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Tirsdag den 7. april 2020

Cykelstart

Håndbold U 7 og 8

Mandag den 4. maj starter vi
cykelsæsonen
Vi mødes ved det store træ
på kirkepladsen kl. 19.00
Mange går nu derhjemme og
hygger sig: lur mig om de/ vi
ikke trænger til noget motion.
Læs s. 7

Vi har i den forgange
sæson haft 12 piger og
drenge på 7 og 8 år til
håndbold hver tirsdag i
Ødis hallen. Dejligt så
mange har haft lyst til at
spille håndbold. Læs s. 8–9

23. årgang

Landskabsdannelsen
omkring Dridekær
I sidste halvdel af den seneste
istid, da Danmark var maksimalt isdækket af den såkaldte
svenske og norske is, blev
den jyske højderyg dannet.

Læs s. 18-21

I dette nummer af Lokalbladet kan du læse

En af vores forårsbebudere er vorterod, der lige nu står i fuld
flor. Den vokser på fugtig muldbund i skove og på enge og grøftekanter. Den er i familie med smørblomst - ranunkel.

Grænsestien Ødis Bramdrup
Søndag den 17. maj kl. 10.30 .
Indvielse af Grænsestien Ødis Bramdrup.
Nærmere omtale af arrangementet i
Lokalbladet, der udkommer den 5.
maj.
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56 års grænsehistorie
På sporet af 56 års grænsehistorie
- cykeltur rundt om Ødis Sogn den
18. juni kl. 10 - 16..
Nærmere omtale af arrangementet
i Lokalbladet senere,

Sognets aktivitetskalender
MAJ
4.
kl. 19.00 Start på cykelsæson,
mødested på kirkepladsen
12. Orienteringsmøde om menig
hedsrådsvalget, Vestfløjen
17. kl. 10.30 Indvielse af
Grænsestien Ødis Bramdrup
20. kl. 10-12, Frokostklubben i
Vestfløjen

APRIL
15. kl. 10-12, Frokostklubben i
Vestfløjen
Hvis aflysning: se opslag ved
kirkepladsen
20. kl. 19.00 Generalforsamling i
Ødis Vandværk, Ødis Hallens
Cafeteria
Hvis aflysning:
se www.odisvandvaerk.dk

JUNI
18. kl. 10-16 På sporet af 56 års
grænsehistorie - cykeltur rundt
om Ødis Sogn
23. Sankt Hans ved Ødis Sø
SEPTEMBER
15. kl. 19.30, Orienteringsmøde om
menighedsrådsvalg i Vestfløjen.
OKTOBER
20. kl. 17.30, Spis sammen aften i
Forsamlingshuset
Søndag den 17. maj kl. 10.30 Indvielse
af Grænsestien Ødis Bramdrup.
Nærmere omtale af arrangementet i Lokalbladet, der udkommer den 5. maj.
På sporet af 56 års grænsehistorie - cykeltur rundt om Ødis Sogn den 18. juni
kl. 10 - 16..
Nærmere omtale af arrangementet i Lokalbladet senere,

Anemoner plukket i Drenderup Skov
d.4.marts 2020. (Foto: Eva Schmidt)

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2020

Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
Nr. 7
Nr. 8
Nr. 9
Nr. 10

deadline 24. april
deadline 29. maj
deadline 31. juli
deadline 28. august
deadline 25. september
deadline 30. oktober
deadline 27. november
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udkommer 5 maj
udkommer 9. juni
udkommer 11. august
udkommer 8. september
udkommer 6. oktober
udkommer 10. november
udkommer 8. december

NYT FRA LOKALRÅDET
Så blev det marts og vejret er skønt i disse dage. Det gælder om at fokusere på det
positive i denne Covid-19 krise.
Mange ting er blevet aflyst eller måske
udsat på ubestemt tid. Det gælder også
for Lokalrådets arbejde.
Vi arbejder dog videre med fondssøgningen til Real Dania kampagnen
”Underværker”. Ansøgningen er lige
sendt afsted, så kryds fingre for at Ødis
får nogle midler derfra. Tak til alle der
har givet projektet et like.
Flere fonde søges her i løbet af foråret

Naboindkøb
Naboindkøb et nyt tiltag fra NaboGo er
delt på diverse Facebook gruppe sider i
Ødis og omegn. Her kan man få og tilbyde hjælp til at få handlet i disse tider.
Hent appen Naboindkøb og se, hvordan
du tilmelder dig.

Smuk landsbydag
Vores Smuk landsbydag som skulle
have været på søndag d. 29.3 er selvfølgelig også aflyst. Men hvis man har tid i
overskud og lyst til at gå en tur med en
affalds pose så tøv ikke. Vi har masser af
sække liggende, som man kan få. Kontakt Jens 40 68 82 82. Jens vil prøve at
se, om han kan få fat i nogle gribetænger,
man kan låne.
Det affald, man får samlet, kan aftales
med Jens, hvor det må stilles. Husk at
sortere dåser/flasker for sig.

Bliv medlem af Lokalrådet
Info
Årligt kontingent:
til ny
e me
dlem
- Privatpersoner 100 kr.
mer
- Foreninger og institutioner 200 kr.
Tegn dit medlemskab ved indbetaling på MobilPay til : 40557 eller bankkonto: 5881
4383 569 430 (husk navn og adresse) eller til kasserer Hanna Rasmussen Ødis
Bramdrup tlf. 2970 6473
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Velkommen til Ødis Sogn
Af Inge M Thomsen

Hjertelig velkommen til Susanne Holm Pedersen på 47
år, single og ingen børn.
I denne tid - med hold afstand osv. sagde Susanne Ja
til vi prøvede at lave dette interview over
nettet. Herligt dette kunne ordnes på
denne måde.
Hun overtog huset på Ødis Byvej 2 i december 2019. Susanne kom fra Kolding
hvor hun havde boet i 4 ½ år i lejlighed.
Hun havde gennem nogen tid kigget efter
en anden bolig, men fandt hurtig ud af, at
man ikke får meget for pengene i Kolding by. Ved en tilfældighed fik hun kontakt med den tidligere ejer og forelskede
sig i huset her og hushandlen kom på
plads.
Susanne er vokset op i en lille by mellem
Horsens og Vejle og ville gerne tilbage
til et landsbysamfund. Til daglig arbejder hun i Vejen, Eurofins, hvor hun er
laborant. Fritiden, ja udover huset og
haven, som hun glæder sig til at komme
ud i, skal der også være tid til løbeture,
Fitness og slappe af med en bog foran

brændeovnen. Hun har
en drøm om
at bruge sit
udhus til at
sætte gamle
møbler i
stand.
Hun er, som
hun selv siger det, lidt
af en genbrugsjæger.
Som noget af
det første havde hun meldt sig til at hjælpe med Loppemarkedet i Ødis. Desværre
blev det aflyst som så meget andet.
Hun har også tidligere hjulpet til i det
lokale forsamlingshus, så hun er helt sikkert med til næste spis sammen aften.
Susanne har hilst på flere af naboerne og
føler sig allerede hjemme her. Hun har
kun mødt hjælpsomme mennesker og
hun bor jo nærmest i Ødis centrum, med
udsigt til kirken og ikke langt til Ødis Sø,
i det hele taget enig med mig om vi har
en flot natur i området.

GENERALFORSAMLING i
ØDIS ANTENNEFORENING

På valg: Erik Mathiesen. Gerhard
Knudsen og Niels Christensen
6. Indkomne forslag (Forslag skal være
bestyrelsen i hænde senest 18.03.20)
i Ødis Hallens Cafeteria
onsdag den 25. marts 2020 7. Eventuelt
kl. 19.30
Hjemmeside: www.oedisaf.dk
Dagsorden:
E-mail:
oedisaf@oedisaf.dk
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Årsregnskab og kontingent
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter

Generalforsamlingen den 25.3. blev
aflyst på grund af Coronakrisen. Der
indkaldes til ny generalforsamling,
når omstændighederne tillader det.
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ØDIS VANDVÆRK Amba

Afholder ORDINÆR GENERALFORSAMLING
mandag den 20. april 2020 kl. 19.00 i
Ødis Hallens Cafeteria

Dagsorden:

6. Valg af suppleant til bestyrelsen:
På valg er John Bording
7. Valg af revisor:
På valg er Kjeld Kyhl Petersen
8. Behandling af indkomne forslag (for
at de kan behandles kræves, at de afgives til formanden senest 1. april 2020):
9. Eventuelt.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
www.odisvandvaerk.dk

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning over det forløbne år
3. Det reviderede regnskab fremlægges
til godkendelse
4. Budgettet for det kommende år
fremlægges til godkendelse.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er:
Anders Krogsgaard (formand),
Kristian Frandsen(vandværkspasser)
Niels Christensen
- alle genopstiller

En eventuel aflysning annonceres
på www.odisvandvaerk.dk

Mere forår
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Lokalrådet / Sogneforeningen

navn blev Sogneforeningen Ødis Sogn.
I vedtægterne står blandt andet:
”Sogneforeningen Ødis Sogn er en folkelig
forening, som aktivt støtter det arbejde, der
gennem samarbejde mellem sognets beboere, foreninger, institutioner, politikere og
myndigheder, gøres for at bevare og videLokalrådet har rødder helt tilbage til 1988, reudvikle hele sognet og dets fysiske, kulhvor et udviklingsråd under Underturelle og demokratiske værdier. Sogneforvisningsministeriet gav tilskud til en række eningen Ødis Sogn står som udgiver af
skoleprojekter landet over. Ødis Sognesko- Sogneavisen Ødis Sogn.”
le deltog med i alt fem projekter, hvoraf det
ene hed Skolen som kulturcenter i LokalSogneforeningen har blandt andet arbejdet
samfundet.
med følgende projekter og opgaver:
Der blev nedsat en styringsgruppe med
Synliggørelse af Ødis Sogn i Kolding
repræsentanter fra skolen og sognets øvrige Kommune.
institutioner og foreninger. StyringsgrupHurtig Internet - fibernet.
pen arrangerede gennem fire år kulturelle
Udarbejdet Udviklingsplan for Ødis Sogn.
arrangementer i form af bl.a. foredragsaft- Udarbejdet Velkomstfolder.
ner og kunstudstillinger samt samværsaft- Forskønnelse af bygaden i Ødis ved kirkener på skolen.
pladsen samt det tidligere butikstorv.
Samværsaftnerne foregik på skolen den
Etableret hjemmesiden www.ødis.dk
sidste fredag i måneden fra september til
Bidrog aktivt for bevarelse af Ødis Skole.
marts - dog ikke december. Alle fra sog- Beplantning af træer langs Vamdrupvej,
net voksne og børn, unge og ældre kunne
Ødis Byvej, Mejjerivej.
møde op på skolen disse aftner. Der var
Samkørselsprojekt.
aktiviteter i alle faglokalerne, håndarbejde, Etableret Stifindergruppen nu sammenlagt
sløjd, formning og ikke mindst hjemskabs- med Aktivitetsudvalget.
lokalet. Der var et hold, som lavede mad til Energirenovering, Energimesse.
alle deltagerne. Maden blev nydt i fællesLandsbyer på forkant - oplæg til landsbyskab som afslutning på aftenen.
samarbejde med Stepping.
I 1992, da udviklingsrådets tilskud ophørte, Lys på cykelstien.
fortsatte gruppen under navnet Sognegrup- Rundkørsel i Ødis Bramdrup.
pen. Sognegruppen havde flere aktiviteter. Smuk landsbydag.
Bl.a. stod den for arrangementer i forbinSommerdag ved Søen.
delse med jul og fastelavn. Endvidere fik
Julemarked i det gl. mejeri.
den udarbejdet en plan for byfornyelse i
Sankt Hans ved Ødis Sø - nu i samarbejØdis.
de med Landsbylauget
I december 1996 opstod en ide om at omListen kan fortsættes og sandsynligvis blidanne Sognegruppen til en egentlig forve meget lang i de kommende år.
ening. Repræsentanter for samtlige institutioner og foreninger blev indbudt til møde, Kilde: Blandt meget andet Stafetten skrevet
hvor det blev besluttet at indkalde til stifaf Lone Holm Knudsen i Sogneavisen septende generalforsamling.
tember 2013 side 9.
Den stiftende generalforsamlingen fandt
nc
sted den 15. januar 1997 og foreningen

For et par måneder siden fik jeg en
forespørgsel om, hvordan Lokalrådet egentlig var startet. Det er en
historie, som startede for mere end
30 år siden.
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Cykelstart 2020
Mandag den 4. maj
starter vi cykelsæsonen
Vi mødes ved det store træ
på kirkepladsen kl. 19.00

Mange går nu derhjemme og hygger
sig: lur mig om de/ vi ikke trænger til
noget motion.

Første mandag i maj satser vi derfor
på, at vi atter får gang i vores cykelDe sidste 2 måneder har først Kina, så klub, så kommer motionen helt af sig
Italien og nu hele verden mere eller
selv.
mindre været sat på stand by, på grund Lig med alle tidligere sæsoner er alle
af Covid-19.
velkomne til at cykle med, ud i den
Danmark er ikke gået ram forbi, hvil- dejlige natur, vi har omkring Ødis, så
ket har betydet annulleringer af forsæt KRYDS i kalenderen allerede nu.
skellige arrangementer. Det har vi også
Vi håber, at vi til den tid får lov til igen
mærket i Ødis – først blev det årlige
Loppemarked lukket, så lukkede ØIF at mødes til lidt socialt samvær, og så
for al sport, Arena Syd i Vamdrup har vil jeg gerne være vært til en kop kaffe
efter cykelturen.
lukket ned for diverse aktiviteter og
ikke mindst både skole, børnehave og Husk refleksvest og cykelhjelm.
vuggestue.
Håber at rigtig mange har lyst til at cykle

Vores meget besøgte Spis Sammen
med
aften i Forsamlingshuset måtte desværre også aflyses.

På cykelklubbens vegne
Minna Laursen

Sankt Hansfest ved Ødis Sø

Ødis Forsamlingshus

Aktivitetsudvalget forventer at kunne
arrangere Sankt Hans fest med bål på
Søen på samme måde som foregående år.
Det er selvfølgelig en betingelse at der er
styr på Corona epidemien inden da, så vi
er nødsaget til at se tiden an og følge udviklingen.
Vi vil orientere løbende gennem Lokalbladet.
Med venlig hilsen
Aktivitetsudvalget i Ødis

Det blev alligevel til en aprilsnar!
I disse Corona tider er alle arrangementer
jo aflyst eller udskudt på ubestemt tid.
Vi håber at kunne holde Spissammen
aften så snart forholdene bliver normale
igen, og vi vil informere jer
her gennem Lokalbladet.
Med venlig hilsen
Ødis Forsamlingshus
7

Håndbold u7 og 8

8

Håndbold u7 og 8
Vi har i den forgange sæson haft 12
piger og drenge på 7 og 8 år til håndbold hver tirsdag i Ødis hallen. Dejligt
så mange har haft lyst til at spille
håndbold.
Vi nåede at være til stævne i Haderslev, Vojens og Christiansfeld. Corona
krisen satte desværre en brat stopper
for resten af sæsonen.
Stævnerne har været rigtig gode, og vi
har haft både sejre og nederlag. Selvom
totalhåndbold princippet ikke går ud på
at vinde ellers tabe. Målene registreres
ikke og der er ikke en dommer, men
træneren der står på sidelinjen og
guider. En kamp er 13 min.
Børnene har udviklet sig i hele sæsonen, det er så dejligt at se.

Vi håber at se lige så mange har lyst til
at spille håndbold i næste sæson, selvom denne sæson stoppede lidt brat.

Mette og Dorthe
Børnene på billederne:
Celine Bank,
Julie Danielsen,
Johannes Dahl Aggesen,
Victor Nørgaard,
Alexander Bojsen,
Anna Katrine Pedersen,
Marie Frost Hugger,
Boas Høghamar,
Magnus Leth,
Svanhild Skov Thomsen,
Victoria Jessen,
Andreas Pedersen.

Sådan kan Ødis Sø også se ud med mere normal vandstand. (Foto: Jette Christensen)
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Hvilken vej ?

Denne gang skal vi til den sydvestlige del
af sognet for at finde ovenstående vej.
Vadhusvej i Fovslet var gåden i sidste
måneds ”Vejgættebillede”. Vejen var
fotograferet fra krydset Christiansholmsve/ Vadhusvej.

Loppesager

Afhentes hurtigt efter aftale
Henvendelse:
Tlf. 28 12 88 79 / Tlf. 40 96 85 34
10

STØT VORE
ANNONCØRER - DE
STØTTER
OS
11

FAGKUNDSKAB . KVALITET . SERVICE
__________________________________________________________________________

VAMDRUP
SPECIALOPTIK
OPTIKER - OPTOMETRIST
TLF. 75 58 10 86

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

URE - BRILLER

GULD - SØLV

GRATIS synsprøve
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KIRKEKLOKKERNE RINGER
FÆLLES KLOKKERINGNING
HVER DAG KL. 17

gode, der trods alt kommer til os hver
eneste dag, siger Henrik Wigh-Poulsen.
Opfordringen til fælles aftenringning
gælder så længe Corona-virus hærger, og
indtil den normale hverdag er tilbage i
Danmark.

Måske har I bemærket at kirkeklokkerne
nu ringer kl. 17, og ikke kl. 16. Det gør
de fordi vores biskopper har anbefalet
det. Her kan I læse, hvad de skriver:
Hver dag ringer kirkernes klokker både
morgen og aften – ofte på forskellige
tidspunkter.
Nu kommer landets 10 biskopper med en
opfordring til menighedsrådene om, at
kirkerne fastsætter aftenringningen til kl.
17 hver dag – og samtidig med en opfordring til os alle:
- Vi vil gerne tilskynde til, at vi under
aftenringningen sammen tænker på og
beder for de syge og alle dem, der passer
og plejer dem, siger Henrik WighPoulsen, biskop over Aarhus Stift, på
vegne af biskopperne.
Det er en gammel skik, at klokkerne ringer for at minde om bøn og andagt. Den
alvorlige situation, som landet befinder
sig i, kan gøre meningen med klokkernes
ringning endnu tydeligere.
- I denne særlige tid, hvor alle kirker er
lukkede, og vi ikke kan holde gudstjenester om søndagen, gør vi opmærksom på,
at klokkernes ringning hver dag fortæller
os om kirkens budskab.
- For selvom det ikke er sært, at vi måske
har mest travlt med at tænke på os selv
og være bekymrede for vores nærmeste,
så er det netop nu, at vi skal tænke på
Gud og vores medmenneske og på alt det

Ditte Bjerg Jensen har fanget Ødis kirke
i et smukt øjeblik, til glæde for os alle,
indtil vi igen må samles inde i kirken.

Kirkeklokke! ej til hovedstæder
støbtes du, men til den lille by,
hvor det høres trindt, når barnet græder
og inddysses blidt ved vuggesang.
DDS 783

april 2020
13

N.F.S. Grundtvig 1845

TO GRAVERE SOM ER GLADE FOR SIT ARBEJDE
Efter to uger hjemme, måtte graverne komme
tilbage på arbejde. Her er Iben og Berith,
glade og tilfredse, genforenet med græsklipper, præstegårdshund Loui og alt deres arbejde på kirkegården og i præstegårdshaven.

DET MUNTRE HJØRNE
Humor er vigtig for at komme gennem
denne underlige tid, hvor vi ikke må mødes og have glæde af latter og gode historier i fællesskab. Aviser, internet, fjernsyn
og radio gør sit for at afhjælpe situationen.
Her til venstre har præsten fået tilsendt et
udklip med spørgsmålet: ”Er det sådan det
foregår hjemme hos jer?”
Ja, I må tro hvad I vil i disse digitale tider!

Og man må selvfølgelig ikke bryde de
strenge karantæneregler! Det gælder alle,
uanset hvor vigtigt et ærinde man måtte
synes at man har. Eller hvem ens far er.
Opstandelsen må lige vente lidt…
Eller nej, heldigvis ikke! Selvom vi ikke
må mødes i kirken for at fejre påske og
opstandelse, sker underet alligevel.
14

PÅSKE I SAVN, LÆNGSEL OG HÅB
Vi ser frem imod en påske vi aldrig har
oplevet magen til. Vi skal fejre påske, på
hvert vort sted, ikke sammen, som mange
har tradition for. Vi vil savne familie,
slægt og venner, og længes efter at mødes
med alle igen. Vi tænker på alle dem, der
er syge eller har sygdom i sin familie.
Også på alle, der lever i frygt og bekymring, for egen og andres sundhed, for arbejde og erhverv, for hvordan verden vil
se ud, når vi må færdes frit igen.
Mange vil også savne at komme i kirke i
påsken; at synge de kære påskesalmer og
lytte til bibelens dramatiske påskefortællinger om Jesu sidste dage på jorden.
Intet kan erstatte det at få lov til komme
sammen til fejring, men vi i kirken vil
alligevel prøve at formidle noget af påskens dramatik, sorg, forvirring, håb og
jublende glæde, gennem korte sangandagter, hvor Thea synger, Karin spiller, Inger med flere læser og beder, og Berith
har pyntet kirken i påskeskrud.

PÅSKESANG I ØDIS KIRKE:
Palmesøndag 5. april
Jesus bliver hyllet som en konge i
Jerusalem. Vi tænder det sidste regnbuelys, det lilla, for stilhed og eftertanke. Dagens sang: DDS 29 ”Spænd
over os dit himmelsejl”.
Skærtorsdag 9. april
Jesus vasker disciplenes fødder, og
indstifter nadveren, det sidste måltid.
Aftensang fra kirken.
Langfredag 10. april
Jesu lidelse og død.
Vi læser hele lidelseshistorien og lytter til skøn musik. Lokale læsere deltager. Dagens sang: DDS 192 ”Hil
dig, Frelser og Forsoner”.
Påskedag 12. april
Jesus er opstanden! Vi fejrer påske
med nogle af de dejlige påskesalmer
og læsning af påskeevangeliet.
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OM KALENDEREN:

Gudstjenester i Ødis Kirke
april - maj 2020
Hvor andet ikke er nævnt er
gudstjenesten v/sognepræst
Inger Hvindenbråten

April
5. Palmesøndag AFLYST
9. Skærtorsdag AFLYST
10. Langfredag AFLYST
12. 1. påskedag AFLYST
13. 2. påskedag Ingen gudstjeneste
19. Ingen gudstjeneste
(denne kan blive ændret hvis kirkerne
åbner igen)
26. 2. søndag efter påske kl. 10.30

Maj
3. 3. søndag efter påske kl. 9.00
Torsdag 7. Børnegudstjeneste
kl. 17.00
med efterfølgende bål i haven
10. 4. søndag efter påske kl. 10.30
17. 5. søndag efter påske kl. 10.30
ASA
21. Kristi Himmelfartsdag kl. 10.30
24. Ingen gudstjeneste
31. Pinsedag kl. 10.30

Det er meget svært at planlægge kommende gudstjenester og arrangementer, sådan
som tilværelsen ser ud lige nu, sidst i
marts. Det vi er sikre på, er at kirken er
lukket og at alle gudstjenester og aktiviteter er aflyst til og med 2. påskedag
den 13. april.
Søndag den 19. april er der ikke planlagt
gudstjeneste, men hvis kirkerne må åbne
igen, bliver det sandsynligvis gudstjeneste
kl. 9.00 den dag. Og den 26. april, hvor vi
egentlig skulle have fejret konfirmation,
bliver det en almindelig gudstjeneste
kl. 10.30.
I maj håber vi, alt er ved det normale, og
da følger vi den oprindelige gudstjenesteplan.
2. pinsedag den 1. juni kl. 10.30 er det
planlagt fælles gudstjeneste på Skamlingsbanken for en række af sognene her i området, i anledning genforeningen. Ødis
deltager på denne gudstjeneste.

KONFIRMATION I ØDIS KIRKE
BLIVER SØNDAG
DEN 30. AUGUST KL. 10.30
Babysalmesang, frokostklub og andre aktiviteter kommer der information om når
vi ved mere.
FØLG MED PÅ KIRKENS HJEMMESIDE OG FACEBOOK:
www.ødiskirke.dk
www.facebook.com/odiskirke
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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Teori om landskabsdannelsen ved og omkring Dridekær under sidste istid
Nedenstående er undertegnedes opfattelse og forslag til forståelse af ovennævnte.
Ideerne er opstået ved studier af
Kort- Matrikelstyrelsens 4 cm. kort og
iagttagelser i landskabet.
I sidste halvdel af den seneste istid, Weichselistiden, da Danmark var maksimalt isdækket af den såkaldte svenske og norske
is (Nordjylland), hvor den jyske højderyg
blev dannet - her på egnen lidt øst for Vejen, hvor landskabet ændrer sig til først at
være gammelt morænelandskab fra Saale
istiden og længere mod vest til den egentlige vestjyske hedeslette ca. 20-25 km i luftlinje vest herfor, dannedes Vamdruphedesletten med bl.a. start ved Ødis Sø, i Hjarup
og Skanderup. Denne hedeslette midt i det
østjyske morænelandskab er formodentlig
dannet ved at isen under afsmeltningen
mod øst har bevaret en eller senere flere
gletscherporte, hvorigennem store smeltevandsmængder er strømmet mod vest. På
den måde menes Kongeådalen at være blevet en realitet.
Den jyske højderyg blev naturligvis hovedvandskel. De store østjyske vandløb,
der i dag løber mod Lillebælt og Kattegat
løb som bekendt under istiden den modsatte vej, mere om dette senere.
Senere i Weichselistiden efter en tid med
mildere klima kom det Ungbaltiske isfremstød fra sydøst i en ny kuldeperiode. I en
stor bue fra Ødis gennem Fovslet Skov i
retningen NNØ til vest for Vonsild dannede
dette fremstød en randmoræne med koter
op til 71 og 73 m.o.h. I retningen SSV fortsatte denne randmoræne her på egnen med
koter fra 63 til 68 m.o.h. til et sted sydvest
for Ødis Bramdrup.
Hullet, som både Ødis By og ikke mindst
Ødis Sø i dag ligger i, opfattes som dannet
ved, at denne randmoræne er blevet gennembrudt af betydelige smeltevandsmæng-

der fra sidstnævnte isfremstød. På et eller
andet tidspunkt, hvornår ligger ikke helt
klart, er der vistnok dannet en stor dødisklump, hvor ”Søen” nu er beliggende. Denne dødisklump har vel især i begyndelsen
haft en noget større udstrækning end det,
der senere kom til at danne den egentlige
Ødis Sø. Dette ses af højdekurverne. Forklaringen er den, at det må synes umuligt
for en sø at holde på vandet ud over en højdekote på 45 m.o.h. eller lidt over, selvom
terrænet vest for ”Søen” nogle steder stiger
svagt men dog ikke overstiger kote 47,5.
Vandet vil automatisk strømme ud gennem
vandløb mod vest to forskellige steder
nemlig ved Drenderupgård og samtidig lidt
syd herfor ved gården Rosenlund, hvor
45m koten overskrides og landskabet har
karakter af et mindre fald i vestlig retning;
mod øst har det været vanskeligere, da
47,5m koten så skulle overløbes på Mejerivej ved gården Hardtsminde.
Efter en lidt mildere periode, hvor der var
sket en afsmeltning mod sydøst, ser det ud
til, at der har været et nyt fremstød af mindre format. Ved dette nye fremstød anes
nogle mindre randmoræner flere steder i
landskabet sydøst for den større før omtalte
randmoræne. I disse små randmoræner findes flere gletscherporte. Af disse har især
tre særlig interesse i forbindelse med Ødis
Sø. En ligger placeret lidt sydvest for Tagkærgård, en anden lidt øst for Hardtsminde
sydøst for Ødis rensningsanlæg, og den
sidste ved Sandvad bro i Ødis Kroge.
Umiddelbart øst for gletscherporten falder
terrænet til kote 44 og her udspringer i dag
Tagkær Bæk, der løber mod SSØ og har
sammenløb med Fovsåen lidt vest for
Hjortvad Bro. Måden hvorpå denne tilstand
er opstået vurderes til at være følgende:
Isfremstødet fra sydøst er foregået gennem
hele Dridekærområdet og har i afsmeltningstiden under en kortere kuldeperiode
ved et nyt mindre fremstød dannet en lille
randmoræne syd for Tagkærgård. Under en
senere afsmeltning mod sydøst er der dannet en lille tunneldal mod sydøst fra Sand-
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vad Bro til Dridekærområdet. Gennem
denne tunneldal er vandet efter bedste
overbevisning strømmet mod nordvest og
ud gennem gletscherporten ved Sandvadgård og derfra videre mod nordvest ud gennem gletscherporten og har derved dannet
begyndelsen til Ødis Søbæk, som havde
afløb til Ødis Sø. På et senere tidspunkt, da
isen igen var afsmeltet og Dridekærområdet var blevet omdannet fra at være en dødisklump til en sø, er vandstrømmen i Tagkær Bæk vendt lig med forholdene ved den
jyske højderyg, hvor de store vandløb også
havde ændret deres løb i modsat retning.
Dog var forholdene på vores lille hjemegn
selvfølgelig noget mere beskedne. Vi
mangler nu lige at forklare, hvorfor der er
en lille stigning til kote 45 lige vest for
Tagkær Bæks udspring. Det kan være sket
ved at området øst for 45m koten har sat
sig, idet det er mosebund, som dels er blevet afdrænet ved menneskehånd, samt ved
at der er stort fald på vandet i Tagkær Bæk
i dens løb mod Fovsåen. Ødis Søbæk havde nu i en lang periode sit udspring lige
vest for og løb derfra ned til Ødis By, hvor
den skiftede retning og løb sydpå ud i Ødis
Sø.
Vi skal i gang med at kikke på den tredje
gletscherport. En mindre randmoræne
strækker sig fra sydvest i retningen NNØ
fra området vest for Tingkær Skov via Ødis
Sønderskov til Ødis rensningsanlæg og
derfra videre i nordøstlig retning til Ødis
Kroge. En del af del af denne randmoræne
afgrænser her på egnen Dridekærområdet.

den.
Vi mangler nu en forklaring på, hvorfor
terrænet stiger. Der er selvfølgelig flere
muligheder. En måske acceptabel fortolkning kan være den, at der på et tidspunkt
kan have været en mindre gletschertunge,
der har strakt sig gennem gletscherporten
og så måske i en kortere kuldeperiode har
skubbet en lille vold op nordvest for porten. Der er spor efter et endnu senere lille
fremstød lidt længere mod sydøst i
gletscherporten, som kan indikere omtalte
aktivitet. Yderligere kan dette muligvis
bekræftes ved at Ødis Søbæk pludselig har
et knæk i østlig retning umiddelbart ØSØ
for porten, hvorfra den så senere er reguleret og ikke kan fortælle mere. Dette knæk
indikerer, at vandstrømmen i bækkens løb
mod Ødis Sø er blevet opstemmet, så vandet er begyndt at løbe langs isranden, altså
i realiteten er vendt og har søgt afløb i
modsat retning.
Vi ser nu et istidslandskab for os, hvor der
er forskellige tilløb til Ødis Sø, et gennem
den nuværende by, højst sandsynligt et fra
Drenderup Skov vest for Ødis By, samt der
må simpelthen også have været et fra Anholt området sydvest for byen og til slut et
lille kort et fra området vest for Hardtsminde.

Dridekærområdet

Det, det egentlig skal handle om i denne
beskrivelse, er Dridekærområdet, som det i
dag fremstår for det menneskelige øje. Det
er vanskeligt at få alle detaljer med i en
sådan beskrivelse uden, at der bliver foretaget minutiøse undersøgelser med bl.a. boI denne randmoræne lidt sydøst for Ødis
ringer forskellige steder. Dette skal dog
rensningsanlæg findes en gletscherport.
ikke forhindre, at det vil blive forsøgt at
Gennem denne gletscherport menes et anbeskrive, hvad der er sket en gang i en
det tilløb (i dag Ødis Søbæk) at have haft
fjern fortid ud fra, hvad man kan se med
tilløb til Ødis Sø fra sydøst, idet smeltedet menneskelige øje og ved at studere
vand fra gletscheren i Dridekærområdet er
højdekurver på 4 cm. kort.
løbet her igennem. Kote 45 løber netop
Som det fremgår ved disse iagttagelser er
gennem denne gletscherport og helt frem
terrænet omkring Dridekærområdet i det
til lige øst for bygningerne til gården
omkringliggende land næsten overalt hæHardtsminde, ja nærmest i haven, hvorefter
vet en del over selve Dridekær. Dette indiden går over i kote 47,5 lige vest for stal19

kerer, at der en gang har ligget en stor dø- frem gennem det unge istidslandskab? Den
disklump tilbage efter sandsynligvis ”Det
del af smeltevandsmængden, som her har
Ungbaltiske isfremstøds” afsmeltning.
vores interesse, er det vand, der løb i sydlig
Nord og nordvest for området op imod
retning fra Svanemosen og som i store træk
Svanemosen ligger 50 m kurven gående
må have været nærmest identisk med Fovsomtrent i øst – vestlig retning. Længere
åens nuværende første del af sit løb. Som vi
oppe i samme retning stiger terrænet en 10 senere skal erfare er den del af Fovsåen,
til 20 m op mod 60 m. Dette sidste antyder, som løber gennem selve Dridekærområdet
at et tidligere isfremstød har lavet en rand- blevet reguleret.
moræne først nord for Svanemosen og efter
En teori gående ud på, at der har været
en afsmeltningsperiode en ny i en tilbage- vanskeligheder med at komme af med
vendende kuldeperiode af samme slags syd smeltevandet på andre måder end ved at
for Svanemosen. Denne tilbagesmeltning
dette har løbet langs med dødisklumpens
menes at have efterladt en stor dødisklump randområder i hvert fald på dennes nord og
i det område, der i dag er selve Svanemovestside om til det sydvestligste hjørne,
sen, samt en del af det omkringliggende
hvorfra det så har fundet vej til de laverelandskab.
liggende områder mod sydvest må foreDa vi tidligere i denne beskrivelse har
komme sandsynlig.
nævnt en del om landskabet vest for DrideEfter dødisklumpens afsmeltning har der
kær, skal det undlades at komme nærmere naturligvis dannet sig en sø i Dridekæromind på mere af det her ud over lige at næv- rådet. Denne kan have eksisteret i mange år
ne, at vi her har 45 m kurven liggende lige i som sådan, men den er nok for en stor del
kanten af kæret. Den går på nærmeste nord efterhånden omdannet til mose. Senere er
– syd. Det vil sige, at vi nu mangler lidt om den vel blevet drænet med dyrkning for øje.
landskabet øst for Dridekær. Her hæver
I hvert fald kan man i dag se, at jorden er
terrænet sig ret hurtigt en 5 til 10 m. sålemosejord i hele den lave del af Dridekærdes, at 50 m kurven mod øst løber i en næ- området.
sten nord – sydgående retning. Nu mangler
På et tidspunkt, hvor det kan formodes, at
vi faktisk kun at se mod syd. Her ser man, ”Dridekær Sø” for en stor dels vedkomat terrænet hæver sig 10 til 20 m med 50 m mende er blevet omdannet til mose, ser det
kurven løbende i øst – vestlig retning umid- ud til at Fovsåen har haft sit løb gennem
delbart syd for det flade Dridekærområde. kæret i dets nordlige del (Et gammelt kort
Mod øst og syd ser det ud til at være flere
fra 1780 viser dette). Et andet gammelt kort
randmoræner, hvori der er spor efter nogle fra 1797 viser, at man nu havde reguleret
gletscherporte. Det, der nu tegner sig er et Fovsåens løb, således at det nu kom til at
muligt billede af Dridekærområdet, som et løbe omtrent midt gennem kæret.
sted i landskabet hvor der i afsmeltningstiKonklusion
den er blevet dannet en stor dødisklump.
Dødisklumpen er efter måske flere århundDet må formodes at der lige så stille er
reders afsmeltning formodentlig blevet til
sket en afsmeltning af dødisklumpen i Svaen sø, der nok det meste af året har været
nemosen, som det kan ses den dag i dag,
afgrænset af kote 42,5 idet den ved ret meafvander denne både mod sydøst gennem
get højere vandstand ville blive afvandet
Fovsåen-Nørreåen og videre gennem Gram
mod sydvest gennem det tidligere nævnte
-Ribe Å systemet til Vesterhavet. og mod
vandløb. Et par ting, der således også skal
nord og nordvest gennem Svanemose Bæk,
tages i betragtning er, at afvandingen af
Vonsild Å-Seest Mølleå til Kolding Å sysøen har været styret af dels dens og vandstemet og ud i Lillebælt. Hvad mon der så
løbenes bundkoter, som vi jo selvsagt ikke
er sket, da disse vandmængder trængte sig
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kender. Søens bundkote kan naturligvis
ikke ses på den nuværende overflade, men
kan erkendes ved boringer om ønsket.
I slutningen af 1700tallet var man her i
landet nået frem til de store landboreformers tid. Dette kan her på stedet have givet
sig udslag i, at man har prøvet på at dræne
Dridekærområdet, og i hvert fald har det
medført, at Fovsåens løb blev reguleret og
hvem ved måske uddybet, for at bruge
vandløbet som dræningsgrøft. Nå, dette
sidste var vist at flyve på fantasiens vinger.
Den gevinst, man umiddelbart har kunnet
opnå ved en sådan proces, har været dyrknings- og eller græsningsmuligheder af det
lavtliggende område. Blot har man nok
ikke tænkt på eller vidst, at et sådant område synker sammen ved iltning i løbet af en
årrække, så man tid efter anden skal grave
dybere og dybere drængrøfter for at afvande dette. Det må vel så på et givet tidspunkt have medført problemer med, at få
vandet til at løbe væk. En anden ting, det er
nødvendigt at tage i betragtning, for at for-

stå landskabsdannelsen i området, er de
forvrængninger, der i dag kan opstå ved
studier af højdekurver og selve landskabet,
fordi de største ændringer af landskabsdannelsen er sket, hvor der er mosejord samt
hvor der er sket sand- og gytjeaflejringer. I
dag fremstår bundkoten i den største del af
området som beliggende lidt over 40 m
kurven.
De tilgrænsende eller om man vil omkringliggende arealer har sandsynligvis
været noget mere homogene og er derfor
forblevet mere upåvirkede.
Hermed et personligt bud på, hvordan
naturkræfterne efter undertegnedes mening
kan have haft indflydelse på landskabsdannelsen og terrænformerne ved og omkring
Dridekær.

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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Levering af:
bårebuketter, kranse,
blomster, dekorationer,
almindelige buketter og
sammenplantninger

74 56 25 40

Bauers køreskole
"God indlæring"
"Respekt for hinanden"
"Plads til forskellighed"
"Hold på max 6 personer"
www.bauerskoereskole.dk

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?

Hermed en ny ”Hvad er Det
gåde” – godt forårsgæt!!!
Det var et billede af en forstenet sømus indlejret i en
flintknold og set fra undersiden, der var gåden i forbindelse med ”Hvad er Det”. Der
er tale om en art søpindsvin.
Det aktuelle dyr levede i havet
for omkring 60 mill. år siden.
Der findes to hovedarter af
forstenede søpindsvin. De regulære har kraftige pigge. De
har mund med tandapparat på
undersiden og gat på oversiden. De lever på bunden eller
på koralrev gående på piggene.
De er som regel cirkelrunde.
De arter, der lever på blødbund har meget kraftige pigge,

Af Frede Nielsen

der virker som snesko,
så de ikke synker i.
Piggene findes ofte som
løse fossiler.
De irregulære søpindsvin er mere hjerteformede med tilspidset
bagende. De lever gravende i havbunden.
Munden sidder langt fremme
på undersiden i den brede ende
nær ved yderranden – gattet på
bagenden. De har meget
spinkle pigge som ligner hår og
de kaldes derfor ofte for sømus.
I vikingetiden troede folk, at
forstenede søpindsvin blev til
når lynet slog ned. Da lynet
sjældent slår ned det samme
sted flere gange, mente man at
man kunne beskytte sit hus mod
lynnedslag ved at have forstenede søpindsvin i huset.
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Udtrækning af
Ødis IF lotteri
Marts 2020

196, 40, 127,
132, 229, 25,
185, 80, 216,
253, 101, 211

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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196
40
127
132
229
25
185
80
216
253
101
211

Åbningstider:
Ødis Hallens
Cafeteria
Tlf. 75 598144
Bestyrelsesmøder etc. med
bespisning / kaffe serveret
kan afvikles hele året - dog
ikke i skolernes ferier.

Buchwald Radio ApS
Østergade 15
6580 Vamdrup
Tlf.: 75581233

Bestilling rettes til 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

6

7
2
9

5

6
3
1
1

Farrisvej 19

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
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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. 76928990
Vesterleds Vennekreds
Formand Jens Henri ksen, tlf. 40362823
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!

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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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 Bramdrup:
Ødis:
Inge M. Thomsen, 20142071
imt-pbt@post.tele.dk
Kasserer:
Jytte Dantoft,
Skovvang 1, Ødis 7559 8385
Annoncer:
Kristian Frandsen
Skovvang 7
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 ud i den sydvestlige del af
sognet for at finde huset på dette
nummers ”Gættebillede”
Hvor er vi?
Ejendommen på adressen Stationsvej 25 i Ødis var løsningen sidste
nummers ”Gættebillede”.

Næste nummer:
Udkommer 5. maj 2020
Deadline fredag den 24. april 2020
kl. 8.00

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

