
Der har i det forløbne efterår og den første del af vinteren været 
ekstraordinært mange knopsvaner på søen. En dag taltes der 
hele 74.  (Foto: Eva Schmidt) Læs s.22 

 Nr. 220                                 Tirsdag den 4. februar  2020                                  23. årgang  

Nyt år hos spejderne  
 

Spejderne i Ødis har igen i 
år udgivet vores kalender, 
og vi siger tak til alle, der 
via den støtter spejderarbej-
det. Vi vil samtidig beklage, 
at der i marts måned har 
været en alvorlig sættenisse 
på spil.                  Læs s. 23 

Loppemarked  
Kom og hjælp 
 

Vi håber på et stort fremmø-
de fra ”gamle hjælpere” og 
inviterer hermed også nye 
interesserede hjælper. Ta’ 
gerne familie og venner med. 
Der er plads til alle i Ødis 
Hallen                     Læs s. 19 

Ødis Skole på  
Facebook 
 

Hvis man har lyst til at følge 

med i, hvad der sker på Ødis 

Skole lidt oftere, end der er 

mulighed for her i Lokalbla-

det, kan man nu følge skolen 

på Facebook.             Læs s. 5 

 LOKALBLADET 

   FOR ØDIS BRAMDRUP  /  ØDIS  /  FOVSLET 

1/20   
Februar          

2020 

I dette nummer af Lokal-

bladet kan du læse  
 

Nyt fra Lokalrådet           s. 3                            

Hjerteløberkursus            s. 3    

Velkommen til Ødis        s. 4 

Generalforsaml. ØBØF   s. 4 

Ødis Skole                       s. 5 

Fastelavnsfest                  s. 6 

Skolefest                          s. 7 

Hjælperfest                      s. 8 

Gen. Fors. Akt. Udv.       s. 9 

Hvilken Vej?                 s. 10 

Vesterled                       s. 11 

Kirkesider                s. 13-16           

Hvad er det?                  s. 21 

Foreninger                     s. 26 

Betaling for Lokalbladet 
 

Så er det januar igen, og det er 
tiden at betale for Lokalbladet. 
Det er der mange, der gør, og 
det er nødvendigt, for at Lokal-
bladet stadig kan udkomme. 
Tak til alle, der har bidraget.  
Regnskabet for 2019 udviser et 
lille overskud, og det lover jo 
godt for Lokalbladets fremtid. 
Der er allerede flere, der har 

betalt for 2020. Tak for det. 
Prisen er fortsat 100 kr. for folk 
her i sognet og 160 kr. for 
udensogns. Beløbet betales på 
MobilePay:  2987 9877  eller 
Netbank  7040 0000175819 
Kontante beløb kan lægges i 
min postkasse Stationsvej 13. 
 

Kontingent til Lokalrådet 
betales på en anden konto. 
Læs side 3.                           nc 

Sogneaften  
Onsdag den 5. febru-
ar kl. 19.30 byder vi 
velkommen til sogne-
aften i Vestfløjen. 
Bjarne Friis fra 
KFUM’s soldatermis-
sion kommer og for-
tæller.  
Vi serverer ost og 
vin. 
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Sognets aktivitetskalender 
     

FEBRUAR 

4. kl. 19.00, Sang for sangglade, i 
 Vestfløjen,  

5. kl. 19.30, Sogneaften med fore
 drag i Vestfløjen, Menighedsrå
 det   

6. kl. 09.30, Generalprøve i Ødis 
 Hallen 

6. kl. 17.00, Skolefest i Ødis Hallen 

18. kl. 19.00, Generalforsamling i 
 Lokalrådet, Ødis Hallens Cafete
 ria 

18. kl. 19.00, Sang for sangglade, i 
 Vestfløjen,  

19. kl. 10-12, Frokostklubben i  
 Vestfløjen 

19. kl. 14.00, Banko på Vesterled 

22. kl. 14.00, Fastelavnsfest i Ødis 
 Hallen, Ødisspejder og ØDIS-IF 

22. kl. 18.30-01.00, Hjælperfest, 
 Ødis Hallens Cafeteria, 

 ØDIS-IF 

24. kl. 19.00, Generalforsamling i 
 Aktivitetsudvalget, Ødis Hallens 
 Cafeteria 

25. kl. 19.00, Filmaften i Vamdrup 
 Kino   
 

 

MARTS 

3. kl. 19.00, Sang for sangglade, i 
 Vestfløjen,  

10. kl. 19.00, Generalforsamling 
 Vesterleds Vennekreds, Vesterled 

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

17. kl. 19.00, Sang for sangglade, i 
 Vestfløjen,  

18. kl. 10-12, Frokostklubben i  
 Vestfløjen  

25. kl. 14.00, Banko på Vesterled 

31. kl. 19.00, Sang for sangglade, i 
 Vestfløjen,  
 

APRIL 

15. kl. 10-12, Frokostklubben i  
 Vestfløjen  

20. kl. 19.00 Generalforsamling i 
 Ødis  Vandværk, Ødis Hallens 
 Cafeteria  
 

MAJ 

20. kl. 10-12, Frokostklubben i  
 Vestfløjen  
 

SEPTEMBER 

15. kl. 19.30, Orienteringsmøde om 
 menighedsrådsvalg i Vestfløjen 

   

 

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2020 
  Nr. 2  deadline 28. februar       udkommer 10.  marts 
 Nr. 3 deadline 27. marts   udkommer 7. april 
 Nr. 4 deadline 24. april  udkommer 5 maj 
 Nr. 5  deadline 29. maj         udkommer 9.  juni 
 Nr. 6 deadline 24. juli  udkommer 11. august  
 Nr. 7  deadline 28. august       udkommer 8. september 
 Nr. 8 deadline 25. september  udkommer 6. oktober 
 Nr. 9 deadline 30. oktober   udkommer 10. november 
 Nr. 10  deadline 27. november     udkommer 8. december 

Generalprøven til skolekomedien 
torsdag den 6. februar kl. 9.30 er åben 
for alle.  
5. klasse spiller Frode og alle de an-
dre rødder, af Ole Lund Kirkegaard 
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NYT FRA LOKALRÅDET 
 

Nytårskur  
Så kom år 2020 i gang med en fin nytårs-
kur i Ødis Hallens Cafeteria den 
14.01.2020 
Der var ca. 40 fremmødte og mange hav-
de noget at berette om fra årets gang. Vi 
kan fra Lokalrådets side kun opfordre til 
at flere kommer til Nytårskuren, det er en 
rigtig god anledning til at få en føling 
med, hvad der sker rundt om i de lokale 
udvalg og foreninger.  
 

 

Kontingentbetaling 
Det er tid til indbetaling af kontingent til 
Lokalrådet. Prisen for det årlige kontin-
gent er.  
100 kr.- Så har du stemmeret til gene-
ralforsamlingen den 18.2.2019 kl. 19.00 
i Ødis Hallens Cafeteria.  

Tegn dit medlemskab ved indbetaling på 
bankkonto 2470-4383569430 

Eller mobilepay 40557 
(erhvervsnummer)  

Vi håber rigtig mange har lyst til at tegne 
medlemskab og dermed bakke op om-
kring det arbejde, Lokalrådet udfører.  
 

Vigtig Orientering! 
Hermed en præcisering af at kontingent 
til Lokalrådet ØBØF og abonnement til 
Lokalbladet IKKE er det samme. Såvel 
Lokalrådet ØBØF som Lokalbladet har 
selvstændig økonomi, og derfor er der 
tale om to forskellige indbetalinger.  
 

Landsbyfælleden  
Vi vil i lokalrådet arbejde videre med 
planerne for Landsbyfælleden.  
 

 

Smuk landsbydag 
Vi har smuk landsbydag i april, hvor vi 
får samlet affald, plantet forårsblomster 
mv. - dato kommer snarest.  
 

Generalforsamling 
Det næste er dog vores generalforsamling 
18. feb. 2020. kl. 19.00  i Ødis Hallens 

Cafeteria. Læs mere herom på s.4. 

Info til nye medlemmer 

 

Bliv medlem af Lokalrådet            
Årligt kontingent:  
 - 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  kasserer Hanna Rasmussen Ødis 
Bramdrup tlf.  2970 6473   

Hjerteløbere i Ødis 
 

Vi var 14 personer samlet til førstehjælps-
kursus i Ødis i november. Formålet med 

kurset var at få 
uddannet nogle 
hjerteløbere til 
vores 3 lands-
byer. En hjerte-
løber vil være 
tilmeldt Region 

Syddanmark og vil i tilfælde af hjertestop 
blive kaldt ud via alarmcentralen samtidig 
med ambulancen.  
Vi vil kunne være fremme før ambulancen 
og kunne yde førstehjælpen. 
Vi håber ikke at komme i brug, men I skal 
vide, at  hjælpen er nær. 
 

Allan - Lokalrådet  
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Af Inge M Thomsen 

Midt i maj 2019 overtog Mads 
Juhl – en ung mand på 21 år – 
huset på Vamdrupvej 9.  
Og i de næste mange måneder 

fik huset den helt store tur og fremstår i 
dag helt up to date. Der mangler selvfølge-
lig altid nogle småting som Mads siger, 
men jeg kunne berolige ham med, at det 
gør der altid. Haven fik fjernet buske og 
træer, så den nu er nem at passe for en 
travl ung mand. 
Mads kommer fra Vamdrup og hvem (i 
min alder) kender ikke hans farfar – Børge 
Juhl, der ejede BJ bolighus i Vamdrup. Og 
det var nærmest også ham, der ansporede 
Mads til at købe hus. Det er mere fornuf-
tigt at sætte pengene i eget hus end betale 
for at leje en lejlighed, var ordene fra Bør-
ge.  
De kiggede lidt rundt omkring Vamdrup, 
men huset her tiltalte Mads, både hvad 
angår beliggenhed – størrelse og ikke 
mindst prisen. Der skulle jo også være 
penge til istandsættelsen. 
Mads har gået i skole i Vamdrup – derefter 

på landbrugsefter-
skolen Bråskov-
gård, hvor han tog 
9 kl.  Interessen 
for landbruget har 
altid været der og 
han blev i 2018 
udlært landmand 
hos en landmand i 
Skodborg og på 
Gråsten Land-
brugsskole.  
Derefter arbejde 
han et års tid på en maskinstation i Hader-
slev og arbejder nu hos Jens Leth på Step-
pingvej, både i marken og i Jens`  entre-
prenør firma.  Den form for afveksling 
passer ham godt.  
Fritid har der ikke været meget af i den 
sidste tid, men se fodbold i TV og tage 
med svogeren til kampe i England og an-
dre steder i Europa skal der være tid til 
indimellem. En fantastik oplevelse.  
Han er blevet budt velkommen af flere af 
naboerne og føler sig godt tilpas her.    
 

Velkommen til Ødis Sogn  

Lokalrådet ØBØF Ødis Bramdrup, 

Ødis og Fovslet afholder ordinær gene-

ralforsamling  

Tirsdag den 18. februar kl. 19.00 i 

Ødis Hallens Cafeteria  
 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent  

2. Valg af stemmetællere  

3. Formandens beretning 

4. Fremlæggelse af regnskab 

5. Indkomne forslag  

6. Valg af medlemmer til bestyrel-

sen  

7. Valg af 2 suppleanter  

8.Valg af revisor  

9. Valg af revisor suppleant  

10. Eventuelt  
 

Forslag der ønskes behandlet på gene-

ralforsamlingen skal være formanden i 

hænde senest 8 dage inden generalfor-

samlingen.  

I år er gæstetaler 

Poul Berrig fra Kon-

geåmuseet i Vamdrup.  

Poul vil fortælle om genforeningen, 

Ødisgrænsen og den gamle grænse.  

Generalforsamling i Lokalrådet 
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100 dage i skole 

Midt i januar var det allerede 100 

dage siden, at eleverne i Ødis Sko-

les 0. klasse havde første skoledag.  

Det vigtige jubilæum blev fejret 

med en fest på skolen. Skolens 

mindste elever havde sammen med 

deres forældre fundet 100 ting, som 

eleverne havde med i skole.  

Der var perler, elastikker, mandler 

og meget, meget mere.  

På skolen blev der hoppet til 100, der blev 

sunget til 100, der blev drukket saftevand 

og spist boller på biblioteket og læst en god 

historie. 

En rigtig god og vigtig dag at fejre. 
 

Ødis Skole på Facebook 

Hvis man har lyst til at følge med i, hvad 

der sker på Ødis Skole lidt oftere, end der 

er mulighed for her i Lokalbladet, kan man 

nu følge skolen på Facebook.  

Søg efter “Ødis Skole”, og få mulighed for 

at se billeder og små historier fra hverda-

gen på skolen. 

 

Skolefest og sponsorgaver 

Torsdag den 6. februar er der skolefest i 

Ødis. 5. Klasse er på scenen og fremfører 

“Frode og alle de andre rødder”.  

Som altid er der også amerikansk lotteri. 

Overskuddet fra lotteriet går til udflugter 

for skolens elever, og alle sponsorgaver - 

store som små - er med til at gøre en stor 

forskel. 

Hvis du har lyst til at støtte det gode formål 

og sponsorere gaver til lotteriet, kan de 

afleveres på skolens kontor - gerne hurtigst 

muligt. 

Generalprøven til skole-

komedien torsdag den 

6. februar kl. 9.30 er 

åben for alle.  
 

Børnehave, dagpleje, 5. 

klasserne fra Skanderup 

og Vonsild er inviteret 

til generalprøven. 

 Ud over det, vil vi ger-

ne bringe en tak til alle 

dem, der allerede har 

afleveret sponsorgaver 

til festen. Vi har vist 

fået ret mange og flotte 

gaver 
 

Bodil Jørgensen. 

Nyt fra Ødis Skole 
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FASTELAVNSFEST 
Lørdag den 22. februar 2020 kl. 14 

i Ødis Hallen  
Ødis Hallen danner igen i år rammen om vores               

Fastelavnsfest.  
Vi slår katten af tønden og kårer kattedronninger og -

konger i flere aldersgrupper – også voksne.  
Vi opfordrer alle børn og barnlige sjæle til at møde ud-

klædte op.  
Der er præmier til de sjoveste, flotteste eller mest fan-

tasifulde udklædninger. 
Til sidst hygger vi os med fastelavnsboller med safte-

vand, kaffe eller te.  
Pris 35 kr. pr. person betales ved indgangen                        

evt. MobilPay tlf 2388 9196    
 

KFUM-spejderne i Ødis og Ødis Hallens Cafeteria 
 

 
 

 

 

 



7 

 

Den 6. februar er der SKOLEFEST i Ødishallen  
  

hvor 5. klasse opfører stykket ”Frode og alle de andre rødder”  
  

Program for aftenen er:  
 

17.00 – Dørene åbnes  
17.15 – Skolefesten starter, Thomas byder  
 velkommen, skuespil ”Frode og alle de 
 andre rødder”  
18.45 – Spise medbragt mad (herunder ame 
 rikansk lotteri)         
19.30 – Indmarch og dans for alle i hallen. 
20.30 – Tak for i aften   
  
Entre:10 kr. for børn og 25 kr. for voksne  

  
Bemærk, alle elever på mellemtrinet har fri 

kl. 13.55, torsdag den 6. februar  
  

TILMELDING OG BETALING VIA NETBUTIKKEN via dette 
link: https://www.kolding.dk/details/377-skolefest-oedis-skole/
vamdrup/2020-02-06/17-00   
  

Medbring selv madkurv til hele aftenen, eller aftal evt. i klasserå-
det om fælles mad. I cafeteriet vil der hele aftenen være mulighed 
for at købe sodavand, slik, kaffe/the uden bestilling.  
  

Sponsorgaver: Der holdes traditionen tro ”amerikansk lotteri”, så 
vi håber, at alle der har mulighed for det, vil hjælpe med at samle 
sponsorgaver ind. Sponsorgaver kan indleveres på skolen. Det er 
6.  klasse, der står for salget af lodder. Overskuddet herfra går til 
elevernes lejrture. I år betales lodderne til amerikansk lotteri 
KUN via MobilePay.  
  

HUSK: Tilmelding via netbutikken, af hensyn til borddækning, 
senest fredag den 1. februar  
  

Rygning på skolens og hallens  
område er IKKE tilladt  

  
  
Med venlig hilsen Ødis Skole  



 8 

 

 Hjælperfest 2019 
 

Så er det igen tid til hjælperfest. 
Kære frivillige trænere, ledere, aktører og 

hjælpere af enhver art  
Du indbydes hermed til hjælperfest, sammen 

med din kone, mand, kæreste, samlever. 
Lørdag d. 22. februar Kl. 18:30 – 1:00 

i Ødis Hallens Cafeteria. 
Som tak for din indsats for Ødis IF i året der 
gik, vil foreningen gerne invitere til lidt godt til 

ganen. 
Tilmelding Senest d. 16. februar 

på tlf. 2076 2617 (Birgitte)  
el. 6138 3890 (Jytte) 

Gerne på sms, husk at påføre navn og antal. 
Med Venlig Hilsen 

 

 

GENERALFORSAMLING 

I henhold til vedtægterne afholdes der  

Generalforsamling i Krolfklubben MADHOLDET  

Søndag den 23. februar 2020 kl. 9.30. 

I klubhuset Steppingvej 21 a 

Forslag til Generalforsamlingen skal være formanden i hænde 

senest ugen før. 
 

På vegne af bestyrelsen  
Peter 
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Generalforsamling i Aktivitetsudvalget i Ødis 
mandag den 24. februar 2020 kl. 19.00 

 

Generalforsamlingen afholdes i Ødis Hallens Cafeteria. 

Kom og støt op om udvalgets arbejde, og for at høre om, og disku-
tere planerne for det videre arbejde. Kom med nye ideer og forslag.  

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Følgende er på valg:  Jens S. Jørgensen 

     Inge M. Thomsen 

     Kent L. Rasmussen 

Stemmeret har alle som er medlem af:  

   Lokalrådet ØBØF 

   Beboerforeningen for Fovslet og omegn. 

   Landsbylauget Ødis Bramdrup 
 

Med venlig hilsen     

Aktivitetsudvalget  
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Hvilken vej ? 

 

Loppesager 
 

 
 
 
 

Afhentes hurtigt efter aftale 
Henvendelse:  

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

 

 

Vejen på ovenstående billede skal søges i den centrale del af 
sognet.  
 

  God fornøjelse!! 
  Sidste nummers ”Vejgættebillede” var fra Fovslet Skovvej 
ved Fovslet Skov. 
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STØT VORE 
 ANNONCØ-

RER - DE 

STØTTER 
OS 

 

Generalforsamling  
Vesterleds Vennekreds afholder             

generalforsamling 

tirsdag d. 10. marts 2020    
kl. 19.00 på Vesterled i Ødis. 

 

Dagsorden i henhold til lovene som 
følger:  
1. Valg af dirigent 

2. Beretning af fung. formand 

3. Aflæggelse af regnskab 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Fastlæggelse af kontingent for 
det kommende år 

6. Valg til bestyrelsen i h.t. §8 i lo-
vene:  

På valg er : 

Stig Funder 

Lene Funder  

Anna Jørgensen (modtager ikke 
genvalg).  

Karen Marie Krag.  

Der skal findes et nyt bestyrelses-
medlem. 

 

 

7. Valg af 1 revisor.  

På valg er Karl Schmidt     
(modtager genvalg)                      
desuden en revisorsuppleant. 

8. Eventuelt 

Forslag til foreningen skal være for-
manden i hænde senest 3 dage før 
generalforsamlingen. 

Foreningen er vært ved en kop kaffe 
med brød. 

P.B.V.             Jens Henriksen 

 

Banko på Vesterled 
 

BANKOSPIL AFHOLDES I DET 
NYE ÅR PÅ FLG. DATOER: 

 

   Onsdag d. 19. Februar 2020 
Onsdag d. 25. Marts 2020 

Alle dage kl. 14.00 
 i den store stue på Vesterled. 

P.B.V.  
Stig Funder 
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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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FEBRUAR 2018 

FASTELAVNSSØNDAG 23 . FEBRUAR KL. 10.30 
BØRNEGUDSTJENESTE OG KARNEVAL 

 

FEBRUAR 2020 

Velkommen til Fastelavnssøndagsgudstje-
neste i kirken! Minikonfirmanderne kom-
mer, vi skal synge og lytte til bibelfortæl-
ling. 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 og glade 
mennesker omkring bordene i Vestfløjen.  

SPEJDERNES NYTÅRSPARADE 
Søndag den 12. januar var kirken fyldt af 

flotte spejdere med deres faner i anledning 
den årlige nytårsparade. Det var en rigtig 

festdag, som spejderne i den grad bidrog til. 
Det er dejligt at vi har en sådan god spejder-

trop med dygtige ledere her i Ødis.  

I gudstjenesten fejret vi også dåb af to 
børn, og det er altid en glæde. Det er fest 

når kirken fyldes af børn, glade mennesker, 
sang og en følelse af fællesskab. 
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            Filmaften tirsdag den 25. februar kl. 19.00 Vamdrup Kino 

 ”ONKEL” 
Kom med og se filmen ”Onkel”.  Her en kort omtale: 

Kris på 27 er yderst beskyttende overfor sin halvinvalide 
onkel som hun driver et mindre landbrug i Sønderjylland 
sammen med. De har et nært forhold og stor forståelse 
for hinanden, selvom de tilbringer det meste af deres 
finurlige hverdag i tavshed. Da Kris redder en kalv under 
en fødsel, bliver hendes interesse for dyrlægefaget igen 
vakt og hun udvikler et venskab med den snakkesalige 
dyrlæge Johannes og opdager langsomt, at der er et liv 
uden for gården. Her møder hun den unge Mike, som ser 
lige gennem hendes reserverede personlighed og sød 
musik opstår mellem dem og et skelsættende spørgsmål 
presser sig på. Hun må beslutte om hun vil blive på går-
den eller følge sit hjerte og sine spirende drømme. 

Dramaet 'Onkel' er særdeles dansk i sit sønderjyske ophav og lokation, men det cen-
trale dilemma er så universelt, at filmen fik verdenspremiere og endda vandt hoved-
prisen i Japan på Tokyo International Film Festival. 
Instruktøren Frelle Petersen har i sin research til filmen boet og hjulpet til med arbej-
det på den gård, hvor filmen foregår og har castet indenfor en radius af 15 km for at 
opnå den helt rette accent af sønderjysk. De to hovedroller spilles af virkelighedens 
onkel og niece Jette Søndergaard og Peter Hansen Tygesen. 

Pris for arrangementet, inkluderet ost og vin: kr 75,- 

SOGNEAFTEN MED BESØG FRA 
KFUMs SOLDATERMISSION  

ONSDAG DEN 5. FEBRUAR KL. 19.30  
I VESTFLØJEN 

Bjarne Friis fra KFUM’s soldatermission kommer 
og fortæller. Vi serverer ost og vin. 

 
Sådan beskriver de sig selv: 
KFUMs Soldatermission skaber nødvendigt rum for soldater. Vores kristne grundlag 
forpligter os til at være nærværende over for det hele menneske. 
KFUMs Soldatermission står bag driften af KFUMs Soldaterhjem i Danmark og for 
danske soldater udenfor Danmarks grænser. 
På KFUMs Soldaterhjem er vi nærværende og har øje for den enkelte soldat. Det er et 

basalt menneskeligt behov at blive set, og vi forsøger efter bedste evne at efterleve 
vores værdigrundlag, hvor vi ser alle mennesker som lige værdifulde. 

På det lavpraktiske niveau serverer vi mad, viser film, tilbyder spil og giver soldaterne 
medindflydelse på, hvad der kan foregå af aktiviteter. Dagligt er der en kort andagt, 

hvor vi giver små glimt af den kristne tro videre på en aktuel og nærværende måde. 



15  

FROKOSTKLUBBEN 

  
 
  
 
 
 
 
 

Møde i Vestfløjen d. 18-12-2019 
Denne gang var det Jens Jørgen Holst fra 
Ødis der var oplægsholder. Emnet var 
"Min kones tyske familieforhold".  
Karen Holst, født Løgstrup, er datter af 
Rosemarie og K.E. Løgstrup. De to mød-
tes på universitetet i Freiburg, hvor de 
begge studerede filosofi hos Heidegger, og 
de blev gift i 1935. Løgstrup kom fra Kø-
benhavn og Rosemarie var født i 
Schlesien, der dengang hørte til Tyskland, 
men hun er opvokset i Berlin. 
De kom så til Danmark og blev præstepar 
på Fyn fra 1936 - 1943.  
I 1943 blev Løgstrup tilbudt en professor-
stilling i etik og religionsfilosofi ved År-
hus Universitet, og familien flyttede til 
Århus. 
Løgstrup har udgivet flere bøger bl.a. Den 
etiske Fordring i 1956. Rosemarie hjalp 
sin mand med oversættelse af artikler og 
bøger til tysk. 
Rosemaries far var løjtnant i Tyskland 
under 1. verdenskrig. Han var meget dyg-
tig med sine soldater ved østfronten og fik 
også de fleste med hjem efter krigen. 
Efter krigen blev han leder af et landbrugs-
institut, og selv om han var jøde, var der 
ingen der rørte ham. Af en eller anden 

grund havde Gestapo ingen 
adgang til det område. Han 
havde et (jødisk!) familie-
medlem helt tæt på Gøring. 
 

Pauly Familien havde otte 
døtre og en søn, Karens 
morfar, og Jens Jørgen 
omtalte to af døtrene. De 
blev begge gift med læger som var jøder, 
og begge par begik selvmord, da de fik at 
vide, at de skulle i koncentrationslejr. Jens 
Jørgen fortalte også om to onkler, Peter og 
Claus, som var brødre til hans svigermor. 
Begge var på kadetanstalt, men da Hitler 
kom til, blev de smidt ud pga, at de var 
halvjøder. 
Onkel Claus var pilot, hans maskine blev 
skudt ned ved Østfronten og brød i brand. 
Han blev taget til fange, men det lykkedes 
ham at flygte. 
Onkel Peter blev landbrugsuddannet og 
rejste i 1937 til Afrika, hvor han blev be-
styrer af en kaffeplantage for en enke. Han 
blev interneret af englænderne efter krigen 
og kom senere tilbage til Tyskland, hvor 
hans far var bestyrer af slottet Herren-
chiemsee tæt ved Munchen. Onkel Peter 
arbejdede som tolk for englænderne efter 
krigen og rejste senere til Namibia, hvor 
han i andet ægteskab blev gift med en 
owambo-pige, og blev owambohøvding 
efter svigerfarens død. Han lever stadig i 
en alder af 102 år. 
 

Mange tak til Jens Jørgen for et spænden-
de oplæg 

Venlig hilsen Rasmus 

Kontaktpersonerne er : 
Jens Vang             21748508 
Christian Dahl      40325985 
Rasmus Ravn       81904800 

 

Forårsprogram for 2020: 
15-01-2020: Geologien omkring Skam-
lingsbanken, Frede Nielsen, naturvejleder 
19-02-2020:  12½ år i Slovakiet 
Kurt Bloch Nielsen, landmand og svineav-
ler 
18-03-2020: Arbejdet som retsmediciner 
                      Brit Sørensen, læge 
15-04-2020:  Hvad er Sct. Georgsgilderne 
i Kolding? Medlemmer af ledelsesgruppen 
kommer og fortæller 
20-05-2020: Emnet ikke fastlagt 

Tak til Menighedsrådet 
Vi er meget glade for at kunne låne 
”Vestfløjen”. Det er et hyggeligt lokale, 
og det passer til vores 
deltagerantal. Derfor bad 
vi Niels Christensen om 
at viderebringe vores tak 
til Menighedsrådet sam-
men med to flasker vin. 
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Gudstjenester i Ødis Kirke  

februar—marts 2020 
 

 Hvor andet ikke er nævnt er  

gudstjenesten v/sognepræst  

Inger Hvindenbråten 

 

Februar  

2.  Kyndelmisse  kl. 19.00  

Sang-og musikgudstjeneste 

9.  Søndag Septuagesima kl. 10.30 

16.  Søndag Seksagesima kl. 9.00 

23.  Fastelavnssøndag kl. 10.30 

  Familiegudstjeneste.  Kom gerne 
udklædte. Karneval med Fastelavns-
boller og hygge i Vestfløjen bagefter 

 

Marts 
1.  Ingen gudstjeneste, vi henviser til 

omegnens kirker 

8. 2. søndag i fasten kl. 9.00 ASA 

12. Børnegudstjeneste  kl. 17.00 

Dåbsjubilæum for 5-årige 

Aftensmad og hygge bagefter 

15.  3. søndag i fasten kl. 10.30 

22. Ingen gudstjeneste, vi henviser til 
omegnens kirker 

29. Mariæ bebudelses dag kl. 10.30 

 

ASA: Anna-Sofie Arendt,  

sognepræst i Seest 

BABYSALMESANG 

Babysalmesang starter igen torsdag d. 
20. februar. Vi mødes i kirken 6 torsdage 
kl. 10.30 til en god halv time med sang, 
musik og bevægelse. Efterfølgende er 
der kaffe/te og hyggeligt samvær. 
Babysalmesang er for babyer 0-12 mdr. 
sammen med mor, far eller bedsteforæl-
der. Det er gratis at deltage. 
Tilmelding til Karin på mail: peter-
sen13b@hotmail.com eller tlf. 
41593437. 

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.  

mailto:petersen13b@hotmail.com
mailto:petersen13b@hotmail.com
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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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  Loppemarked i Ødis 2020 
 

Lørdag den 14. marts  
samles vi igen til loppemarked i  
Ødis Hallen kl. 9.30 til 14.00. 

Auktion kl. 10.30 
 

Forud for loppemarkedet er der gået mange timers frivil-
ligt 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’ ger-
ne 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, men hvis man har glemt 
at tilmelde sig, så kom alligevel. 
 

Kom i det tidsrum du/I kan. Vi er her: 
 

Onsdag d. 11/3 kl. 16.30, der serveres aftensmad kl. 
18.00. 

Torsdag d. 12/3 - fredag d. 13/3 kl. 9.00 til morgenkaffe, 
der serveres frokost/aftensmad. 

Lørdag d. 14/3 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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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 

 Hvis nogen ønsker en annon-
ce i vores blad, så er der en 

ledig plads her. 
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Hvad er det? Af Frede Nielsen 

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

Et træ er for længe siden afgået 
ved døden, og da naturen ikke ken-
der til spild, skal så mange stoffer 
som muligt altid tilbage til det store 
kredsløb 
   I dette kredsløb indgår ikke alene 
alle organiske stoffer, men både de 
og de mineralske stoffer bliver gang 
på gang genbrugt. I sidste nummers 
udgave af Lokalbladet var der tale 
om genbrug af organiske stoffer i 
forbindelse med gåden ”Hvad er 
Det”.  
   Der findes mange forskellige 
organismer, der nedbryder dødt 
træ. Indtil nu har videnskaben re-
gistreret over 850 forskellige orga-
nismer som nedbrydere af dødt træ. 
I det aktuelle tilfælde ses, at det 
døde træ er blevet opsøgt af nogle 
af disse nedbrydere – nemlig bore-

biller, hvoraf der findes en række 
arter. 
   Den meget lille bille har boret 
huller gennem barken på det døde 
træ og har derefter lagt sine æg på 
undersiden. Hvert lille hul repræ-
senterer et larveangreb.      
   Efter klækningen går larven så i 
gang med at spise det døde træ og 
den afleverer en slags savsmuld som 
efterladenskab. Larverne forpupper 
sig og bliver det følgende år til 
voksne insekter, som efter parring 
med en artsfælle kan gå i gang med 
at opsøge andre døde træer, mens 
det tilbageblevne smuld ved hjælp af 
svampe og bakterier bliver omdan-
net til muld. Nedbrydningen af re-
sten af træet fortsætter ved at for-
skellige andre organismer fra både 
dyre- og planteverdenen fortsætter 
arbejdet. Efter en længere årrække 
omdannes det hele til muld.  
   Således kan hele processen be-
gynde forfra. 
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Gode toner ved søen 
Igennem den tid Ødis Sø har eksisteret 
har der hver vinter kunnet ses en del 
svaner på søen. Der har i almindelighed 
for størstedelen af tiden været tale om 
sangsvaner – enkelte pibesvaner samt 
nogle knopsvaner. 
   Sang- og pibesvaner er nordlige vin-
tergæster, som faktisk kun har brugt 
søen som natlogi, idet de helst vil finde 
deres føde på vintergrønne marker 
(svaner er vegetarer). 
   Knopsvanen – vores nationalfugl er 
hos os hele året og til forskel for de to 
andre nævnte arter har der gennem ef-
teråret og den første del af vinteren 
nærmest været tale om, at der kun har 
været knopsvaner at se på søen og de 
har været der hele døgnet, hvor de i 
dagtimerne har fourageret på undersøi-
ske vandplanter. 
   Det regnes i almindelighed for at væ-

re en rigtig god ting, da det indikerer en 
god plantevækst på søbunden, hvilket 
igen fortæller, at der har været gode lys
- og gødningsforhold for planterne. 
Hvis det modsatte havde været tilfældet 
– altså at der havde været tale om em 
omfattende algemængde i søen, så ville 
der ikke have været lys nok til at bund-
planterne har kunnet klare sig. 
   Summa summarium kan det tyde på, 
at der må være tale om en god balance i 
søens tilstand, hvilket også understre-
ges af, at der i den forgangne sommer 
var flere blishøns at se på søen end de 
foregående år. Blishønen er også over-
vejende vegetar. Den finder sin føde i 
søen ved at dykke.  
 

Der har i det forløbne efterår og den 
første del af vinteren været ekstraordi-
nært mange knopsvaner på søen. En 
dag taltes der hele 74. 
 



23 

 

 Så er en ny sæson gået i gang, og denne 
gang var det Frede Nielsen, som var vores 
oplægsholder. 
Vi har haft emner omkring Skamlingsban-
ken oppe et par gange, denne gang fortalte 
Frede om geologien. 
I forbindelse med det store projekt om-
kring og på Skamlingsbanken bad Kolding 
Kommune Frede om en billedserie og en 
beskrivelse af geologien. Det var uddrag af 
dette materiale han fortalte om på vores 
møde. 
Frede har rejst meget og har bl.a. været på 
Grønland, Island og Færøerne. Han har der 
fået stor interesse for geologien og har 
senere læst meget og mødt flere eksperter 
på området. 
For 117.000 år siden begyndte Weichselis-
tiden. Man regner med, at der har været 25 
istider, i Danmark dog kun fem. Det første 
isfremstød kom fra Norge og dækkede det 
meste af landet og nåede til den jyske høj-
deryg. Så kom der en afsmeltningsperiode, 
og efter denne kom der et nyt isfremstød 

fra Sverige. Isen var tre km 
tyk, så det var enorme kræf-
ter der bredte sig ind over 
landet. Så var der igen en 
afsmeltningsperiode før der 
kom et isfremstød sydfra og 
fra Baltikum. 
De enorme kræfter har presset jorden op, 
så Skamlingsbanken har en højde på 113 m 
over havet.  
Frede fortalte også om de mange dale og 
om moserne. 
Smeltevandet har skyllet materiale ud un-
der isen, og de tunge ting er jo aflejret først 
så derfor først sten, så sand og endelig ler, 
og derved er landskabet blevet dannet. 
Til sidst viste Frede billeder fra en tur ad 
de små veje rundt omkring Skamlingsban-
ken. Utrolig flotte landskaber hvor man 
kunne se, hvad istiderne havde gjort ved 
stedet. 
 

Tak til frede for et spændende oplæg. 
 

Rasmus Ravn 

Frokostklubben den 15. januar 2020 

Nyt år hos spejderne  
Af Anne Krpgsgaard 
 

Spejderne i Ødis har igen i år udgivet vores 
kalender og vi siger tak til alle, der via den 
støtter spejderarbejdet. Vi vil samtidig be-
klage, at der i marts måned har været en 
alvorlig sættenisse på spil, så datoerne i 
den første halvdel ikke passer. De rigtige 
datoer kan ses her og vi udleverer eller 
sender gerne en rettet kopi evt. på mail. 
(kontakt odisspejder@gmail.com) 
Ellers er vi godt i gang med spejderåret, da 
vi holdt Nytårs Parade søndag d 12. januar, 

hvor fanerne 
blev luftet i 
Ødis by. vi 
deltog i guds-
tjenesten i Ødis 
Kirke, hvor vi 
havde fanevag-
ter og så ikke 

mindre en 2 børn blive døbt. Så stod den på 
pølser og brød i spejderhytten. 
I øvrigt er både børn, unge og voksne altid 
velkomne til at kigge ind til os i TVETO-

>hytten på Vamdrupvej når vi har møder 
mellem kl.16.45 og 20.    

Spejdernes Nytårsparade søndag den 12. jan. 
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Udtrækning af  
Ødis IF lotteri 
januar 2020 

 

207, 183, 42,  
51, 135, 176, 
261, 36,  62,   

64, 12, 50 
 

 

     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: 
 

 

Ødis Hallens  

Cafeteria  
Tlf. 75 598144 

Bestyrelsesmøder etc. med 

bespisning / kaffe serveret 

kan afvikles hele året - dog 

ikke i skolernes ferier. 

 

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 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.  76928990 
Vesterleds Vennekreds 

Formand Jens Henriksen, 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 
 

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 Bramdrup:  

Linda Puggaard     60666148  
linda@stjernehunden.dk   
 

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 

 

 

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 

mailto:linda@stjernehunden.dk


 

 

 

 
 
 

Næste  nummer: 
 

Udkommer 10. marts 2020 
Deadline fredag den 28. februar  2020 

kl. 8.00 
 

 
Husk at få jeres arrangementer  

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

G
æ

tt
ebill

ede

af F
re

de N
ie

ls
en

    

Denne gang skal vi til den sydvestli-
ge del sognet, for at finde motivet 
på dette nummers ”Gættebillede”. 
 

Godt vintergæt!!! 
 
  Riglandsegvej 1 i Drenderup var 
løsningen på sidste nummers 
”Gættebillede”.  


