
Det helt store HIT var nok skummet, som Stepping Frivillige 
Brandværn lagde ud. Læs mere om aktivitetsdagen s. 20-21 

 Nr. 217                                Tirsdag den 10. september  2019                            22. årgang  

Bedsteforældredag i 
Søbo 
 

Traditionen tro var der bed-
steforældredag i Børnehuset 
Søbo fredag d. 21/6. En år-
lig begivenhed vi altid ser 
frem til med stor glæde for 
både små og store.  
 

 Læs s. 9 

Jubilæum TVETO-
hytten 25 år 
 

I år er det 25 år siden at 
KFUM-spejderne og beboe-
re i Ødis med hjælp fra loka-
le håndværkere tog TV2´s 
udfordring op og på 3 dage 
fik bygget vores spejderhyt-
te.                             Læs s. 11 

Skolebestyrelsens              
årsberetning 
 

I august 2018 tiltrådte en 
delvis ny skolebestyrelse.  
Bestyrelsen er forældrenes 
talerør og bringer altid gerne 
aktuelle emner ind i bestyrel-
sesarbejdet.  

Læs s. 5-7 

 LOKALBLADET 

   FOR ØDIS BRAMDRUP  /  ØDIS  /  FOVSLET 

7/19   
September          

2019 

I dette nummer af Lokal-

bladet kan du læse  

Nyt fra Lokalrådet                  s. 3                            

Julemarked                             s.3 

Pileflet                                  s. 4 

Lodden dueurt                        s.4 

Cykelafslutning                     s. 8 

Bedsteforældredag i Søbo     s. 9  

Hvilken Vej?                       s. 10 

25 års jubilæum                   s. 11   

Kirkesider                      s. 13-16                 

Hvad er det?                        s. 19 

Sommeraktivitetsdag     s. 20-21  

Lottotal                              s. 24 

Foreninger                           s. 26 

Spis Sammen Aften i  
Ødis Forsamlingshus 
Tirsdag den 22. oktober 
kl. 17.30 
 

Sæt allerede nu X i kalen-
deren. 
Mere om priser og tilmel-
ding i næste nummer af 
Lokalbladet. 

Fredagsbar 
 

Den sidste fredagsbar i 
denne sommer er d. 13. 
september fra kl. 16 til 
18. 

Husk også 
 

Høstfesten  i Ødis 
Bramdrup 
 

Lørdag den 21. septem-
ber kl. 18, 
Se opslaget  i sidste 
nummer af Lokalbladet 
side 6 
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Sognets aktivitetskalender 
 

SEPTEMBER 

10. kl. 19-21, Parkursus i Forsam-
 lingshuset, Menighedsrådet     

10. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria   

13. kl. 16-18, Fredagsbar på bakke-
 toppen 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 Forsam-
 lingshuset, Menighedsrådet     

24. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria   
 

OKTOBER 

8. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria   

8. kl. 19-21, Parkursus i Forsam-
 lingshuset, Menighedsrådet     

16. kl. 10-12, Frokostklubben i  
 Vestfløjen  

20. kl. 10-14, TVETO-hyttens 25 års 
 jubilæum 

22. kl. 17.30, Spis sammen aften i 
 Forsamlingshuset 

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  

23. kl. 10-15, Julemarked i Det gamle 
Mejeri  
 

 

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. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria   
 

FEBRUAR 

11. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria   

 

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2019 
 Nr. 8 deadline 27. september udkommer 8 oktober 
 Nr. 9  deadline 25.  oktober      udkommer 5.  november 
 Nr. 10 deadline 29. november udkommer 10. december 

Sang for sangglade 
 
 
 
Første gang i efterårssæsonen er tirsdag 
den 17. september kl. 19.  
Derefter tirsdage i lige uger. 

Præmiewhist 
Præmiewhist starter i Ødis Hallens Cafete-
riet 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. 
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NYT FRA LOKALRÅDET 
 

Søvænget  
 

Byrådet i Kolding har vedtaget at 
grundene på den nye udstykning i 
Ødis ” Søvænget” kommer til at koste 
mellem 350.000- 595.000 kr. Be-
mærk dette er mindstepriserne.  
Offentlig udbud og salg af grundene 
er fra september/oktober 2019.  
 
Søpavillonen  
 

Lokalrådet har møde med fundraiser 
Mette hos Kolding kommune den 
23.9.19, hvor vi skal have klarlagt 
hvad der videre skal ske med at søge 
fonde for at “ Søpavillonen” på 

Landsbyfælleden kan blive en reali-
tet.  
 
Hjerteløber  
14 personer har meldt sig som hjerte-
løber,  rigtig flot!! Vi arbejder på at 
få en dato i hus til et førstehjælper-
kursus. Og de som har meldt sig vil 
høre nærmere.  
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PILEFLET 
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. Blomsten: Lodden dueurt som for tiden 

ses bl.a. i grøftekanter m.m.  

Den nyetablerede indkørsel til Søvænget   
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Skolebestyrelsens              
årsberetning 
I august 2018 tiltrådte en delvis ny skole-
bestyrelse. Det betyder, at bestyrelsen - 
foruden skolens ledelses-  og medarbejder-
repræsentanter – består af følgende foræl-
drerepræsentanter:  
 

Vibeke Rinkovski – Repræsentant for 0. kl.  

Chris Pedersen – Repræsentant for 1. kl. 

Bodil Skov Jørgensen – Næstformand og 
repræsentant for 2. kl. 

Jens Leth Pedersen & Berit Ehlers – Re-
præsentanter for 3.-4. kl. 

Jette Hansen – Repræsentant for 5. kl. 

Kira Nielsen – Formand og repræsentant 
for 6.kl. 

Bestyrelsen er forældrenes talerør og brin-
ger altid gerne aktuelle emner ind i besty-
relsesarbejdet. Tag fat i medlemmerne, 
hvis du har brug for det. Kontaktoplysnin-
ger findes på skolens hjemmeside. 
Skulle der sidde forældre, som har lyst til 
selv at være en del af bestyrelsen, hører vi 
meget gerne fra jer! 
 
Hvad arbejder bestyrelsen egentlig med? 
Formålet med årsberetningen er at give et 
overordnet indblik i noget af det, bestyrel-
sen har brugt tid på i det forgangne år, og 
som vi fortsat vil arbejde videre med i ti-
den, der kommer. 
Bestyrelseskursus ved Kolding Kommu-
ne – Uddannelse i at være skolebestyrel-
sen 
Sidste efterår blev hele bestyrelsen invi-
teret på kursus ved Kolding Kommune.  
 

For flere af os var det en øjenåbner for, 
hvilken rolle skolebestyrelsen spiller på 
skolen og ikke mindst, hvilket ansvar, der 
påhviler bestyrelsen. Kurset har blandt 
mange andre ting betydet, at vi har ændret 
vores mødestruktur, vi har udarbejdet et 
årshjul for de tilbagevendende opgaver og 
vigtigst af alt er vi påbegyndt en spænden-
de rejse, hvor formålet er at udarbejde en 
langsigtet vision, strategi og tilhørende 
værdigrundlag for Ødis Skole. Dertil kom-

mer udarbejdel-
sen af en lang 
række princip-
per for skolens 
virke.  
 
Og hvorfor nu 
det?  
Det er afgøren-
de for skolen, at 
vi har en profil, 
som gør det 
lettere for sko-
len at navigere i til- og fravalg og træffe de 
rigtige beslutninger, der i sidste ende skal 
være med til at sikre, at Ødis Skole fortsat 
er lokalsamfundets foretrukne skolevalg. 
Det er et stort arbejde og vi er langtfra i 
mål. Alligevel vil vi gerne dele det udkast 
til visionen, som vi lige nu arbejder videre 
med. 
I den ideelle verden er Ødis Skole 
 

 kendt for at være en handlekraftig 
og innovativ institution, der er opsø-
gende – både i relationen til skolens 
elever og forældre, og i forhold til at 
være nysgerrig over for nye måder 
at styrke elevernes trivsel og faglige 
udvikling på 

 kendt for at være elevernes trygge 
ramme i en hverdag, hvor der er 
rum til alle og hvor skolens størrelse 
sikrer mulighed for, at alle bliver set 
og taget alvorligt – uanset kompe-
tenceniveau og social baggrund  

 kendt for altid at have fokus på for-
ventningsafstemningen mellem sko-
le, elev og forældre og for at være 
proaktiv og opsøgende i denne rela-
tion 

 en lille skole, der aktivt udnytter sin 
størrelse til at være mere nærværen-
de end andre skoler og på den bag-
grund skabe stærke relationer på 
tværs af alderstrin, klassetrin og 
elevernes baggrund og på den måde 
sikre, at faglig udvikling og trivsel 
altid går hånd i hånd. 
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I løbet af den nærmeste tid er der arrange-
ret bestyrelsesworkshops, hvor vi arbejder 
videre med flere detaljer. Meget mere om 
det senere. Noget af det, der har ligget til 
grund for indholdet i visionen er resultater-
ne af en forældreundersøgelse, som besty-
relsen gennemførte i slutningen af 2018, og 
som vi gerne vil takke for, at rigtig mange 
forældre tog sig tid til at besvare. 
Ud over arbejdet med visionen, har følgen-
de emner fyldt på skolebestyrelsens agen-
da:  
Holddeling (Lodret løsning, Målret mate-
matik, fagdage på tværs af årgange osv.) 
Vi er stolte over at se den succes, de tvær-
gående forløb har været for både elever og 
personale. Vi glæder os over at se, at alle 
elever udvikles igennem de tilrettelagte 
forløb, og både nationale- og trivselstest 
kan ikke tage fejl af udbyttet, når vi sam-
menligner med tidligere resultater.  
 
Høringssvar  Vi har løbende skullet drøfte 
og tage stilling til adskillige kommunale 
tiltag. Vigtigst var forvaltningens udkast til 
kataloget over mulige besparelser på børne
- og ungeområdet, som potentielt vil have 
stor betydning for Ødis Skole. Herudover 
har vi løbende skullet behandle den kom-
munale styrelsesvedtægt, oplæg til ferie-
plan for skoleåret 2019/2020, ændringerne 
af skolereformen, busplanlægning og flere 
andre ting. 
 
Lokalt samarbejde En del af bestyrelsens 
arbejde er målrettet det afgørende samar-
bejdet med skolens øvrige interessenter.  
 
I fællesskab med Børnehuset Søbo har vi 
bl.a. gennemført en fælles idrætsdag, mens 
vi løbende vedligeholder samarbejdet om-
kring venskabsklasser med børn i glidende 
overgang. Børnehavebørnene er på besøg 
på skolens bibliotek, og kommer desuden 
og ser generalprøven på skuespillet.  Ud 
over det er der forskellige initiativer på 
tegnebrættet mellem de 2 bestyrelser, så vi 
får mest muligt ud af samarbejdet mellem 
de 2 institutioner og på den baggrund giver 
vores børn og forældre de allerbedste be-

tingelser i overgangen fra børnehave til 
skole.  
 
I fællesskab med Vonsild Skole samar-
bejder vi løbende om overgangen fra Ødis 
til Vonsild Skole. Eleverne mødes jævnligt 
fra 4.-6. kl. for at lære hinanden at kende. I 
relation til dette samarbejde mødes de to 
bestyrelser en gang årligt og evaluerer og 
drøfter det fremadrettede samarbejde. 
 
I fællesskab med de øvrige skoler i Kol-
ding Kommune har vi løbende haft dialog, 
bl.a. omkring valgfrihed i anvendelsen af 
nationale test, hvor input fra Ødis Skole 
var et ønske om valgfrihed, sådan at test 
ikke benyttes i de små klasser, men fortsat 
på mellemtrinnet, hvor de kan give værdi 
for nogle børn. Denne sag er endnu ikke 
afklaret, og vi venter lige nu på tilbagemel-
ding fra de øvrige skoler i kommunen. På 
baggrund af tilbagemeldingerne vil der 
sandsynligvis blive udarbejdet en fælles 
indstillingen fra skolebestyrelserne i kom-
munen. 
 
Fire gange årligt bliver samtlige bestyrelser 
indkaldt til kommunale brugernævnsmø-
der, hvor vi gennem de seneste år har drøf-
tet den nye kommunikationsplatform AU-
LA, som forventeligt erstatter SkoleIntra i 
løbet af efteråret. På ét af møderne var 
skolernes elevrådsrepræsentanter desuden 
inviteret med for at komme med forslag til 
en nyskabende og anderledes skole på bør-
nenes præmisser. På dette møde blev vi 
voksne præsenteret for en masse kreative 
og spændende forslag, som vores børn kom 
med! Der var bredt ønske om mere projekt-
relateret undervisning, undervisning på 
tværs af forskellige fag, fx matematik eller 
historie på engelsk, skrive idræt ned i bille-
der og meget mere. Det allermest bemær-
kelsesværdige for os var dog, at vores Jo-
hanne fra nuværende 6. kl. var modig nok 
til at rejse sig op og fortælle om disse for-
slag overfor alle de øvrige bestyrelser og 
elever – Så flot! Det gjorde os stolte på 
Ødis Skoles vegne. 
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 Og meget mere … 
Ud over de mange samarbejdsopgaver er 
der igen blevet afholdt Bakkeby, som var 
en kæmpe succes og som både elever og 
forældre er vilde med. Det er derfor heller 
ikke nogen hemmelighed, at skolebestyrel-
sen presser på for at gennemføre lignende 
emneuger oftere end hvert 3. år. De af os, 
der var frivillige i løbet af ugen, kunne ved 
selvsyn se, hvordan eleverne var super 
gode sammen, hjalp hinanden og forstod, 
at de havde et job og et ansvar, der skulle 
løftes – selv de helt små.  
Så var der naturligvis også den årlige sko-
lefest. Her er der blevet lagt et kæmpe ar-
bejde i at indsamle sponsorgaver til det 
amerikanske lotteri, som bidrager til lejrtu-
re, fagdage og forskellige arrangementer, 
der ligger ud over den almindelige under-
visning. Tak til alle jer, der bidrog med 
gaver af alle slags. Vi håber på, at I også til 
næste skolefest vil være behjælpelige med 
sponsorater og ikke mindst indsamlingen 
af gaverne.  

Det var noget nyt, at vi sidste efterår spille-
de en aktiv rolle til Lærernes Dag, hvor vi 
overraskede skolens personale med et pyn-
tet lærerværelse, hjemmebagt kage, en stor 
buket blomster og ikke mindst en rose til 
hver eneste af skolens ansatte med et per-
sonligt, håndskrevet kort, hvori vi takkede 
dem individuelt for deres personlige bidrag 
og væremåde overfor alle eleverne. Vi ved, 
at de blev så glade. For os i bestyrelsen var 
det den mindste gestus overfor alle disse 
fantastiske mennesker, som hver dag mø-
der op og sørger for at vores børn er trygge 
og bliver dygtigere 

 Kira Nielsen.  
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Cykelsæson slut for i år 
 

Endnu en cykelsæson er gået, og alt for 
hurtigt er sommeren ovre. Ifølge vejret er 
den der dog endnu. Som alle de foregående 
år, har det været en dejlig sæson. 
Vi har haft de bedste forudsætninger for 
nogle gode cykelture, da vi vist kun har 
haft én aften med regnvejr. Der har jo ikke 
været mange veje i Ødis og omegn, der har 
gået ram forbi med besøg. Vi har cyklet 17 
aftener og har på de ture kørt ca. 400 km. 
Der har ikke været mange uheld, vist kun 
en enkelt punktering, og en deltager, som 
et par gange, ganske umotiveret lige så 
stille efter han var stået af  
”væltede” med cyklen over sig. 
Vores årlige udflugt gik i år til Bække, 
hvor vi besøgte Hyldals Bryghus. Det var i 
sandhed en mega god oplevelse. Vi starte-
de selvfølgelig i Ødis, videre over Hjarup, 
Lunderskov, Egholt, Gesten for så at lande 
i Bække. Hjemad gik turen igen over Ge-

sten til Andst, Dollerup, Nagbøl, Skande-
rup, Hjarup før vi igen landede i Ødis, en 
tur på ca. 65 km så det var en heldagstur. 
Tilbage til Hyldals Bryghus, som kun har 
et par år på bagen, og er stiftet og ejet af 
Sonja og Knuds svigersøn Tim. Han er 
brygmesteren, som tør eksperimentere med 
mange forskellige urter/blomster osv. til 
sine håndbryggede øl. 
 Tim var selv ude af huset den dag for at 
lancere en kartoffeløl, så vi fik en meget 
grundig rundvisning og information af Ul-
la. Først var der ølsmagning af 5-6 forskel-
lige øltyper, hvor hun fortalte om indholdet 
i hver enkelt øl,  kartofler, hyldeblomster, 
brændenælder, valnødder for bare at nævne 
nogle af de ting han bruger. Bagefter nød 
vi Ullas hjemmelavede frokost. Det var 
som før nævnt en mega oplevelse. 
Tusind tak til Ulla. 
PS. alle hans øl kan købes i Kvickly i Ve-
jen 
Tak til alle for en god cykelsæson. Vi ser 
frem til næste sommer.  
På cykelklubbens vegne  
Minna 
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Bedsteforældredag i Søbo 
 

Traditionen tro var der bedsteforældre-
dag i børnehuset Søbo fredag d. 21/6. 
En årlig begivenhed vi altid ser frem til 
med stor glæde for både små og store. 
Omkring kl. 9.00. strømmede der bed-
steforældre til fra nær og fjern for at 
tilbringe dagen med deres barnebarn. 
Børnene var spændte og glædede sig til 
at vise deres institution frem. 
Vi startede dagen med fællessang på 
legepladsen. Vi sang ”Heksemutter lod 
en tudse”, og så havde nogle af børne-
havebørnene selv skrevet en sang på 
samme melodi.  
I år havde vi fået en af børnenes farfar 

til at spille på harmonika. Det var rigtig 
festlig og stemningen var i top.  
Efterfølgende var der en kreativ aktivi-
tet på legepladsen, hvor man i år kunne 
lave en heks, og selvfølgelig havde 
bedsteforældrene en blomst med, som 
de sammen skulle plante. De står nu og 
pynter på legepladsen, og børnene 
hjælper med at vande dem og holder 
øje med, om de vokser.  
I dagens anledning var der bagt boller 
og lavet kaffe, og Sankt Hans var jo 

lige på trapperne, så der blev naturlig-
vis lavet bål. Vi brændte heksen af, 
imens vi samlet sang 
”Midsommersangen”. Farfar spillede 
igen på harmonika.  
Der kom lige en lille byge undervejs, 
men ellers var vejrguderne heldigvis 
med os.  
Til slut spiste vi madpakker, inden der 
var nogle af børnene, der skulle have 
en tiltrængt middagslur. Alt i alt en fan-
tastisk dag, og vi i Børnehuset Søbo 
siger tusind tak for det store fremmøde.  

Marianne Frederichsen 
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Hvilken vej ? 

 

Loppesager 
 

 
 
 
 

Afhentes hurtigt efter aftale 
Henvendelse:  

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

 

”Vejgættebilledet” i sidste 
nummer af avisen var en 
stump af Vadhusvej set fra 
broen over Fovs Å i Vadhu-
se. 
 
   Dette nummers 
”Vejgættebillede” er forevi-
get i midten af sognet! Godt 
sensommergæt!!! 
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STØT VORE 

 ANNONCØ-
RER - DE 

STØTTER 

 

Jubilæum TVETO-hytten 25 år 
Af Anne Krogsgaard 
 

I år er det 25 år siden at KFUM-spejderne 
og beboere i Ødis med hjælp fra lokale 
håndværkere tog TV2´s udfordring op og 
på 3 dage fik bygget vores spejderhytte. 
Sådan noget det må da fejres. 
Derfor holder vi åben hytte for alle  
 

Søndag den 20. oktober  
fra kl. 10 til 14.  
 

Vi pønser på forskellige spejderaktiviteter 
på dagen og håber, at mange vil komme og 
mindes deres egen spejdertid og høre histo-
rien om, hvordan hytten blev bygget. 

Inden da vil vi gerne i kontakt med tidlige-
re spejderledere, dem som var med til at 
bygge hytten, både lokale borgere, hånd-
værkere og leverandører. 
Kontakt os på odisspejder@gmail.com, 
eller find os på Facebook   KFUM Spejder 
Ødis eller ring til Anne 2388 9196 og Jette 
4119 0703 

mailto:odisspejder@gmail.com
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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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maj 2018 

 

 

SEPTEMBER 2019 

 

HØSTGUDSTJENESTE OG HØSTINDSAMLING 

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 ga-

ver”. Vi takker for alle gode gaver fra 
mark og skov, som Gud velsigner os med. 
Efter gudstjenesten kommer Dixens pølse-

vogn, hvor vi kan købe vor frokost og  
noget at drikke. Vi serverer kaffe, og der 

bliver også nogle enkle aktiviteter.  
 

Hjertelig velkommen!  

”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 traditi-
on at fejre høsten i fællesskab og tak-

nemlighed over årets afgrøder og  
naturens gavmildhed.  Salmelinjen 

”Alle gode gaver de kommer ovenned” 
minder os om, at høsten ikke er en selv-
følge, men en del af Guds gode skaber-

værk og skal værdsættes som sådan. 
Derfor fortjener afgrøderne, at vi sætter 
pris på dem  - og ikke lader dem gå til 

spilde. 
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INTERVIEW MED KAREN HOLST 

At komme ind i det, der var den gamle 
boghandel på Fløjbjergvej  2 i Ødis, er 
som at komme til et lille skatkammer, 
hvis man er interesseret i mennesker, 
bøger og gode historier.  
Der er stadigvæk ligeså mange bøger 
der, som dengang der var boghandel, 
tror jeg nok.  Men nu er det Karen og 
Jens Jørgen Holstes hjem, siden om-
kring 1970, da de flyttede her til byen.  
De har begge mange spændende hi-
storier at fortælle fra eget liv og om, 
hvordan det har været at bo og leve her.  
Denne gang er det Karen, vi skal høre mest 
fra, om hvem hun er, lidt om hendes fami-
lie og opvækst, og oplevelser i og omkring 
Ødis Kirke og kirkegård. 
Karen blev født på Fyn, hvor hendes far var 
sognepræst i Sandager kirke.  Og nu er det 
jo altså Karen, det handler om, og ikke 
hendes far, men det må alligevel nævnes, 
at Karens far er Knud Ejler Løgstrup, et 
meget kendt navn i teologiske og filosofi-
ske kredse.  Da han blev professor ved 
Aarhus Universitet 1943, flyttet familien 
med. Karen syntes, at alle hendes klasse-
kammerater var rigtig så søde og smilende 
mod hende, da hun startede i skolen. Se-
nere fik hun så at vide, at de havde fået 
streng besked af deres lærer, at de skulle 
være søde ved den nye pige, men så kun-
ne de alligevel ikke lade være med at grine 
af hendes fynske dialekt!  
Men Karen kunne godt lide at gå i skole, og 
efter folkeskole, gymnasium og au pair-
ophold i Lausanne i Schweitz, hvor hun 
lærte fransk,  startede hun med at læse 
kunsthistorie på Aarhus Universitet.  Og 
det var her på kollegium, at hun mødte 
Jens Jørgen.  Og til sidst bosatte de sig alt-

så her i Ødis, lige ved siden af kirken, som 
de begge er meget glade for. Karen har 
siddet flere år i menighedsrådet og været 
meget engageret i menighedens liv.  
Hun fortæller om en gang, hun igen mødte 
sin tidligere professor Hartnack fra filosofi-
kum. Han spurgte så, hvor i verden hun var 
blevet af. Hun fortalte at hun boede i Ødis, 
og tænkte, det har han nok aldrig hørt om. 
Men da fortalte han, at hele hans familie 
er gravlagt her på Ødis kirkegård!  
Karen kommer tit til gudstjenester, og er 
rigtig glad for det. Da vi talte om gudstje-
nesten, og hvad den betyder, kom Karen i 
tanker om et barndomsminde om sin mor. 
Den gang de boede på Fyn, og faren var 
sognepræst, oplevede de, at folk ikke gik 
hjem når gudstjenesten var færdig. Tværti-
mod blev de stående uden for kirken og 
snakkede. Karens mor spurgte, hvorfor de 
ikke gik hjem  -  og det var jo, fordi de skul-
le høre nyt! ”Lige som vores kaffe efter 
gudstjenesten her i Ødis”, siger Karen og 
griner.  
Kaffen bagefter er en vigtig del af det at 
komme i kirke, sammen med det at høre 
bibelens fortællinger, synge salmer, bede 
og lytte til musik, fortæller Karen.  
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FRIVILLIGHED 
Når det handler om frivilligt arbejde, må man sige, Ødis er ret 
gode! I det lille sogn er der en utrolig stor aktivitet, i Lokalråd, 
udvalg, forsamlingshus, spejder, idræt, sang, frokostklub og 
1000 andre flotte tiltag, som kommer os beboere til gode.   
I og omkring kirken har vi også de mest fantastiske frivillige, 
som gør en kæmpestor indsats til alle kirkens arrangementer. 
De bager, koger kaffe, laver mad, hjælper til med minikonfir-
mander, babysalmesang, læsninger, de slæber stole og borde 
rundt, laver kirkekaffe, hjælper med gudstjenester på pleje-
hjemmet, arrangerer frokostklub og sang for sangglade, eller de er med i menighedsrådet. Hver og 

en er med til at bære kirkens arbejde, og bidrager til glæ-
de og trivsel for os alle.  
Det er en fest at være præst, når man får samarbejde med 
så mange søde, hyggelige og dygtige mennesker, som vil 
give af sin tid til det fælles bedste.  
Hvis nogle flere har lyst til at gøre en frivillig indsats, 
stor eller lille, er I velkommen til det. Kontakt sogne-
præst Inger eller Niels i menighedsrådet. På billederne 
kan vi se medlemmer af ”Engleklubben”, i fuld gang 
med at lave hygge til  børnegudstjeneste. 

 

FROKOSTKLUBBEN 

Så er sommerferien slut, og Frokostklubben er klar med et 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 familie-
forhold”. 
 
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 
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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 

 

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. 

 

BØRNE– OG FAMILIE-
KLUB 

I efteråret byder vi velkommen til børne– og 
familieklub i Vestfløjen ved præste- 

gården følgende søndage: 
27. oktober kl. 14.30 

24. november kl. 14.30 
(ændringer kan forekomme, følg med på 

Facebook) 
 

Vi starter med en lille samling, hvor vi syn-
ger nogle sange og hører bibelfortælling.  

Derefter laver vi en kreativ aktivitet  
sammen.  

Og til sidst hygger vi os med boller, safte-
vand, kaffe og the. 

 
LEGETØJ: 

Når vi har  børne– og familieklub, er det 
hyggeligt, at vi har lidt legetøj. Hvis nogle 

af jer har legetøj liggende, som I ikke bruger 
længere, vil vi gerne låne, købe eller få det. 
Vi er mest interesseret i LEGO, Duplo, an-

dre klodser eller ting man kan bygge med og 
puslespil, men andet kan sagtens også gøre 

det. På forhånd tak!  
Kontakt Inger for mere information! 

 

 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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Leje af 
borde og 

stole 
 

Vi gør op-

mærksom på, 

at det er mu-

ligt at leje bor-

de og stole fra 

cafeteriet. 

Ved interesse 

kontakt: 
 

Camilla  

Mathiesen 

51 90 50 98 
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Hvad er det? Af Frede Nielsen 

Hermed en ny gåde fra Moder 
Natur: ”Hvad er Det”. 
Løsningen på foregående nummers 
”Hvad er Det” var den dengang 
endnu ikke udsprungne blomst på 
den meget flotte plante – Horsetid-
sel eller Lancettidsel, som den også 
kaldes. 
   Horse-Tidsel bliver normalt 
indtil 1,5 meter høj og er ofte grenet 
foroven. Stænglen er stift opret, 
grågrøn og spindelvævhåret. Den 
har kraftig tornede, nedløbende 
bladvinger. 
   Bladene er lancetformede og 
fjersnitdelte med mere eller mindre 
fliget endeafsnit; de bærer kraftige, 
gule torne i forlængelse af bladner-

verne og er noget nedløbende på 
stænglen; de er hvidfiltede på un-
dersiden, grågrønne og stivhårede 
på oversiden.    
   Kurvene er 3-4 cm brede og 
sidder enligt for enden af grenene. 
Kurvbladene er smalt lancetforme-
de, grå og spindelvævhårede og med 
en lang udstående, stiv torn i spid-
sen.      
   Kurvene er lyst lilla, sjældnere 
hvidlige. 
   Frugten er 3-5 mm lang og med 
2-3 cm lang, fjerformet fnok. 
   Fnok, fnug, omdannede bæger-
blade hos kurvblomster. Fnok ud-
vikles på toppen af frugten enten 
som en faldskærm med hår- eller 
fjerformede stråler, som stive bør-
ster, som skæl eller som en hindeag-
tig krave. Fnok tjener som spred-
ningsapparat; vinden fører fald-
skærme og frugter væk. Stive bør-
ster med krogformede spidser fast-
hæfter frugter til pels eller fjer-
dragt på dyr,  
   Variation: Horse-Tidsel er me-
get variabel i højde og grad af be-
håring. Især unge bladrosetter kan 
være meget tæt 
hårede. 
Kilde: Felthånd-
bogen og Gylden-

dals leksikon 

http://denstoredanske.dk/Natur_og_milj%c3%b8/Botanik/Kurvblomstordenen_(Asterales)/kurvblomst
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Aktivitetsdagen ved Søen 
 

Aktivitetsdagen ved Søen, blev en 
kæmpe succes, ikke mindst p.gr. af 
vejret, som bare var helt perfekt, 

” et slag på tasken”, var der ca. 160 
besøgende. Ikke alle var fra Ødis, så 
det er i sig selv et lille plus. Det bety-
der, der er andre der har fået øjnene op 
for vores lille bysamfund. 

Alle de udvalgte aktiviteter vakte i den 
grad lykke, de voksne hyggede sig so-
cialt, samtidig med at de kunne se bør-
nene boltre sig. Hoppeborgen var mega 
populær blandt de mindste, kuglespil 
og keglespil blev også flittig brugt. På 
vandet var spejdernes tømmerflåde 
endnu engang et hit. Stand UP Padd-
ling var som en ny aktivitet godt be-
søgt. For mange var det et super godt 
tiltag. Flere kom den halve sø rundt, og  
nogle kom dog også ganske frivilligt i 
vandet, men tog det med højt humør. 

Nogle både 
børn og 
voksne fik 
sig lidt mo-
tion med en 
rask løbetur. 
Der blev 
sparket bold 
gennem det 
store dæk, 
og til de 
små fod-
boldmål, 
spillet krolf 
og stigegolf, 
Jane sad i 
eftermid-
dagssolen og flettede pil, hun hvervede 
da også et par deltagere til pileflethol-
det på Ødis Skole, som kører hen over 
efteråret.  

På børneloppemarkedet blev der både 
byttet og solgt ud af de medbragte ef-
fekter. 
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Det helt store HIT var nok skummet, 
som Stepping Frivillige Brandværn 
lagde ud. Her blev der virkelig gået til 
den. Håber da at alle fik det rigtige barn 
med hjem, de var jo så at sige ens, da 
de var i skummet. 

Laura, som har deltaget i Voice Junior 
(og ikke MGP som jeg fejlagtigt har 
skrevet) sang tre flotte sange for os, 
godt gået Laura. På opfordring gav hun 
endda et ekstra nummer. 

Grillpølserne sprang livligt af grillen, 
ligesom der var godt salg i boden af 
både kaffe, kager ,øl, vand og slik 

Tak til Finn for de sponsorerede pølser, 
og til alle kagebagerne. 

Tusind tak til alle som har hjulpet, tak 
til hele Søfestudvalget, uden jeres 
hjælp, kunne  dette arrangement ikke 
være afholdt. 

Tak for flagopsætning, det er virkelig 
festligt, og ingen var i tvivl om, at der 
var noget i gang ved søen. 

Minna 

Fredag eftermiddag var 10-12 personer i gang med at stille de to telte op til lørdagens 
arrangement. Der var folk både fra Landbylauget og aktivitetsudvalget. Her er flokken i 
færd med at nyde lidt væske efter arbejdet. 
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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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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 
August 2019 

 

94, 295, 273, 
 76, 278, 1, 49, 
236, 282. 100, 

30, 162 
  

 

     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 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    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 tors-
dag LUKKET 
Hele året: Døgnåbent 24/7 
med tilmelding 
 

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:  
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 
 

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 Hundefø-
rerforening 
Kontakt Ingo 21332021  
ingo@find-us.dk 
Hjemmeside: www.dch-obch.dk 
 
 

http://www.odisforsamlingshus.dk/
mailto:info@odisforsamlingshus.dk
mailto:claus@lone-m.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 
 

Kasserer: 
Jytte Dantoft,  
Skovvang 1, Ødis 7559 8385 
 

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 
 

 

 

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. oktober 2019 
Deadline fredag den 27. sept.  2019 

kl. 8.00 
 

 
Husk at få jeres arrangementer  

med i aktivitetskalenderen 
7559 8339  /  2084 4579 eller  
sogneavisnc@hotmail.com 
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Gården Troldholm Vadhusvej 11 i Fovs-
let var løsningen på sidste nummers 
”Gættebillede”. 
 
   Denne gang skal vi til den sydvestlige 
del af sognet for at finde motivet på 
ovenstående billede. 
   Huset findes på en af sognets ældre 
veje og ligger helt ud til alfarvej. Hvor er 
vi henne?       


