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Tirsdag den 5. marts 2019

22. årgang

Skolen i bevægelse

Forsamlingshuset

Finalestævne

En skole, der kan være samlingspunkt for børnene i lokalområdet, og med dem
deres forældre og de øvrige
beboere i skolens distrikt.
Ønsket danner grundlag for
et igangværende initiativ i
skolebestyrelsen. Læs s. 5

Forbedring af akustikken i
salen, nyt depotrum med
adgang fra salen og reparation af soklen er nogle af de
tiltag, som bestyrelsen vil
arbejde for i det kommende
år.

Lørdag den 23. februar var
U6 og U7 til Finalestævne i
Cuben i Christiansfeld.
Ødis havde 3 hold med, som
alle klarede sig rigtig godt i
kampene.

Læs s. 8

. Læs s. 19
I dette nummer af Lokalbladet kan du læse

Solnedgang over Ødis Sø en vinterdag i februar 2019.

Lokalbladet betales på
MobilePay 2987 9877
eller bankkonto
7040 0000175819.
Prisen er fortsat 100,- kr.
pr. år. 160.– kr, hvis man
får bladet sendt.
Husk navn
Mange har allerede betalt.
Tak for det.
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Kræftens Bekæmpelse
Landsindsamling
søndag den 7. april kl. 10-13
Hvis du har lyst til at bruge 2-3 timer til et godt
formål, kan du melde dig som indsamler hos

Lena Møldrup, Vamdrup tlf. 21 59 60 01
Ved Landsindsamlingen i 2018 var ca. 25.000 indsamlere med til at indsamle mere end 32,4 mio. kr.

Sognets aktivitetskalender
MARTS
2.
kl. 14.00, Fastelavn i Ødis
Hallen, Spejderne
5.
kl. 19-21, Sang for Sangglade
Vestfløjen
12. kl. 16-19.30, Åben skole på Ødis
Skole
12. kl. 19.00, Ekstraordinær
generalforsamling i
Ødis Forsamlingshus
16. kl. 9.30-14 Loppemarked i
Ødis Hallen, Støtteforeningen
19. kl. 19-21, Sang for Sang glade,
Vestfløjen
19. kl. 19.00, Generalforsamling,
Ødis Antenneforening,
Ødis Hallens Cafeteria
20. kl. 10-12, Frokostklubben i
Vestfløjen
20. kl. 14.00, Bankospil på Vester
led, Vesterleds Venner
20. kl. 19.00, Generalforsamling i
Vesterleds Vennekreds,
på Vesterled
21. kl. 17.00, Dåbsjubilæum, Ødis
Kirke
31. kl. 9.00, Smuk Landsbydag
APRIL
6.
kl.19.00 Ladies Night i Ødis
Forsamlingshus
13. kl. 9-13, Rengøringsdag i
Forsamlingshuset

17.
30.

kl. 10-12, Frokostklubben i
Vestfløjen
kl. 17.30, Spis sammen aften i
Forsamlingshuset

MAJ
5.
kl. 10.30, Konfirmation i Ødis
Kirke
9.
kl. 17.00, Familiegudstjene med
bål i haven
15. kl. 10-12, Frokostklubben i
Vestfløjen
JUNI
17. kl. 19.00, Generalforsamling i
Ødis Vandværk
AUGUST
24. Aktivitetsdag ved Ødis Sø
OKTOBER
22. kl. 17.30, Spis sammen aften i
Forsamlingshuset
2020
JANUAR
27. kl. 19.00, Generalforsamling i
Forsamlingshuset

Åben skole

Tirsdag den 12. marts kl. 16:00 - 19:30.
på Ødis Skole

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2019
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
Nr. 7
Nr. 8

deadline 29. marts
deadline 26. april
deadline 24. maj
deadline 26. juli
deadline 30. august
deadline 27. september
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udkommer 9. april
udkommer 7. maj
udkommer 4. juni
udkommer 6. august
udkommer 10. september
udkommer 8 oktober

NYT FRA LOKALRÅDET
Generalforsamling

Lokalrådet afholdt generalforsamling
onsdag den 20. feb. Der var mødt ca. 35
personer op.
Gæstetaler til årets generalforsamling var
Annette A. Thuesen lektor for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet.
Annette fortalte om udviklingen af landsbyer, og hvad forskningen siger.
En af de faktorer der spiller rigtig meget
ind på, hvorfor folk bosætter sig uden for
byerne, er naturen.
Annette fortalte om 4 små landsbyer forskellige steder i Danmark, som på hver
deres måde havde gjort noget for at udvikle netop deres landsby og skabt et
større fællesskab. Der var mange gode
ideer man godt kunne ”låne” lidt af.
Tak til Annette for et spændende oplæg.

I Lokalrådet ØBØF fik vi valgt to nye
medlemmer ind i bestyrelsen. Velkommen til Allan Rasmussen og Annebet
Sjøgaard. Den nye bestyrelse konstituerer
sig på næste bestyrelsesmøde.

SMUK LANDSBYDAG

Søndag den 31. marts er der SMUK
LANDSBYDAG, hvor der skal samles
affald, vaskes skilte og andre små opgaver.
Følg med på de lokale facebooksider for
mødetid og hvor vi mødes.
Der er rundstykker og kaffe til alle.

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

Ekstraordinær
generalforsamling i
Ødis Forsamlingshus

Generalforsamling i
Ødis Antenneforening

i Ødis Hallens Cafeteria
tirsdag den 19. marts 2019 kl. 19.30
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Årsregnskab og kontingent
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter
På valg: Bjarne Dantoft og Kai Videbæk
6. Indkomne forslag (Forslag skal være
bestyrelsen i hænde senest 12.03.19)
7. Eventuelt
Hjemmeside: www.oedisaf.dk
E-mail: oedisaf@oedisaf.dk

tirsdag den 12. marts, klokken 19.00.
Vi skal have vort regnskab godkendt, og
aftenens dagsorden er:
1. Valg af ordstyrer.
2. Fremlæggelse af regnskab til
godkendelse.
3. Eventuelt.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Ødis Forsamlingshus
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Velkommen til Ødis Sogn
Og hvordan
fandt du så på at
købe et hus i
Ødis, godt nok
er vi et vigtig
sted (efter vor
mening), men
alligevel?
Ja, Andre søgte
efter et hus i
KoldingFredericia området. Han søgte længe og bredt, og huset her
blev det udvalgte. Stedet passede ham godt,
forholdsvis nyt hus, nem have og udsigt
over markerne og søen.
Og så er det nemt at komme ud på motorvejen, når venner og familie skal passes.
Fritidsinteresser er der flere af: bordtennis,
jagt og fiskeri og ikke forglemme, stå på
ski. Andre har talt med flere af naboerne og
føler sig velkommen.

Af Inge M Thomsen

Velkommen til Andre Zawadzki,
der flyttede ind i huset på Stationsveg 31 B den 1. nov. 2018.
Som navnet antyder er det ikke
et typisk dansk navn, og ja ganske rigtig. Andre drager som ung student
fra Polen og tilbringer tid både i Sverige og
Danmark, men Danmark vinder, og han
starter på universitetetet i København og
læser Biokemi i 4 år, skifter derefter til
Medicin. Andre arbejder som læge med
speciale i ortopædkirurgi og specifikt i
kunstige hofter. Han arbejder rundt i Danmark og er også i andre lande, før han i
1995 bliver ansat som overlæge i Esbjerg
og er der, indtil han stoppede for ca. 2 års
siden, og afløser nu kun lidt indimellem.
Hans gamle mor på 94 år bor i USA og
Andre rejser tit derover for at besøge hende. Hans datter bliver student til sommer,
og sønnen læser fysik og er lige pt. på studietur i Japan, hvor Andre også har besøgt
ham.
Af Inge M Thomsen

Velkommen til Ina Petersen 63 år. Hun
købte den 1.oktober huset på adressen Byvænget 15 og var klar til at flytte ind måneden efter. Der er sikkert flere, der tænker, at hende kender vi da godt og ja, I har
helt ret, Ina og hendes nu afdøde mand
Ejnar boede på Drenderupvej i 35 år. Desværre mistede hun sin mand i 2017 og
besluttede ret hurtigt, at hun ville sælge
ejendommen. Der var alt for meget at passe, og hun ville gerne købe noget andet i
Ødis. Det er her hun har sit netværk og
hører til. Det lykkedes både at sælge og
købe i efteråret 2018.
Ina arbejder i børnehuset ”Broen” der ligger i Østergade i Vamdrup. Hun arbejder
29 timer i ugen, og det passer hende rigtig
godt og håber at kunne være der, til hun
engang skal på pension.
Der er 3 børn, ja de er nu voksne, Søren på
40, Mette på 35 og Line på 30 år. Pigerne

bor i Århus og
Søren i Kolding.
Der er kommet 2
børnebørn til,
dejligt med ungdom i familien.
Ina er aktiv hjælper både til banko spillet oppe i
hallen og hjælper også til ved
det store loppemarked.
Sidst har hun sagt ja til at komme i bestyrelsen i forsamlingshuset. Dejligt med nye
kræfter.
Kroppen skal også røres, og Ina har spillet
badminton med de samme i rigtig mange
år.
Hun er faldet rigtig godt til i Ødis by og
nyder at møde mennesker rundt i området.
Hun tager tit traveskoene på og går lange
ture og udforsker området.
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positive tilgang til at
tage hånd om nogle af
de udfordringer, der
hører med til at være
en lille skole. Det sker
bl.a. når der bliver
arbejdet med holddeling, når skolen inviterer indenfor til åben
skole og når skolens ansatte aktivt søger
inspiration hos andre skoler i samme situation for at sætte endnu flere ting i værk.
Det er den indsats, skolebestyrelsen arbejder på at fokusere.
I mellemtiden har vi forhåbentlig alle sammen lyst til at være skolens ambassadører,
som hver især og i fællesskab gør vores til,
at vi har en attraktiv og efterspurgt skole i
Ødis, som også de næste mange år kan være en væsentlig del af vores lokalsamfund.

Den gode historie
Skolen i bevægelse

Jeg tror, jeg kan tale på vegne af mange,
når jeg siger, at der er et stort ønske om, at
der også i fremtiden skal være en god skole
i Ødis. En skole, der kan være udgangspunkt og samlingspunkt for børnene i lokalområdet, og med dem deres forældre og de
øvrige beboere i skolens distrikt.
Ønsket danner grundlag for et igangværende initiativ i skolebestyrelsen, der med afsæt i input fra både forældre, lærere og bestyrelsens egne medlemmer er i gang med
en strategiproces for den fremtidige retning
for Ødis Skole.
Ved juletid blev samtlige forældre på skolen inviteret til at besvare en tilfredshedsundersøgelse, der skal være med til at klarlægge både det, der fungerer godt på skolen
og det, der kan fungere bedre.
Undersøgelsen har vist, at forældrenes
overordnede tilfredshed med skolen ligger
over middel. Der er grundlæggende fin
tilfredshed med skolens faglige niveau og
med skolens fokus på trivsel.
Et sted, hvor der især er plads til forbedring, er i skolens kommunikation. Det gælder både kommunikationen mellem skole
og hjem, skolens brede kommunikation og
opfattelsen af skolens evne til at inddrage
sin omverden.
Der sker rigtig mange gode, anderledes og
kreative ting, som understreger skolens

Rekord til årets skolefest

Den 7. februar var der skolefest for Ødis
Skole. Samtlige børn, forældre og søskende
var inviteret til skuespil, fællesspisning,
lotteri og fest.
5. klasse sørgede for underholdningen med
en underholdende version af den ellers så
sørgelige historie om Romeo og Julie. Hvis
der var nerver på op til årets forestilling,
skjulte de unge talenter det godt – og der
blev både grint og klappet undervejs.
Til det årlige lotteri blev der i år sat rekord i
antallet af indsamlede sponsorgaver. Næsten 500 gaver var på spil, og forud var der
blevet lagt mange kræfter i at indsamle de
mange gaver.
Fra både skole og forældre skal der lyde en
kæmpe stor tak til alle dem, der havde lyst
til at bidrage med gaver af alle slags. Overskuddet fra lotteriet går til skolens forskellige ture ud af huset.

SMUK LANDSBYDAG
Søndag den 31. marts kl. 9.00

er der SMUK LANDSBYDAG, hvor der
skal samles affald, vaskes skilte og andre
små opgaver.
Mødesteder kl. 9:00
I Ødis Bramdrup på Midtgård, Farrisvej 8
I Ødis på det gamle mejeri, Mejerivej 22
I Fovslet hos Niels og Gerda, Christiansholmsvej 3
Vi starter med et
rundstykke og en kop
kaffe

Åben skole

Tirsdag den 12. marts bliver der igen budt
indenfor til ”Åben Skole”, hvor alle der
måtte have lyst er velkomne til forskellige
aktiviteter på Ødis Skole fra kl. 16:00 til kl.
19:30.

Bodil Skov Jørgensen
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HURRAAAAAA!
Det er lykkedes for bestyrelsen i Ødis
Forsamlingshus at finde en ny tovholder til vore Spis Sammen Aftner.
Kent L. Rasmussen har sagt ja til at
være tovholder og dermed stå for indkøb og madlavningen. Kent er køkkenchef på Den Gyldne Hane i Kolding,
og bor på Ødis Krogevej i Ødis.
Vi håber at få mange gode Spis Sammen Aftner med Kent som tovholder,
men på grund af Kents arbejdstider er
det blevet nødvendigt at flytte arrangementet til tirsdage. I bestyrelsen håber
vi, at folk har lyst og mulighed for fortsat at støtte op om vore hyggelige Spis
Sammen Aftner.

Den næste Spis Sammen Aften bliver

tirsdag den 30. april kl. 17.30
og vil blive nærmere beskrevet i
LOKALBLADET i aprilnummeret.
Med venlig hilsen og på gensyn
Bestyrelsen for
Ødis Forsamlingshus.

6

Loppemarked i Ødis
2019
Lørdag den 16. marts samles
vi igen til loppemarked i
Ødis Hallen kl. 9.30 til 13.30.
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. Der pakkes ikke ud om onsdagen, kun
opstilling.
Kom i det tidsrum du/I kan. Vi er her:
Onsdag d. 13/3 kl. 17.00, der serveres aftensmad kl. 18.00.
Torsdag d. 14/3 - fredag d. 15/3 kl. 9.00 til morgenkaffe,
der serveres frokost/aftensmad.
Lørdag d. 16/3 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 helst sms.

Vi ses… loppehilsener
Støtteforeningen for Ødis IF
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Formandens beretning
for året 2018

Så skriver vi 2019, og vi kan nu gøre status
over året 2018.
Der blev afholdt rengørings- og arbejdslørdag den 10. marts, hvor vi fik gjort hovedrent fra gulv til loft i hele huset, alt porcelæn og bestik blev set efter og fik en tur i
opvaskeren, alle borde og stole blev tørret
af, set efter og diverse skruer efterspændt.
Der blev gjort rent omkring huset og ryddet
op i baghuset, så der var travlhed overalt.
Vi startede dagen med kaffe og rundstykker, og sluttede af med en god frokost.
Her vil jeg takke bestyrelse, festudvalg,
rengøringshold og øvrige frivillige for en
positiv indstilling til opgaven.
Samtidig vil jeg på bestyrelsens vegne sende en stor tak til vort rengøringshold, som
består af Inge, Sonja og Tove. Vi ved, at vi
kan stole på, at huset fremstår rent og pænt,
når I har været her. Fra Minna ved jeg, at
lejerne roser jer, fordi de finder huset rent
og indbydende, når de overtager det, hvilket tyder på, at det ikke gælder alle steder.
Vi havde spis sammen aften torsdag den
12. april, og torsdag den 18. oktober og
begge aftener var vi ca. 60 deltagere. Vore
spis sammen aftener er blevet en god tradition, hvor unge og ældre hygger sig i hinandens selskab, og hvor nye beboere kan
møde andre beboere fra Ødis og omegn, og
få en god snak med hinanden.
En stor tak skal lyde til Sonja, som tovholder ved vore spis ammen aftener, hvor hun
har taget ansvaret for indkøbene og madlavningen.
Som alle jo ved, har Sonja valgt at stoppe,
og vi mangler p.t. en anden person, som vil
tage ansvaret som tovholder.
Hjemmesiden ” Odisforsamlingshus.dk”
har nu fungeret i 4 år, men Dennis bruger
til stadighed mange timer på at vedligeholde den. Han sørger også for, at Facebook
hele tiden er opdateret.
På bestyrelsens vegne, vil jeg takke dig
Dennis, for alle de timer, du bruger som
administrator for vores hjemmeside.
Huset har været udlejet over 30 gange i

løbet af året, og stort
set alle lejerne har
booket huset via
hjemmesiden, så det
må vi betegne som
en succes.
På bestyrelsens vegne, vil jeg takke dig
Minna, for jeg ved at du bruger megen tid
på at styre udlejningen og fremvise huset
for interesserede lejere.
Vi har måttet udskifte opvaskeren i årets
løb, hvilket var en investering på 22.000
plus moms.. Det gav noget af et sug i kassen, men det blev for dyrt at reparere den
gamle.
Det kom så tilpas heldigt, at vi fik en donation fra ”Sang for sangglade” på 18.000.
Det viste sig, efter Marie Louises død, at
hun lå inde med en kasse fra ”Sang for
sangglade”.
I det nye år håber vi at få forbedret akustikken i salen. Vi satte projektet i bero, da vi
måtte udskifte opvaskeren. Vi har fået et
tilbud fra ALPHA AKUSTIK, som er en
løsning med nedhængte akustikplader.
Martin vil komme med et tilbud på, hvad
det kan koste at montere troltekt plader på
loftet, og så tager vi den derfra. Vi vil søge
om midler ved Danske Banks fond, som
udlodder midler fire gange om året.
Vi har sendt en ansøgning til Landsbyforum vedrørende et nyt depotrum med adgang fra salen, så vi kan få borde og stole
væk fra salen. Den ansøgning får vi besked
om i løbet af marts måned.
Vi skulle også gerne have soklen ud mod
vejen repareret, og her vil vi indhente tilbud fra et par firmaer, og dernæst søge
penge til projektet.
Vort gamle hus trænger også til et nyt tag,
så der er nok at tage fat på.
Til slut vil jeg rette en tak til min bestyrelse
for et godt samarbejde. Jeg mener ikke, at
jeg har overbebyrdet jer i det forløbne år,
men det vil jeg gerne råde bod på i 2019.
Den 28. januar 2019
Eigil Laursen
Formand for Ødis Forsamlingshus
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Arbejds-/rengøringslørdag i Ødis Forsamlingshus
Lørdag den 13. april 2019
klokken 9.00 – 13.00.
Alle er velkomne til at komme og give et nap med et par
timer

Alt porcelæn og
bestik efterses og
får en tur i opvaskeren.
Køleskab, ovne og kaffemaskiner
rengøres/afkalkes.
Der klippes hæk og ryddes op omkring huset.
Dagen starter med kaffe og rundstykker, og slutter med frokost.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Hele huset skal gøres rent fra gulv
til loft.
Ventilationsrørene støvsuges og
vinduerne vaskes.
Borde og stole rengøres og efterspændes.

Generalforsamling i Ødis Forsamlingshus
mandag den 28. januar 2019
Bestyrelsen ser nu således ud:
Formand: Eigil Laursen
Næstformand:
Martin Aggesen
Kasserer: Terje Bårdsen
Sekretær: Ulrich Thiim
Menig:
Peter Grave
Niels Christensen blev valgt som ordstyMenig:
Ina Bygebjerg Petersen
rer, og førte generalforsamlingen sikkert i
Menig:
AnneBet Sjøgaard
mål.
Generalforsamlingen kunne dog ikke
Suppleanter:
godkende regnskabet. Det var ikke blevet Thorkil Laursen
færdigt, grundet problemer med kassereBjarne Dantoft
rens regnskabssystem.
Revisorer:
Det betyder at der må holdes en
Inge M. Thomsen
ekstraordinær generalforsamling med
Jytte Dantoft
dette ene punkt på dagsordenen.
Revisor suppleant:
Umiddelbart efter generalforsamlingen var Lone Knudsen
der bestyrelsesmøde med konstituering.
Udlejning af Ødis Forsamlingshus:
www.odisforsamlingshus.dk
Spis Sammen Aften i
Minna Laursen, Søndergyden 5,
Ødis, 6580 Vamdrup.
Ødis Forsamlingshus
Telefon 6136 6015
Tirsdag den 30. april kl. 17.30
– sondergyden@gmail.com
Sæt allerede nu X i kalenderen.
Med venlig hilsen
Mere om priser og tilmelding i næste
Ødis Forsamlingshus
nummer af Lokalbladet.
Generalforsamlingen var godt besøgt, og
bestyrelsen orienterede om sine planer for
fremtiden og de udfordringer, det giver
anledning til. Ved det efterfølgende kaffebord var der en livlig snakken.
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Hvilken vej ?

For at finde løsningens på avisens januarnummer 2019’s ”Vejgættebillede”
skulle man en tur til Fovslet, hvor Møllevej udmunder i Ødisvej.
Denne gang skal vi søge i den centrale
del af sognet for at finde ovenstående
motiv.

Loppesager

Afhentes hurtigt efter aftale
Henvendelse:
Tlf. 28 12 88 79 / Tlf. 40 96 85 34
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Generalforsamling
Vesterleds Vennekreds afholder
generalforsamling
onsdag d.20. marts 2019 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:
På valg er : Formand Stig Funder; Sekretær Henriette Kristensen(modtager
ikke genvalg):
Best. medlem Karen Marie Kragh
( modtager ikke genvalg)

Suppleanter: Else Beider-Poulsen;
Elise Kieltoft.
Der skal findes en ny formand.
7. Valg af 1 revisor. På valg er Ebbe
Beider-Poulsen (modtager genvalg) og
en revisorsuppleant.(søges)
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. Stig Funder

Banko på Vesterled
Der er en spilledag tilbage i dette forår

Onsdag den 20. marts
kl. 14 i den store stue.
Så vel mødt.
Med venlig hilsen
Vesterleds Vennekreds
v. Stig Funder

Vi håber stadig, at så mange som muligt vil
deltage, og støtte op om, at det giver et
overskud, som går til beboernes ve og vel.

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

Steppingvej 3
6580 Vamdrup
Tlf. 7559 8035 / 2217 3680
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FASTELAVNSSØNDAG 3. MARTS KL. 10.30
BØRNEGUDSTJENESTE OG KARNEVAL
Velkommen til Fastelavnssøndagsgudstjeneste i kirken! Minikonfirmanderne kommer, vi skal synge og lytte til bibelfortælling. Bagefter bliver der tøndeslagning i
kirken, og karneval med fastelavnsboller
og hygge i Vestfløjen. Vi håber, alle børn
— og alle voksne der har lyst til det — vil
komme udklædte til kirken. På billederne
kan I se mange flotte, udklædte små og
store fra sidst år.

DÅBSJUBILÆUM FOR 5-ÅRIGE

TORSDAG DEN 21. MARTS
KL. 17.00 INVITERER VI TIL BØRNEGUDSTJENESTE OG
DÅBSJUBILÆUM
Denne eftermiddag vil vi ganske særskilt fejre de børn, der blev døbt for 5 år
tilbage. I vil få en egen indbydelse i
posten ganske snart.
Vi glæder os til at se jer alle, sammen
med familie og venner.
Gudstjenesten er selvfølgelig åben for
alle, der har lyst til at komme.
Efter gudstjenesten samles vi til aftensmad og hygge i Vestfløjen (eller forsamlingshuset, hvis vi bliver rigtig
mange).
Tilmelding til Inger på mail
ihv@km.dk senest den 15. marts.
Her ser vi de 5-årige fra sidst år:

FEBRUAR
2018
MARTS 2019
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Mysteriet omkring kirkens gamle lysestager
Som mange af jer kender til, blev kirkens lysestager og dåbsfad stjålet sommeren
2016, og til trods for at der blev gjort et stort arbejde for at
finde dem, lykkedes det ikke, og kirken fik nye lysestager
og dåbsfad, som kom i brug til advent i 2017.
Så var det her en aften i november sidst år, at Loui, den lille
præstegårdshund, opførte sig meget mærkelig. Han havde
ligget i gangen ved indgangsdøren og sovet, men pludseligt
kom han løbende ind til os i stuen og var bange og urolig.
Vi tænkte, han nok bare havde drømt noget. Men da vi skulle låse for aftenen, blev vi meget forskrækket. For der,
udenfor døren i præstegården, stod de gamle lysestager fra
kirken! Ingen ved hvor de kom fra eller hvad der var sket,
men vi er da alle rigtig glade for at have dem tilbage her,
hvor de hører hjemme. Så fremadrettet vil vi skifte lidt mellem at bruge de gamle og de nye, og vi håber, I vil
glæde jer over gensynet med en gammel skat.

FASTETID I KIRKEN

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp:
”Sammen om kloden”

Klimaforandringerne er her, og de er kommet for at blive.
Millioner af mennesker er truet af sult og oversvømmelser,
og allerede nu må mange forlade deres hjem for at finde
mad og sikkerhed. Indsamlingen går i år til de mennesker,
der er ramt af klimaforandringerne og bor i de fattigste
egne på kloden. Folkekirkens Nødhjælp er den hjælpeorganisation, der bruger færrest penge på administration, så
det er med meget god samvittighed vi anbefaler alle at
bidrage til indsamlingen. Vi vil samle penge ind i kirken på gudstjenesterne

den 3. og 10. marts, og man kan give via MobilePay til nummer 114400.

En regnbue over fastetiden

Som sidst år vil vi også i år hver søndag i fastetiden, fra Fastelavnssøndag til Palmesøndag, tænde et af regnbuelysene i kirken. Dette
er som en forberedelse til påske. Regnbuen er Guds
tegn i skyen, tegnet på Guds nærvær og på at vi
skal bevares fra dødskræfterne i verden. Regnbuen
er et tegn for håb, og det minder os om, at vi alle
tilhører det samme fællesskab. Uge for uge tænder
vi nye lys, helt til det skinner af alle regnbuens
farver. De forskellige farver symboliserer ( i denne
sammenhæng) følgende: Rød: kærlighed, venskab
og omtanke. Orange: forandring. Gul: retfærdighed. Grøn: håb. Blå: vand og frugtbarhed. Indigo:
fællesskab og tro. Lilla: eftertanke og stilhed.
14

FROKOSTKLUBBEN
Møde i Frokostklubben
d. 20. feb. 2019.

Her
skulle
han
lave en
ny uddannelse til
jordbrugsteknolog med
speciale
i natur og miljø, men centret lukkede desværre efter to år.
Efter dette kom han til Dalum Landbrugsskole som underviser i natur og miljø, men
havde også andre fag.
Han havde en god tid på Dalum, fik en god
snak med eleverne og fik landbruget mere
ind under huden.
Eleverne talte meget om specialproduktion. Det kunne være stude, hyben, hønseavl
og økologi. Man talte også om reduceret
Kontaktpersonerne er :
jordbehandling. De var meget interessereJens Vang
21748508
de i natur og næringsstoffer, men når talen
Christian Dahl
40325985
faldt på vilde planter og sommerfugle daRasmus Ravn
81904800
lede interessen.
Boj sagde, at landmændene er selvstændige produktionsmennesker, som værner om
deres bedrift og også lukker lidt af for
Resten af forårsprogramet
samfundet. Det er meget forståeligt, men
ser således ud :
det er strukturudviklingen og ikke miljøpåvirkninger, der knækker landbruget.
Onsdag d. 20.03.2019:
Han hilste også det nye samarbejde melErik Voss: ”Gå aldrig på akkord med uret- lem Danmarks Naturfredningsforening og
ten” - Et kort portræt af Chresten Berg
Landbrug Fødevarer velkommen. Det, at
Onsdag d. 17.04.2019: Jens Jørgen Holst: parterne kan være i stue sammen og tale
Familieforhold i grænselandet
sammen, kan forhåbentligt føre til en bedOnsdag d. 15.05.2019: Mogens Larsen:
re forståelse for hinanden.
Ålens forunderlige verden
Tak til Boj Bro for et spændende oplæg.
Rasmus Ravn

Til at holde oplæg i denne måned havde vi
Boj Bro, Kolding, som fortalte om natur
og landbrug på nærmeste hold.
Boj Bro er født i Bolbro, hvor hans far var
frugtgrosserer. Faderen kørte rundt til
landmændene og købte frugt og grønt, og
Boj var ofte med ham.
Efter forældrenes skilsmisse boede han
hos sin mor på et husmandssted, hvor de
havde forskellige husdyr. Dette var Bojs
kendskab til landbrug.
Han blev uddannet psykolog, men naturen
trak i ham. Han fik en supplerende uddannelse i miljølære og blev ansat som biolog
ved Århus Kommune, hvor han var ansat i
seks år.
Her havde han samarbejde med mange
lodsejere, og udgangspunktet var, at landmændene skulle behandles med respekt.
Derefter kom Boj til Kolding, hvor han
blev ansat på Byøkologisk Center.
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Kirkebil til Ødis Kirke

For dem der har behov for det, findes der
stadigvæk en mulighed for at benytte sig af
kirkebil for at komme til gudstjenester i
Ødis Kirke.
Man ringer til Kolding Taxa på nummer 7550 2700 og oplyser aftalenummeret 2626, samt afhentningsadresse,
kirke og tidspunkter for transport.

Gudstjenester i Ødis Kirke
marts—april 2019

Taxaen skal bestilles allersenest en time før
man skal være i kirken, men det er bedst at
gøre det dagen før. Returkørsel kan bestilles
samtidig med at man bestiller kørsel til
kirken.

Hvor andet ikke er nævnt er gudstjenesten v/sognepræst
Inger Hvindenbråten

Marts
3. Fastelavnssøndag kl. 10.30
Familiegudstjeneste. Kom gerne
udklædte. Karneval med Fastelavnsboller og hygge i Vestfløjen bagefter
10. 1. søndag i fasten kl. 9.00
17. Ingen gudstjeneste, vi henviser
til omegnens kirker
21. Børnegudstjeneste kl. 17.00
Dåbsjubilæum for 5-årige
Aftensmad og hygge bagefter
24. 3. søndag i fasten kl. 9.00
31. Midfaste søndag kl. 10.30

April
7. Mariæ bebudelses dag kl. 9.00
14. Palmesøndag kl. 10.30
18. Skærtorsdag kl. 10.30
19. Langfredag kl. 15.00
21. 1. påskedag kl. 10.30
22. 2. påskedag Ingen gudstjeneste
28. Ingen gudstjeneste, vi henviser
til omegnens kirker

SOGNEUDFLUGT
Turen går til Løgumkloster og omegn!
Vi tager af sted

søndag den 16. juni kl. 13.00

og planlægger et fint eftermiddagsprogram som afsluttes med fælles aftensmad.
Der kommer mere information om turen
efterhånden, men reserver datoen
allerede nu.
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
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

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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Finalestævne!

Fra venstre Victor H, Lasse, Andreas, Pelle, Anna
Katrine og Victoria . Siddende: Boas og Victor N

Fra venstre Celine, Johannes, Thor, Laurits og Julie
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Lørdag den 23. februar var U6 og U7 til
Finalestævne i Cuben
i Christiansfeld.
Ødis havde 3 hold
med, som alle klarede
sig rigtig godt i kampene.
En rigtig god formiddag med glade børn.
Alle fik en medalje til
en flot præmieoverækkelse med indløb,
musik, nationalsangen og bølge.
Dorthe

Referat generalforsamling i Lokalrådet d. 20/2-2019
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og fortalte, at først skulle vi
have den formelle del og derefter ville vores gæstetaler holde et oplæg omkring udvikling af lokalsamfund: Hvad viser forskningen.
Valg af dirigent
Enstemmigt valgt blev Finn Klostermann.
Dirigenten skulle som følge af sit erhverv
konkludere, at der var indkaldt til generelforsamling jf. vedtægterne. Indkaldelsen til
generalforsamlingen var i overensstemmelse med vedtægterne.
Valg af stemmetællere:
Enstemmigt valg blev Lone og Eigil.

Formandens beretning
Formand for lokalrådet Christian Thomsen
fremlagde, hvad der var foregået i årets løb
i Lokalrådet.
Et af hovedemnerne i det forgangne år har
været udfordringerne omkring lokalplanen.
Udfordringen var, at der i høringsperioden
kom indsigelse fra Haderslev Stift. Kommunen og Stiftet kunne ikke komme til
enighed, og sagen overgik til erhvervsstyrelsen.
I maj indgik kommunen og stiftet et kompromis, og lokalplanen blev godkendt i
august.
Det forventes, at udstykningen bliver byggemodnet her i foråret, og salg af grundene
forventes efter sommerferien.
Der blev for første gang afholdt nytårskur,
og der var et godt fremmøde, dog var det
ønskeligt, at der var flere indslag fra de
forskellige lokale foreninger.
I forbindelse med Landsbypuljen, så fik vi
bevilliget penge til at få udarbejdet et skitseforslag til Søpavillonen, penge til borde/
bænkesæt til bålhytten ude i skoven, og
penge til flagstænger.
I år er der også blevet indgivet tre ansøgninger til landsbypuljen.
I forhold til udarbejdelsen af skitseforslaget

blev der i oktober afholdt et indledende
møde, hvor der var repræsentanter fra beboerforeningen i Fovslet, aktivitetsudvalget, en fra Kolding Kommune samt Lokalrådet. De forskellige ideer blev videregivet
til tegnestuen Mejeriet og efter nogle finjusteringer, lå skitseforslaget klar.
Der har været afholdt opfriskningskursus
omkring hjertestarterne.
Sidste år valgte vi at følge den nationale
dag for ”Smuk Landsby”, og det gør vi
igen i år. Dagen er den 31. marts.
Der blev afholdt aktivitetsdag ved Søen og
det gentages igen i år, så sæt kryds i kalenderen d. 24. august.
I foråret var der ballade med nogle af de
unge mennesker. I samarbejde med skolen
er der blevet oprettet en ungdomsklub.
Klubben har været ok besøgt. Der har været op til 15 unge mennesker. Klubben fortsætter indtil sommerferien, da skolen har
fået bevilget nogle penge, som kan bruges
til at få skolen inddraget i lokalsamfundet.
Det er primært forældre og frivillige, som
er tilstede i ungdomsklubben.

Fremlæggelse af regnskab
Kasseren fremlagde regnskabet.
Der har i 2018 været en samlet indtægt på
27.961,50 kr., hvor der i 2017 var en samlet indtægt på 25.550 kr.
Indtægten består af kontingenter, tilskud
som vi har fået fra Trygfonden i forbindelse med afholdelse af hjertestarterkurser.
Derudover var der et lille overskud på Nytårskuren. Det er også tilskrevet under tilskud.
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Udgifterne i 2018 løb op i 15.232 kr., hvor
der i 2017 var udgifter for 11.939,83 kr.
I 2018 har udgifterne til møder, gaver og
abonnementer været mindre end i 2017.
Den store post i 2018 har været afholdelse
af hjertestarterkursus, men der har vi også
fået tilskud til.
I 2018 var overskuddet på 12.729,50 kr. I
2017 var det på 13.610,17 kr.
Totalt set er der 90.874,22 på Lokalrådets
konto.

Indkomne forslag
Ingen.

Valg af bestyrelse
Opstillet kandidater:
Allan Rasmussen
Dorthe Jepsen
Christina Rasmussen
De opstillede kandidater er enstemmigt
valgt.

Valg af suppleanter
Opstillet kandidater:
Jens Søgaard Jørgensen
Annebet Sjøgaard
De opstillede kandidater er enstemmigt
valgt.
Valg af revisor
Opstillet kandidat:
Torben Mikkelsen
Den opstillede kandidat er enstemmigt
valgt.
Valg af revisorsuppleant
Opstillet kandidat:
John Bording
Den opstillede kandidat er enstemmigt
valgt.
Eventuelt
Beretning og regnskab af Lokalbladet
Beretning og regnskab af Lokalbladet blev
gennemgået af redaktør Niels Christensen.
Lokalbladet bliver fortsat trykt hos Inprint
og i farver. De frivillige indbetalinger og
annonceindtægterne er stabile. Generelt
hænger økonomien sammen med et lille
underskud på 136 kr.
Vi er i gang med det 12 år med frivillige
omdelere og vi har stort set de samme omdelere af bladet.
Niels takkede skolen og institutionerne for
at sende materiale til lokalbladet. Derudover var der tak til skribenterne, kassereren
og omdelerne. Uden disse menneskers
hjælp var der ikke et lokalblad.
Niels er derudover blevet kontaktet af et
medlem af byrådet, som roste vores lille
blad.
Lokalrådet vil gerne takke Christian G. for
sit virke som kasser i lokalrådet.
Tak for god ro og orden.
Ref. Christina Rasmussen

Guldnælden beholder sine blade om vinteren. Som det ses på billedet er de meget
dekorative ikke mindst, når der på nogle
af dem ligger lidt sne.
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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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Hvad er det?

En ny gåde fra Moder Natur: ”Hvad er Det”.
På sidste nummer var det en
slags bladvækster på en gren,
der var gåden i ”Hvad er
Det”.
Der var tale om en lavplante
ved navn ”Almindelig Væggelav”. Lavplanter er en stor
gruppe af såkaldte symbiotiske
planter, som består af to forskellige samarbejdende planter
– nemlig en svamp og en alge.
De to enheder supplerer hinanden på den måde, at svampen, som ingen grønkorn har
og derfor ikke kan optage kultveilte fra luften og får dækket behovet ved algen, som
godt kan. T il gengæld for

Af Frede Nielsen

dette leverer svampen
væske og forskellige
mineraler optaget fra
luften til algen. Derved bliver ringen
sluttet.
Lavplanter har ikke
noget egentligt vækstmedium i form af
rødder, der henter næring fra
en undergrund. Deres
”rødder” er kun beregnet til at
hæfte sig fast med.
I Skandinavien findes der
omkring 250 arter af lavplanter, hvoraf der eksisterer ca.
60 underarter.
En række lavplanter er forureningsindikatorer og bruges
af Videnskaben til at kortlægge luftforureningen i bl.a. industriområder.
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Udtrækning af
Ødis IF lotteri
februar 2019
277, 125, 213,
201, 195, 88,
214, 99, 223,
38, 161, 31

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

Ødis Antenneforening www.oedisaf.dk

Henv.: Dagplejen, Kolding kommune

Formand: Kai Videbæk, tlf. 75 59 84 09

Børnehuset Søbo, afd. Ødis

Vandværkerne

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

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,

SFO Steppingvej 14, Afd.leder: Terry Lake tlf. 75 58 18 44
Huset tlf. 21 37 72 42 / mobil 21 37 72 46
Klubben tlf. 21 37 72 45

Ødis Idrætsforening

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

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

Vesterled

Støtteforeningen for Ødis IF

Kirken/menighedsrådet

Ødis Byvej, tlf. 75 59 80 90

Formand: Jytte Johannsen 61 38 38 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: Ole Reeckmann, Kolding
Tlf.: 20 20 75 89
Email: ole@olvi.dk

Lokalrådet for Ødis Bramdrup, Ødis
og Fovslet

Formand: Christian Thomsen, tlf. 2292 3525

Krolfklubben ”Madholdet”,

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

Sang for Sangglade
Kontaktperson: Jette Christensen
Formand: Eigil Laursen tlf. 75 59 81 99
Eller kontakt Inge M. Thomsen, 20 14 20 71 25595106
Beboerforeningen for Fovslet og om- Ødis KFUM spejdere
egn Kont.person: Karen Nielsen, 51269469 www.odisspejder. dk
Tvetohytten, Vamdrupvej 16 A
Landsbylauget for Ødis Bramdrup
Aktivitetsudvalget

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

Formand:

“Skovtrolden”
v/Torben Lindegaard, tlf. 28 70 72 71
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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 / 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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Adressen Farrisvej 23 var løsningen på sidste nummers
”Gættebillede”.
Dette nummers gåde findes
nærmest centralt i sognet.
God fornøjelse med gætteriet!

Næste nummer:
Udkommer 9. april 2019
Deadline fredag den 29. marts 2019
kl. 8.00

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

