbladet kan du læse

I første uge af sommerferien drog Ødis spejderne forventningsfulde af sted på sommerlejr. Læs s. 10-11

Høstfest i Ødis
Bramdrup

Lørdag den 21. september.
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Fredagsbar
Der er Fredagsbar igen
d. 23. august og d. 13.
september fra kl. 16 til
18 på bakken ved Ødis
Hallen.
Fredagsbaren en månedlig begivenhed hen over
sommeren, hvor vi der bor i lokalområdet, kan mødes og hilse på hinanden.

Sognets aktivitetskalender
AUGUST
23.
kl. 16-18, Fredagsbar på bakketoppen ved Ødis Hallen
24.
kl. 13-16, Sommeraktivitetsdag
ved Ødis Sø
SEPTEMBER
3.
kl. 19-21, Parkursus i Forsamlingshuset, Menighedsrådet
4.
Gymnastikstart i Ødis Hallen
10.
kl. 19-21, Parkursus i Forsamlingshuset, Menighedsrådet
10.
kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria
13.
kl. 16-18, Fredagsbar på bakketoppen ved Ødis Hallen
17.
kl. 19.00, Sang for sangglade, i
Vestfløjen
18.
kl. 10-12, Frokostklubben i
Vestfløjen
21.
Høstfest i Ødis Bramdrup,
Landsbylauget
24.
kl. 19-21, Parkursus i Forsamlingshuset, Menighedsrådet
24.
kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria

22.

kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria

NOVEMBER
5.
kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria
19.
kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria
20.
kl. 10-12, Frokostklubben i
Vestfløjen
DECEMBER
3.
kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria
17.
kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria
18.
kl. 10-12, Frokostklubben i
Vestfløjen
2020
JANUAR
14.
kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria
27.
kl. 19.00, Generalforsamling i
Forsamlingshuset

28.

OKTOBER
8.
kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria
8.
kl. 19-21, Parkursus i Forsamlingshuset, Menighedsrådet
16.
kl. 10-12, Frokostklubben i
Vestfløjen
22.
kl. 17.30, Spis sammen aften i
Forsamlingshuset

kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria

Præmiewhist

Præmiewhist starter i Ødis Hallens Cafeteriet tirsdag d.10 september kl. 19.00.
Derefter spiller vi hver anden tirsdag
(ulige uger) frem til d. 17 december og
igen fra d. 14 januar og frem til foråret.
Vi er ikke for mange, så mød op. Der er
plads til alle.

Loppemarked 2020

Sang for sangglade

Loppemarked i Ødis Hallen, lørdag den
14. marts kl. 9.30-14.

Første gang i efterårssæsonen er tirsdag
den 17. september kl. 19.

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2019
Nr. 7
Nr. 8
Nr. 9
Nr. 10

deadline 30. august
deadline 27. september
deadline 25. oktober
deadline 29. november
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udkommer 10. september
udkommer 8 oktober
udkommer 5. november
udkommer 10. december

NYT FRA LOKALRÅDET
Lokalrådet har holdt en god sommerferie og er nu klar til at trække i arbejdstøjet igen.
Vi forventer at tidsplanen for byggemodningen holder, og at grundene på
Søvænget derfor er klar til salg i september/oktober 2019.
Vi har fået mange positive tilbagemeldinger på hjerteløber projektet,
men går du og overvejer, så tøv ikke

med at kontakte Allan Rasmussen på
telefon 42 36 00 55. Mere om hjerteløber kan læses i juni udgaven af Lokalbladet.

Bliv medlem af Lokalrådet
Info
til ny
Årligt kontingent:
e me
dlem
mer
- Privatpersoner 100 kr.
- Foreninger og institutioner 200 kr.
Tegn dit medlemskab ved indbetaling på MobilPay til : 40557 eller bankkonto: 5881
4383 569 430 (husk navn og adresse) eller til Christian Støvlbæk Garbenfeldt,
”Midtgård”, Farrisvej 8, Ødis Bramdrup

Nyt fra
Ødis Antenneforening
Lørdag den 9. august starter Premier
League (Engelsk fodbold).

PILEFLET

TV kanalen Xee, som alle medlemmer
har, da den ligger i grundpakken, har
sikret sig rettighederne til at sende
halvdelen af kampene.

med Jane Enemark
i sløjdlokalet på Ødis Skole
Vi fletter 5 mandage fra
Den 16. september
kl. 19 - 21.45
Derefter: 23.9. 30.9. 7.10.
21.10.
Tilmelding via nedenstående.
https://vejen.lof.dk/kurser/
dofo/kreative-hold/sub/
pileflet/hold/183030
Priser:
Almen 780 kr.
Pensionist Kolding 660 kr.

Hvis man er interesseret i alle kampene
fra England vises den anden halvdel på
TV3+ og TV3 MAX.
Hvis nogle medlemmer ikke har observeret, at de har Xee, vil den dukke op
ved en ny kanalsøgning.
Kai Videbæk
formand
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Velkommen til Ødis Sogn
Af Inge M Thomsen

Den 1. februar flyttede Peter
Andersen ind i huset på Fløjbjergvej 10. Peter er pensionist og kommer fra Kolding,
men er godt kendt med området fra ungdomstiden, bl.a. fra besøg på
Ødis kro, hvor Musse var byens kromutter
og kendt af alle. Den primære grund til at
flytte til byen her var, at han er mekaniker
og har et lille værksted på Vamdrupvej, og
en kortere vej ”på arbejde” kunne han godt
lide.
Veninden Eva kommer tit på besøg, og hun
har boet i Vamdrup området og endda kørt
skolebus herude gennem flere år. Eva er
havemenneske og deltog også i Ladies
Night festen i Forsamlingshuset. Vi talte
også om cykelklubben, og måske dukker
hun op der. Eva har 3 døtre, hvor den ene
bor i byen.
Den lille Shih Tzu hund, der lyder navnet
Thea, hyggede sig, og Amazon papegøgen,
Freddy, holdt øje med os. Den er 14 år,

men hvis alt går vel, kan den blive 50 år.
Autocamperen er gennem årene blevet
brugt flittig til mange ture rundt i Europa,
og de regner da med flere endnu. Men som
de fortæller, når Eva har 3 voksne børn og
Peter har 6, ja så er der nok at se til med
fødselsdage, konfirmationer mm.
De har hilst på de nærmeste naboer og føler
sig velkomne. Jeg nævnte også lige vor
spis sammen aften i Forsamlingshuset, som
jo er deres nærmeste nabo.

Sankt Hans i Fovslet

Da det var en
dejlig sommeraften,
blev bordene
snart flyttet
udenfor, så
man kunne
nyde maden i
det fri.
Derefter gik
alle hen til
byens fællesareal, hvor
bålet blev
tændt klokken 20.30.
Det var ekstra festligt, at kunne tænde bålet
i år, da det ikke kunne lade sig gøre sidste
år, på grund af tørken.
Aftenen sluttede med fælleshygge i nummer 9, til medbragt kaffe og kage.
Kn

Borde og stole var stillet klar i garagen hos
Mette og Søren, som igen inviterede til
fælles grill og hyggeligt samvær, på Chr.
Holmsvej 9 i Fovslet.
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En dag i Jernalderen

Den 26. juni var 5. kl. en dag i Jernaldermiljøet i Vingsted. En dag, hvor solen skinnede fra en klar himmel hele dagen.
Ved ankomsten blev de mødt af Birk, som
efter en hurtig rundvisning i Steppinggården satte børnene i gang med at rense og
salte ørreder.
Derefter blev børnene delt op i grupper,
hvor de skulle arbejde sammen med elever
fra 5. kl. fra Ølsted Skole.
Et hold skulle være sammen med Aslak,
som er bonden på gården. De skulle rundt
og se til alle dyrene og hjælpe med at fodre
dem. På gården var der en ko med kalv,
geder og får og to stude. Især folden med
geder var et populært udflugtsmål, når der
var pauser i arbejdet.
Smedeholdet skulle i smedjen smede et
knivsblad og derefter lave et skæfte af træ.
De svedte slemt i smedjen og nød det, da
de kunne stå ude i skyggen og lave alt slibearbejdet.
Madholdet startede med at få røgeovnen
klar til ørrederne. De blev hængt i pæne
rækker på kroge, og derefter var det et betroet arbejde at passe ovnen de næste timer.
Temperaturen skulle passes nøje, og hvis
den blev lidt for høj, blev der lagt brændenælder på, som kunne dæmpe temperaturen

Katla gør maden klar til spisningen i gårdspladsen.

og som sidegevinst også gav en god smag.
Inde i Steppinggården blev der arbejdet
hårdt i køkkenet med at lave mel på kværnen, som blev til små madbrød, der blev
bagt på bålstedet inde i huset.
Smør blev lavet af piskefløde
– et arbejde, der krævede god
tålmodighed, og kærnemælk
blev lunet på bålet og blev til
ost med hakkede krydderurter
i. Derudover skulle der snittes
en masse grønsager til salat.
Nogle svinemørbrader skulle
renses og skæres i strimler,
som blev røget sammen med
ørrederne.
Dagen sluttede med et fælles
festmåltid på gårdspladsen.
Spiseservicen var en lerkop og
spisebestikket en ske af træ og
fingrene, men maden smagte
godt og alle blev mætte.
eb

Maden blev nydt i skyggen under tagskægget.
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SOMMER AKTIVITETSDAG
VED ØDIS SØ
LØRDAG 24. AUGUST KL. 13.00-16.00

AKTIVITETER OG PROGRAM:
Tømmerflåde race, hoppeborg, sækkeløb, quiz, pileflet, stigegolf, flødebollekaster, krolf m.m.
Børneloppemarked: køb, salg og bytte af legetøj.
Cirka 1 kvm pr. person, max 15 pladser, først til mølle.
Tilmelding til Inger på mail eller SMS (se under).
Boder med salg af pølser, kage, kaffe, the, øl, vand, sodavand. Der er
behov for kager/muffins eller andet til kaffen.
Bagere bedes melde sig til
Inger på mail: ihv@km.dk eller SMS til 9387 1700
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Børnehuset
Søbo

Torsdag den 8. August
var der arbejdsdag i
Børnehuset Søbo, og
mange engagerede
forældre og børn var
mødt op for at hjælpe.
Tak for det!
Alt sand blev skiftet i
sandkasserne, og der
blev også forberedt til
det nye legepladsprojekt med bla. klatretårn, shelter og sansehave. Nordea-Fonden
har støttet Børnehuset Søbo til dette,
se på det og aflevere det, som man selv
og det er vi meget taknemmelige for.
vil modtage det.
Alle i byen er meget velkomne til at
Marie Garbenfeldt
bruge legepladsen om aftenen og
Bestyrelsesformand
weekenderne, og vi håber, man vil pas-
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Torsdag d. 15. august kl.
16.45 til 18.15 starter
Spejderne i Ødis den nye
sæson for alle, både nye
og gamle spejdere.
Er du til friluftsliv? Kan du lide at være ude i og undersøge naturen, være kreativ, lave mad på bål, lege og udfordre dig selv
sammen med andre. Så er spejderlivet, noget for dig!
Vi laver spejder arbejde for Bævere, Ulve og Juniorer, kort sagt
for alle fra 0. klasse og op.
Vi mødes i spejderhytten, som hedder
TVETO-hytten og ligger på Vamdrupvej 16
i Ødis
De første 4 gange vil møderne være fælles og ligge torsdag fra 16.45
til 18.15.
Herefter forventer vi, at Juniorerne mødes senere torsdag.
Der er tradition for, at de spejdere, der skal rykke over i den næste
gruppe, starter efter sommerferien i den gruppe de forlader.
For nye spejdere er de første 6 møder gratis ellers er kontingentet 200 kr. pr halvår.

Information kan fås på 2388 9196 (Anne), 4119 0703 (Jette)
eller odisspejder@gmail.com
Find os på www.odisspejder.dk
“At være spejder er at være en del af et fællesskab, hvor leg og ansvar forenes. Vi udfordrer hinanden og giver børn og unge mod på at tage ansvar”

Hjælp – vi mangler ledere/assistenter/medhjælpere
Vi mangler voksne ledere eller unge mennesker, der gerne vil give en hånd med
til vores spejdermøder. Du kommer ikke til at stå med ansvaret selv, men bliver
en del af et team. Og ingen af os kan binde os til absolut at være til stede hver
eneste gang. Vi har bare ikke hænder nok, og vi kan blive nødt til at aflyse møder, hvis ikke der er ekstra hænder, der kan tage over.
Vi holder møder for bævere (0-1 klasse) og
ulve (2-3/4 klasse) kl. 16.45-18.15 og for
juniorer (5 kl- ?) kl. 18-20.

Vil du vide mere så kontakt
Anne Krogsgaard på 23889196 eller
Jette Røgen på 41190703
9

Sommerlejr på Kulsø spejdercenter 2019
Af Anne Krogsgaard

I første uge af sommerferien drog Ødis spejderne forventningsfulde af sted på sommerlejr. Vi skulle til Kulsø spejdercenter, som
ligger ved Thyregod og lige ned til søen Kulsø, der er en del af Skjernåens første forløb. I
løbet af ugen var vi op til 200 spejdere i lejren, både grønne og blå, store og små fra
grupper fordelt over Jylland.
Meget uheldigt for vi havde netop hængt alt
Ulvenes våde tøj til tørre
Da Ulvene ankom søndag, måtte de også i
gang med at slå telte op, men hov … vi skulle
slet ikke sove i telt første nat, men i et par af
lejrens mange sheltere lige i kanten af mosen.
Efter et hyggeligt lejrbål for hele lejren gik
Ulvene ned til shelterne og fandt sig til rette
med soveposer og liggeunderlag, klar til en
sommernat næsten i det fri. Der var ikke mange myg, kun få stjerner og kun lidt mosekonebryg, men alligevel var det svært at falde i
søvn. Men alle sov godt, da det endelig skete.
Heldigvis vidste vi ikke da, at der var kødVel ankomne, skulle der bygges lejr op. Juniædende planter i mosen.
orerne var flittige med deres telte og spisebord
i rafter under vores samlingstelt. Desværre var I løbet af lejren deltog vi i forskellige aktiviteter, men der var faste punkter f.eks. den daglidet lidt blæsende særligt om natten, så vores
ge flaghejsning, madlavning, opvask, brændesamlingstelt lettede og faldt helt sammen.
savning og åbningstiden i tutten.
Juniorerne klatrede i træer, der var
mindst 12 meter høje. Alt efter mod og
ønske var alle helt deroppe, hvor de
stadig følte sig trygge. Javist havde de
sele og klatreudstyr på, men det var
højt!
I smedjen fik alle smedet sig et mergelspir, så nu kan alle faste knuder løses
op. De kom også godt i gang med et par
kulsø pioneringsprojekter, en bænk og
et ringespil. Begge dele kan de arbejde
videre på i efteråret, da de nu står i
TVETO-hytten.
Ulvene fik udfordret deres balance og
behændighed ved at klatre i forskellige
10

baner af tov spændt ud mellem flere
træer. Det så let ud, men ups så lå man
lige der med hovedet ned og fødderne
op.
Da vi nu var lige ved en sø, måtte vi
benytte os af det, og Ulvene byggede 2
risbåde. De skulle være så store, at der
kunne være 3 børn og gerne en leder i
hver. Pyh, der skal mange gran- eller
birkeris til. Og så skulle der sejles på
søen. Uhhh, det var lidt spændende.
Den ene blev så god, at den holdt til
mange ture, ja selv med en leder og
også Juniorerne kunne bagefter får en
tur. Den anden tog lidt hurtigt vand ind, så
den taler vi ikke mere om.
På lejren var der aktiviteter sammen med
spejdere fra andre grupper. Juniorspejderne
byggede katapulter i rafter, som skulle bruges til en vandkamp. Mere fredelig, men
med forskellige opgaver, der skulle løses,
var Ulvenes lagkageløb.
Begge grupper var på natløb, sammen med

spejdere fra andre grupper. Her blev der
smuglet og handlet med forskellige ”gode”
sager, hvis man da ikke var uheldig at blive
fanget af toldere eller stoppet ved grænsebomme.
Tak til alle for en god og aktiv lejr, og til
forældrene for lån af jeres børn og for hjælpen med at pakke lejren ned.

Som det ses på billedet, er der tale om, at bøgen i år producerer rigtig
mange frugter.
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Hvilken vej ?

”Vejgættebilledet” i sidste nummer af
avisen var den lille vej ”Degnevænget i
Ødis.
Dette nummers ”Vejgættebillede” skal
findes i den østlige del af sognet i sognet!

Loppesager

Afhentes hurtigt efter aftale
Henvendelse:
Tlf. 28 12 88 79 / Tlf. 40 96 85 34
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SANKT HANS ved ØDIS SØ
Dejligt vejr og ca. 200 personer var til Formanden for Aktivitetsudvalget
stede.
Det var første gang de to byer: Ødis
Bramdrup Landsbylaug og Ødis Aktivitetsudvalg havde samarbejdet om dette arrangement, og alle var enige om, det var en
stor succes. Ved det efterfølgende evalueringsmøde blev man enige om at fortsætte
succesen til næste år.

Eigil Laursen bød
alle hjertelig velkommen og gav
ordet til byrådsmedlem Ole Alsted, der
holdt båltalen. Derefter blev det flotte
bål ude på søen
tændt. Inden det
skete var der udover
heksen på toppen af
bålet, blevet bragt flere hekse ud til bålet,
en skæg tradition fra Ødis Bramdrup, hvor
man kårer den mest spændende heks. I år
blev det Spejderne, der vandt denne hæder.
Medens bålet brændte ud, sang vi de omdelte sange.
Boden blev godt besøgt, og man nød både
kaffe og kage, øl og vand. Det gav et mindre overskud som efterfølgende er blevet
delt mellem de to byer.
Tak til alle de frivillige, tak til Finn Klostermann, der leverede strøm til bod og
højtaleranlæg, Henning C. Rinkovski der
stillede sit forstærkeranlæg til rådighed og
Jens Andersen, der sponsorerede kager til
boden.
Aktivitetsudvalget og Landsbylauget ønsker alle en fortsat god sommer.

STØT VORE
ANNONCØRER - DE
STØTTER
OS
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FAGKUNDSKAB . KVALITET . SERVICE
__________________________________________________________________________

VAMDRUP
SPECIALOPTIK
OPTIKER - OPTOMETRIST
TLF. 75 58 10 86

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

URE - BRILLER

GULD - SØLV

GRATIS synsprøve
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HØSTGUDSTJENESTE OG HØSTINDSAMLING
”ALLE GODE GAVER”
Det er overskriften til Folkekirkens
Nødhjælps Høstindsamling 2019, som
vi i Ødis kirke også vil støtte på vor
høstgudstjeneste. Det er en god tradition at fejre høsten i fællesskab og taknemlighed over årets afgrøder og
naturens gavmildhed. Salmelinjen
”Alle gode gaver de kommer oven ned”
minder os om, at høsten ikke er en selvfølge, men en del af Guds gode skaberværk og skal værdsættes som sådan.
Derfor fortjener afgrøderne, at vi sætter
pris på dem - og ikke lader dem gå til
spilde.

HØSTGUDSTJENESTE
SØNDAG DEN
22. SEPTEMBER
KL. 10.30
Vi glæder os til at fejre høstgudstjeneste,
og håber, rigtig mange har lyst til at
komme!
Tema for gudstjenesten er ”Alle gode gaver”. Vi takker for alle gode gaver fra
mark og skov, som Gud velsigner os med.
Efter gudstjenesten kommer Dixens pølsevogn, hvor vi kan købe vor frokost og
noget at drikke. Vi serverer kaffe, og der
bliver også nogle enkle aktiviteter.
Hjertelig velkommen!

AUGUST
maj 2018
2019
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SOGNEUDFLUGT TIL LØGUMKLOSTER
SØNDAG DEN 16. JUNI TOG VI AFSTED PÅ
ÅRETS SOGNEUDFLUGT

Vi fik næring til både ånd, sjæl og legeme i løbet af vores udflugt
til Løgumkloster. Først ved en meget interessant rundvisning
med dygtig guide i den smukke kirke og det tidligere kloster fra
1200-tallet, hvor vi lærte om klostrets og kirkens historie og
betydning.
I refugiet ventede der os kaffe og
lækker kage, og vi fik at vide, at
refugiet (som betyder
”tilflugtssted”), kan bidrage til
livet på mange måder. Man kan
komme og bare være der, eller
tilmelde sig forskellige arrangementer de holder. Der er
plads til fordybelse og eftertænksomhed på den ene side
og dialog om livets store og små spørgsmål på den anden
side. Vi vandrede lidt i den smukke have og fornemmede
stedets ro, inden vi gik hen til Museet Holmen.
Der oplevet vi kunstneren Kathrine Ærtebjergs udstilling
”Det evige liv”, hvor hun viser et nyt forvandlingsunivers,
hvor det menneskelige smelter sammen med det evige og
guddommelige. Med udstillingen vises en billedkunstnerisk udforskning af den kristne tro og det menneskelige liv.
Vi afsluttede en lang og dejlig dag med aftensmad på Agerskov kro.
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FROKOSTKLUBBEN
Så er sommerferien slut, og Frokostklubben er klar med nyt, spændende
program:
Første gang er onsdag d. 18-9-2019, hvor Boj Bro, biolog, vil fortælle om
”Skamlingsbanken: historie, natur, fredning i forhold til de nye planer.”
Ellers er programmet :
Onsdag d. 16-10-2019: To medlemmer af Propa, prostatakræft-foreningen,
fortæller om foreningens arbejde.
Onsdag d. 20-11-2019: Leif Aasholm, tidligere kriminalassistent, fortæller om
kriminaltekniske undersøgelser.
Onsdag d. 18-12-2019: Jens Jørgen Holst, Ødis: ”Min kones tyske familieforhold”.
Kontaktpersonerne er :
Jens Vang
21748508
Christian Dahl
40325985
Rasmus Ravn
81904800
Alle mænd er velkomne til møderne. Vi vil dog gerne have, at nye deltagere
tilmelder sig til Rasmus af hensyn til forplejningen. Alle møderne er den tredje
onsdag i måneden kl. 10.00-12.00.
Rasmus Ravn

VELKOMMEN TIL NY ORGANIST

Tidligere i sommer kom der ny organist til Seest kirke, og dermed også til os i Ødis, da
vi jo har en fælles organistaftale med Seest, Hjarup og Vamdrup. Nogle har allerede nået
at hilse på Ruben Karschnick, og vi skal nok alle sammen få glæde af hans dejlige musik
inden længe. Ruben har de seneste to år arbejdet som organist i Stepping og Frørup kirker. Han kommer oprindeligt fra Hamborg, hvor han
blandt andet har
været journalist for avisen DIE ZEIT. Men Danmark
og det danske har altid tiltrukket ham, så han tog et
danskkursus i Aabenraa og arbejdet en tid som musiklærer, inden han startede på Løgumkloster kirkemusikskole, hvor han nu skal i gang med tredje og afsluttende år på linjen ”orgel og korledelse”. Ruben er meget
glad for korarbejde, og elsker at spille musik sammen
med andre og at udvikle nye ideer til koncerter og musikalske aktiviteter.
Vi byder Ruben hjertelig velkommen og ser frem til et
godt samarbejde, med vores organist Karin og os alle.
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PARKURSUS

Gudstjenester i Ødis Kirke
september—oktober 2019
Hvor andet ikke er nævnt er
gudstjenesten v/sognepræst
Inger Hvindenbråten

September
1. 11. søndag efter Trinitatis kl. 9.00
8. Ingen gudstjeneste—vi henviser til
omegnens kirker
15. 13. søndag efter Trinitatis kl.
10.30
22. 14. søndag efter Trinitatis kl. 10.30
Høstgudstjeneste - se omtale!
29. 15. søndag efter Trinitatis kl. 9.00

Ødis menighed ønsker
velkommen til parkursus i efteråret 2019.
Hvad er så det?
På et parkursus får man
mulighed for at arbejde
med par-relationen i en afslappet og hyggelig atmosfære. Formålet med kurset er
at give mulighed for at øge kvaliteten i
parforholdet og i familielivet generelt
samt at forebygge uhensigtsmæssige udviklinger. Kurset er således både egnet for
dem, der har det godt sammen og ønsker
at gøre en indsats for at det gode samliv
fortsætter og for dem, som kæmper med
problemer og ønsker ændringer.
Underviserne på kurset er Anne Mie Skak
og Leif Johanson. De har været gift i 28 år
og har undervist om parforhold i mange
år. De er certificerede PREP undervisere.
Anne Mie er sognepræst i Tyrstrup kirke.
Kurset afholdes på følgende tirsdage:
3. september, 10. september, 24. september og 8. oktober kl. 19-21 i Ødis
forsamlingshus. Pris: kr. 400 pr. par.
Tilmelding senest 26. august til
Tina Bihl på mail:
tina@tinabihl.dk eller sms 61708812.
For mere info, se foldere i våbenhuset!

Oktober
6. Ingen gudstjeneste—vi henviser til
omegnens kirker
13. 17. søndag e. Trinitatis kl. 10.30
20. 18. søndag e. Trinitatis kl. 9.00
24. Børnegudstjeneste kl. 17.00
Halloween. Aftensmad bagefter.
27. 19. søndag e. Trinitatis kl. 10.30
Præsentation af årets konfirmander.

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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Tømrer- og
snedkerarbejde..!

EIGIL
FABRICIUS
Eigil Fabricius
Steppingvej 16, Ødis
6580 Vamdrup

www.eigilfabricius.dk

7559 8382 / 2239 6002

Cykler - Knallerter
Plæneklippere - Motorsave
SALG OG SERVICE
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Leje af
borde og
stole
Vi gør opmærksom på,
at det er muligt at leje borde og stole fra
cafeteriet.
Ved interesse
kontakt:
Camilla
Mathiesen
51 90 50 98
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Hvad er det?

Hermed en ny gåde fra Moder
Natur: ”Hvad er Det

Af Frede Nielsen

des de.
I år har der været usædvanlig
mange af disse hanblomster. Det
skyldes, at vi sidste år havde en
meget tør og varm sommer. I sådanne tilfælde føler Moder Natur
det som en trussel mod artens overlevelse (Moder Natur viser normalt
ikke særlig hensyn til individer,
men tænker kun på artsoverlevelse).
Altså giver Moder Natur ordre til,
at der skal foretages en ekstra stor
frugtsætning det følgende år. Ekstraordinært mange han- og hunblomster. Der bliver således tale om
et såkaldt ”Oldenår” - olden er en
fællesbetegnelse for både bøgens og
egens frugter.
I et sådant oldenår sker der det, at
når der bliver så gode fødemuligheder for bl.a. mus – ja så producerer
hunmusene flere unger og det udvikler sig så til, at også hunrævens
organisme registrerer at når der i
de hunmus, ræven fortærer findes
flere befrugtede æg i musenes livmoder, ja, så får hun den følgende
vinter flere hvalpe.
Denne tilstand afspejler sig også i
mange andre sammenhænge i naturens store kredsløb.

Løsningen på foregående nummers
”Hvad er Det” var vel noget af en
gåde for de fleste. Der var tale om
udstødte hanblomster fra bøgetræet.
Det er nemlig sådan, at mange af
vore træer starter med efter løvspring at udvikle hanblomster. Når
disse hanblomster er klar til at gå i
arbejde, udsender de det støv, de
har produceret, og som kaldes pollen. Målet er selvfølgelig på denne
måde at befrugte træernes hunblomster. For bøgens vedkommende
foregår det ved vindens hjælp.
Vinden fører støvet hen til andre
bøgetræer i nærheden, og her opfanges dette af træets hunblomster.
Når befrugtningen er overstået, har
På side 11 kan man
hanblomsterne ikke mere nogen be- læse mere om bøgens
tydning for træet, og derfor afstø- frugtsætning
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Drenderup Skov – Naturskov?
Af Frede Nielsen
Om end Drenderup Skov hverken som skov
eller blot dele af den er udnævnt til det begreb, som i det moderne natursprog kaldes
”Urørt Skov” og som kendetegner et skovområde, hvor der ingen produktionsdyrkning foregår, og hvor man kun i begyndelsen foretager nogle indgreb f.eks. i form af
fjernelse af uønskede vækster, men derudover ikke laver indgreb eller indblanding af
nogen art i løbet af en såkaldt trægeneration
– 80 til 100 år, hvor området forventes at
udvikle sig til ordinær dansk urskov, som
naturen tilpasser efter de lokale områders
jordbundsforhold og det stedlige klima, så
kan man ved at lade fantasien råde ret let
danne sig et billede af, hvorledes en urørt
skov kan udvikle sig ved at gå en tur ad den
velholdte sti i skovens sydvestlige del.
Nå, men det er vist relevant at begynde et
helt andet sted – nemlig med den tidligere
VLAK regerings vedtagelse sammen med
Dansk Folkeparti af den såkaldte
”Naturpakke” i 2018.
Denne naturpakke indeholder en række
punkter med tiltag, som skal forbedre og
beskytte den danske natur.
Et af disse punkter kaldes Biodiversitetsskov og omfatter, at der udlægges i alt omkring 22.300 ha til Urørt Skov – dog således, at de ca. 9.000 ha skal være lysåbne
naturarealer. Der er 9.100 hektar urørt skov
i Danmark i 2019 fordelt mellem offentlige
og private skove. Det ønskede mål forventes at være opnået på 30 til 40 år.
I statsskovene tilstræber man for tiden at
udlægge egnede områder, hvor træruiner og
grenaffald m.m. får lov at blive liggende.
De træruiner, som stadig står på deres rod
giver mulighed for hulrugende fugle at udhugge redehuller, som når ynglesæsonen er
overstået kan tjene til beboelse for andre af
skovens dyr såsom egern, skovmår og insektfamilier. Alt det døde materiale i skovbunden giver liv til en lang række af mikroog makroorganismer, svampe og insekter af
forskellig art.
Et gammelt egetræ, der falder i en eller
anden storm kan tage op mod et århundrede

om at blive omdannet til muld ved hjælp af
forannævnte organismer, og man har foreløbig registreret, at der til denne proces kan
være tale om, at der er over 800 arter af
forskellig slags, som kan være repræsenteret i processen.
Når skov står urørt, så skaber det en helt
særlig natur, som gavner biodiversiteten.
For når de naturlige processer får lov til at
ske af sig selv, giver det bedre levesteder til
de arter, som har allermest behov for det.
Forskning har vist, at som et absolut
minimum skal 13 procent af Danmarks
skove udlægges som urørt, hvis vi vil gøre
os håb om at redde de truede skovlevende
arter fra udryddelse.
Folketinget vedtog i 1989 et mål om at
fordoble Danmarks skovareal, så det indenfor en periode på omkring 75 til 100
år skulle nå op på 1.075.000 ha (25 % af
Danmarks areal). Siden da er skovarealet i
gennemsnit vokset med over 3.300 ha årligt
fra omkring 532.000 ha til de nuværende
625.000 ha, så det er gået i den rigtige vej.
Det samlede skovareal i Danmark udgør
625.600 ha (ca. 15% i 2019 - 12 % i 1990)
af landets areal).
Statsskove: 115.000 ha.
Andre offentlige skove: 33.000 ha.
Private skove: 478.000 ha.
Danmark er fra naturens hånd oprindeligt et
skovland. For 6.000 år siden ved Bondestenalderens start var ca. 92 % af landet
skovdækket. Der var tale om en skov med
meget varieret udseende, idet der var store
vandlidende områder med søer, moser og
lysåbne naturarealer.
Skovenes areal gennem tiden:
6.000 år før nu: 92 % skovareal.
1800tallets start: 3% skovareal.
1990: 12 % skovareal.
Tilbage til Drenderup Skov. Ved som
nævnt at tage fantasien til hjælp, kan man
ved at gå en tur ad stiarealet i den sydvestlige del af skoven, ganske let danne sig et
billede af, hvorledes en sådan urørt skov
kan tage sig ud. Det er dog nødvendigt at
bruge den fornødne tid til at stoppe op og se
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nærmere på en række detaljer undervejs.
I skoven findes der mange gamle træer af
forskellig art. Især lægger man mærke til
egene og bøgene. Disse to træsorter tilhører
hver sin hovedgruppe – bøgene, der kaldes
for mosaiktræer med et meget tæt løvhang,
som nærmest ikke tillader sollys at nå ned til
skovbunden, og derfor findes der i bøgeskoven som regel ikke særlig meget bundvegetation. Dvs. at det gør der jo egentlig før
løvspring, hvor bl.a. anemone og vorterod
kan dække større dele af underskoven. Disse
to arter har tilpasset sig ved, at de springer
ud før bøgenes løvspring, og ved at de det
foregående år har dannet jordstængler –
anemone en vandret ret tyk og aflang stængel - vorterod danner en klump. Disse energibundter kan i løbet af meget kort nærmest
eksplodere og danne overjordiske stængler,
blade og blomster, som ved fotosyntesen så
kan nå at danne en ny stærk lagerenhed for
næste års vækst.
Anderledes ser det ud med egene, som
hører under gruppen lystræer, hvor bladhanget er meget mere gennemsigtigt, således at
hos dem kan lys trænge gennem løvhanget
og dermed give mulighed for at andre væk-

ster i skovbunden kan etablere sig.
Ud over de nævnte træarter i skoven findes der en righoldig mængde af andre træsorter. Bare for at nævne nogle ses der flere
steder hele grupper af hassel, der ses fuglekirsebær, enkelte farisæere af ædelgran,
unge elmetræer, der er i gang med at etablere en ny bestand efter det store elmefald
omkring år 2000, asketræer, birketræer,
ahorn, hyldebuske, druehyld, mirabelle og
meget andet. Derudover ses der mange steder en skovbund med arter af krybende og
klatrende planter samt urteagtig vegetation.
I store områder af skovbunden findes
gamle, døde træstammer samt grenaffald og
træstubbe plus stubbe fra vindfældede træer,
hvor der nogle steder vokser nye træer op på
den døde stub, der får lov at blive til glæde
for tidligere småorganismer.
Det ser ud til, at her kan blive tale om en
slags ”naturskov” med selvforyngelse,
hvor gamle og unge træer af forskellig art
vokser tilfældigt mellem hverandre i stedet
for, som man ser i mange skove, at træer af
samme art står plantet i lige rækker med ens
mellemrum.
En anden ting, der er tankevækkende er, at
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der ret mange steder i skoven er tale om, at
en eg og en bøg vokser op meget tæt på hinanden, ja, næsten er forbundne. Tilbage til
det senere.
Som det ses af ovenstående pollendiagram,
er der gennem tiden forskel på hvilke træarter, der har domineret skovene gennem tiden. Man bør hæfte sig ved bøgens indvan-

dring for over 3000 år siden, og den indvirkning det fik for egen. Egen blev simpelthen
udkonkurreret af bøgen. Dette skete på følgende måde. Som tidligere nævnt er bøgen
et mosaiktræ, mens egen er et lystræ. Det,
der skete, kan der ses eksempler på langs
skovstien i Drenderup Skov. Flere steder
vokser som tidligere nævnt en eg og en bøg
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op meget tæt ved siden af hinanden. Læg
mærke til, at egen i disse tilfælde er meget
større og ældre end bøgen.
Et skridt tilbage. Når et nyt lille bøgetræ
etablerer sig ved foden af modertræet, sker
der det, at det nye lille træ egentlig slet ikke
burde kunne vokse under det gamle modertræ med de næsten umulige lysforhold. Det
kan det altså alligevel, idet det gamle træ
danner en slags rodfællesskab med det nye
lille træ, hvorigennem modertræet lige absolut giver det nye træ næring nok til kun lige
at kunne klare sig. Undersøgelser har vist, at
et sådan lille bøgetræ på en meters højde
kan være 20 år gammelt. Altså en meget
ringe vækst i forhold til alderen, men det er
hensigtsmæssigt, fordi det nye træ derved
bliver meget mere hårdført end eksempelvis
et nyt bøgetræ, der vokser op under åben
himmel. Summa summarum – når det gamle
bøgetræ engang har givet op, så er det nye
tilpas stærkt til at kunne blive 2 – 300 år
gammelt, mens et tilsvarende bøgetræ, som
er vokset op under åben himmel må give op
meget tidligere.

Her har vi nøglen til at forstå hvorfor egetræet måtte give op i kampen om at være det
dominerende træ i skoven. Som man let kan
forestille sig, så sker der det, at det nye bøgetræ, som vokser op tæt på egetræet fint
kan klare sig under de eksisterende lysforhold, idet egen ikke skygger det ihjel. Bøgetræet vokser forholdsvis hurtigt til og på et
tidspunkt, når det så højt op, at det begynder
at danne skygge over egetræets krone. Egetræet klarer sig en vis tid, men så bliver det
for meget, og det vælger at give op. (Se
indlagte billeder).
Ovenstående kan forhåbentlig give et lille
indtryk af hvorledes man kan forestille sig,
at de fremtidige dele af statsskovsarealer
med urørt skov kan komme til at se ud for
fremtidens skovgæster.
Husk at nyde fuglesangen i foråret og vinterens nøgne grene på træerne, når de er
iklædt et flot lag af rimfrost.
God fornøjelse på vandreturen i vores dejlige ”Naturskov” i Drenderup!
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Levering af:
bårebuketter, kranse,
blomster, dekorationer,
almindelige buketter og
sammenplantninger

74 56 25 40

Christiansfeld
Fodpleje
Læge exam.
Fodplejer
Dorthe Birkholm
Kongensgade 13
Christiansfeld

Tlf. 74562117

VÆR GOD VED DINE
FØDDER!
* BØJLEBEHANDLING

* BEHANDLING AF
LIGTORNE
* NEDGROEDE NEGLE
* FJERNELSE AF HÅRD HUD
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Mandag – badminton:

For bane kontakt Lene Frost på tlf.: 60 16 10 80

Opstart 2/9
Tirsdag – håndbold:

U6-U7-U8 mix håndbold (0-1-2 klasse):
Opstart 3/9
Træningstid: 16.30-17.30
Træner: Dorthe Jepsen og Mette Westphal

Senior herre (serie 3):
Holdfællesskab med Vonsild håndbold.
Opstart 13/8 i Vonsild Hallen kl. 20.30 – 22.00
Der trænes skiftevis i Ødis og Vonsild
Træning Ødis kl. 20.00-21.30
Træning Vonsild kl. 20.30 – 22.00
Træner: Thorbjørn
Onsdag – gymnastik:

Alle hold starter op den 4/9

16.30 – 17.15: Forældre/barn (1-3 år/dagpleje- og vuggestue børn).

17.15 - 18.15: Krudtugler (3-6 år/børnehave børn)

18.15 – 19.15: spring hold (6 år og opefter/skolebørn)
Torsdag – håndbold:

Trille-trolle mix (3-5 år/børnehave børn)
Opstart 5/9
Kl. 16.30 – 17.30
Træner Majbrit Rasmussen

U11-U13 Mix (11-13 år):
Opstart 22/8
Kl. 18.00-19.15
Trænere Jacob og Tove

Senior damer (Jyllandsserie og serie 3):
Opstart 15/8
Træningstid 20.00-21.30
Træner Frank Feldborg
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Udtrækning af
Ødis IF lotteri
maj 2019

26, 232, 78,
272, 61, 160,
104, 276, 95,
259, 147, 180

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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Åbningstider:
Salon 10
Vamdrupvej 10,
tlf. 75598045 /. 21296369
Tirsdag, torsdag og fredag……. ...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 -

Buchwald Radio ApS
Østergade 15
6580 Vamdrup
Tlf.: 75581233

Kirsten Lund 2972 0132 el.
Camilla Matthiesen 5190 5098

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 torsdag LUKKET
Hele året: Døgnåbent 24/7
med tilmelding

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
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:
Kira Nielsen tlf. 26 74 84 35
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
Sang for Sangglade
Kontaktperson: Jette Christensen 25595106
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: Christian Thomsen, tlf. 2292 3525
obofbestyrelsen@gmail.com
Aktivitetsudvalget
Formand: Eigil Laursen tlf. 75 59 81 99
Eller kontakt Inge M. Thomsen, 20 14 20 71
Beboerforeningen for Fovslet og omegn
Kont.person: Karen Nielsen, 51269469
Landsbylauget Ødis Bramdrup
Formand: Claus Mørkøre tlf. 51554484
Mail: claus@lone-m.dk
“Skovtrolden”
v/Torben Lindegaard, tlf. 28 70 72 71
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Ødis Antenneforening www.oedisaf.dk
Formand: Kai Videbæk, tlf. 75 59 84 09
Vandværkerne
Ødis: Anders Krogsgaard, tlf. 2943 9196
E-mail: 488@voresvandvaerk.dk
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: Johnny Frederiksen, 60 26 90 65
Fodbold: Lene Frost tlf.: 60 16 10 80
Håndbold: Charlotte Højmose Jensen
tlf. 42 66 03 77
Badminton: Lene Frost tlf.: 60 16 10 80
Gymnastik: Thomas Bang Thomsen
tlf. 27 21 76 85
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
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
ØBcH: Ødis Bramdrup civile Hundeførerforening
Kontakt Ingo 21332021
ingo@find-us.dk
Hjemmeside: www.dch-obch.dk

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 / 93871700
Velkommen til Ødis Sogn:
Fovslet:
Karen Nielsen,
51269469
Ødis:
Inge M. Thomsen, 20142071
Kasserer:
Jytte Dantoft,
Skovvang 1, Ødis 7559 8385

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
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Annoncer:
Kristian Frandsen 2639 8292
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
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Vi skal denne gang ud i den nordøstlige
del af sognet for at finde motivet på
ovenstående billede - julinummerets
”Gættebillede”.
Hvor er vi henne og på hvilken adresse?
Løsningen på sidste nummers
”Gættebillede” var huset på adressen
Mejerivej 2 i Ødis.

Næste nummer:
Udkommer 10. september 2019
Deadline fredag den 30. august 2019
kl. 8.00

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

