
ONSDAG DEN 18. JULI 2012 UGE 29 - 125. ÅRGANG

Nørregade 6, Odder, tlf. 87 80 28 00Nørregade 6, Odder, tlf. 87 80 28 00

K-SalatK-Salat
Tun, høns, æg, makrelTun, høns, æg, makrel
175 g175 g

1010Frit valgFrit valg
Guldbageren Odder v/Henrik Kjærulff

Rådhusgade 10 · 8300 Odder · Tlf. 86 54 11 53
Alle fortjener en god start på dagen!

Nyhed! Franske landfl ûtes

ageren Odder v/Henrik Kjærulff

Landfl ûtes
m/ fransk hvede og surdej.

Lækker til grillen.

 27,-2 stk.

G
R

2 222Lækker 
sommertærte
m/ frugt. 4 varianter.

 38,-1 stk.

Rosensgade 50 · Odder · 86 56 06 66

U D S A L G
Alle brillestel i butikken

÷25% ÷50% ÷75% Hou Havn - 86 55 71 71Hou Havn - 86 55 71 71

Se Se 
menu,menu,
musik m.m. påmusik m.m. på
www.cafeenhouhavn.dkwww.cafeenhouhavn.dk

Mandag d. 23. juli kl. 21.00:

Fra kl. 18.30

Sommerbuffet og Dissing ....  kr. 250,-
Entré kl. 21.00 ................  kr. 100,-

Hver søndag kl. 10-17: Friske grøntsager fra Samsø

DISSING, DISSING, LAS
OG DISSING

★★★
★★

NB!
Juli-åbent: Alle ugens dage kl. 11.00:
               MED HERLIGE FROKOSTRETTER!

DEN HERLIGSTE 
SOMMERBUFFET

MAD OG MUSIKMED SJÆL!!!

FÅ PLADSER 
TILBAGE!

★★★
★★

Det er blomsten af byens ungdom, der hvert år sørger for sjov og spas ved havnefesten. I
år havde Charlotte Ørnberg fra Hou klædt sig ud som Cruella de Vil og taget sin søster og
to veninder med til Hou Drop. Læs side 5

Hunde på havnen
Medmindre man ved, at den eksisterer, er
det svært at finde Restaurant Himmel og Hav
mellem Rude Strand og Norsminde. Men er
man først inde på matriklen, så emmer ste-
det af hygge. Læs side 3

Et godt gemt spisested
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virksomhed, distribution, web, radio og grafisk produktion. Jyske 
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  HØJVANDE SOL
  I HOU OP/NED
Onsdag 18. juli 10.40 - 22.41
Torsdag 19. juli 11.03 - 23.02
Fredag 20. juli 11.29 - 23.31
Lørdag 21. juli 12.02
Søndag 22. juli 00.11 - 12.44
Mandag 23. juli 01.00 - 13.33
Tirsdag 24. juli 01.54 - 14.28
Onsdag 25. juli 02.52 - 15.29

Kilde: Farvandsvæsenet, www.frv.dk

5.02-21.48
5.03-21.46
5.05-21.45
5.06-21.43
5.08-21.41
5.10-21.40
5.12-21.38
5.13-21.36

SKADESTUEN I AARHUS OG HORSENS:
Døgnåben: Ring til Skadestuevisitationen på 
tlf. 87 31 50 50, før du tager på Skadestuen.

LÆGEVAGT
Fra klokken 16.00-8.00 træffes på tlf. 70 11 31 31.

TANDLÆGEVAGTEN I AARHUS
Åbningstider: Fredag kl. 18-21 samt lørdag, søndag og helligdage kl. 10-13.
Tlf. 40 51 51 62 henviser til vagthavende tandlæge.

Ugens biograffilm: Se side 4.

Åben Anonym Rådgivning, Psykologgruppen, 
BFC, Randlevvej 2H: Tlf. 87 80 32 80. Hver torsdag kl.
15-17 for 0-18-årige og deres familier.

Rådgivning til pårørende og brugere/
psykisk syge, DE9 i Odder Kommune:
Åben rådgivning sidste mandag i hver måned kl. 18-20
i Frivilligcenter Odder, Pakhuset. 
Telefonrådgivning i åbningstiden 21 27 76 70.

Frivilligkorpset “Prikken over I’et”:
Tirsdag og torsdag kl. 10-12 på tlf. 20 90 34 18 
for oplysning eller en hjælpende hånd. 

Anonyme Alkoholikere:
Møde mandag kl. 19.30 og torsdag kl. 16.30 i 
Kirkecenteret. 

Alkoholrådgivning:
Gratis rådgivning og behandling mandag, tirsdag 
og torsdag kl. 9-15 på Asylgade 31B. Telefontid 
mandag kl. 8-16, tirsdag og onsdag kl. 8-15, torsdag
kl. 8-17, fredag kl. 8-14. 76 29 14 80. 
Mail: msi@horsens.dk

Odder Bibliotek, Mejerivej 14:
Alle hverdage kl. 10-17 og lørdag kl. 10-13. 

Odder Svømmehal, Nølevvej:
Mandag, onsdag og fredag kl. 6.30-9, tirsdag kl. 18-22 for
voksne, onsdag-tordag kl. 18-22, lørdag kl. 8-13 og søn-
dag kl. 10-16. 

Odder Museum, Møllevej 3-5:
Museets faste udstilling m. bl.a. jagtvåben, Sandager
Mølle og Bjørnkærsættet. “Mogens Gissel - Retrospektiv
1966-2012”.
Åbent hverdage kl. 13-16 (mandag lukket), weekend kl.
13-17. Lokalhistorisk arkiv torsdag kl. 14-18, er lukket
uge 28-30.

Kvickly Balkongalleriet: 
Lisbeth Stenner og Anja Storkholm udstiller.

Cafe Galleriet, Tværgade 5:
Udstilling med Andreas Exner og Paul M. Cederdorff.

Pakhuset, Banegårdsgade 5:
Farvecirklen udstiller.

Galleri Harboe, Banegårdsgade 1:
Hans Krull, Kurrahare Rappe, Ginette Wien, Kathrine
van Godt, Jette Dengsø og Lone Harboe udstiller.

Galleri Under Kroen, Gl. Krovej 2, Norsminde: 
Anette Præstegaard, Hanne Bach, Kirsten Fyhn, Ole
Grøn, Birthe Rågård, Kirsten Jæger, Juhani Thomsen,
Karen Marie Fredslund, Hedvig Bergholt, Dorthe Bent
og Elinor Jensen udstiller.

Galleri Påfuglen, Solhøjvej 7, Hundslund: 
Niels M. Ottesen, Kirsten Mangor, Henning Jensen, Bir-
te Sørensen, Birgit Lindgaard, Hedvig Berthing, Toke
Andersen og Leif Mosevang udstiller. 

Madhimlens Madhus, Bjeragervej 35, Bjerager: 
Jørn Weis Nielsen udstiller skulpturer.

Onsdag den 18. juli
10.00-10.30 Tunø - Havnen: Åben færge
12.30-14.00 Hou - Havnen: Åben færge
18.00 Odder - Spektrum: Fortræning, Odderløbet 
19.00 Odder - Ålykkecenteret: Åbent hus, 

Odder Bridgeklub
19.00 Odder - Bisgårdsvej 42: Stavgang
19.00-21.00 Hou - Lystbådehavnen: 

Museumskibet “Anna” sejler

Torsdag den 19. juli 
08.45 Hou - Tunøfærgen: Afgang, guidet Tunøtur
13.00-15.00 Odder - Odder Museum: Torsdagssjov
15.00-18.00 Odder - Skovdalsvej 27: Genbrugsmarked,

Retro Genbrug
18.00 Gylling - Gylling Strand: Flugtskydning

Lørdag den 21. juli 
09.00-12.30 Alrø - Dæmningen: Kajaktur, 

Odder Museum
09.00-16.00 Saxild - Stranden: Bagagerumsmarked
10.00 Odder - Bisgårdsvej 42: Stavgang 
10.00-12.00 Odder - Lunddal, Rørthvej 130: 

Loppemarked, Odder Y Men’s Club 
10.00-13.00 Odder - Skovdalsvej 27: 

Genbrugsmarked, Retro Genbrug
10.45 Odder - Adventskirken: Til Horsens
17.50 Odder - Banegården: Afgang, damplokomotiv

Mandag den 23. juli
13.00-17.00 Alrø - Æsken: Hæklekursus
18.00 Odder - Spektrum: Fortræning, Odderløbet
18.00 Odder - Kælderen: AGF-fanklub, afgang til

kamp
21.00 Hou - Cafeen Hou Havn: 

Dissing, Dissing, Las & Dissing, koncert

Tirsdag den 24. juli 
08.45 Hou - Tunøfærgen: Afgang, guidet Tunøtur
13.00-15.00 Odder - Odder Museum: 

Legetøjsværksted
13.00-17.00 Alrø - Æsken: Hæklekursus
18.00-21.30 Alrø - Dæmning: Kajaktur, 

Odder Museum
19.00 Gylling - Gylling Forsamlingshus: Banko
17.00-19.00 Odder - Odder Kirkecenter: 

Koraften, Odder Kantori
20.00 Norsminde - Havnen: “Visens Skib” 

underholder

Onsdag den 25. juli
10.00-10.30 Tunø - Havnen: Åben færge
10.00-13.00 Horsens Fjord - Ebbevejen: 

Udflugt til Vorsø
12.30-14.00 Hou - Havnen: Åben færge
13.00-17.00 Alrø - Æsken: Hæklekursus
18.00 Odder - Spektrum: Fortræning, Odderløbet
19.00 Odder - Ålykkecenteret: Åbent hus, 

Odder Bridgeklub
19.00 Odder - Bisgårdsvej 42: Stavgang
19.00-21.00 Hou - Lystbådehavnen: Museumskibet

“Anna” sejler
20.00 Tunø - Havnen: “Visens Skib” underholder

Holder fast i
traditionerne

Af Hans Jørgensen

ODDER - Sommeren er ef-
terhånden så gammel, at
byfesten ikke er mere end
et par uger væk. Det er by-
festudvalget godt klar
over, og det har sendt pro-
grammet på gaden. 

Selv om byfesten på
mange måder ligner sig
selv i år, er der også et par
nye tiltag. 

Men rækkefølgen ænd-
res der ikke ved. Der er
start mandag den 30. juli
med Odder City Løb, og for
første gang er der lavet en
gå-rute, der bl.a. går ud
forbi Bjørnegrotten ved
Rathlousdal.

Tirsdag aften er der fore-
drag i kirkecenteret med
motorsportsmanden Pre-
ben Kristoffersen, og ons-
dag er der motionscykel-
løbet Hads Herred Rundt. 

Rock Under Bøgen hol-
des torsdag aften, og det er
Stig Rossen & Vennerne
samt Birthe Kjær, der står
for rocken. Der er også un-
derholdning til børnene
med Kolling & Lillebror, og
Odder Gymnasterne laver
opvisning. 

- Vi har helt enkelt lyttet
til ønsker, vi har fået fra
publikum, siger Regnar
Arboe fra Odder Gym-
nasterne. 

Foreningen står bag
Rock Under Bøgen sam-
men med Aktivitetsudval-
get, der dækker cykel-,
håndbold og fodboldklub-
ber i byen. 

- Alt, hvad vi får i over-
skud, går til arbejdet i de
fire idrætsforeninger, som
har god brug for de penge,
der kan skaffes ved frivil-
ligt arbejde, siger Regnar
Arboe. 

Sports-tema

Fredag åbnes festen med
optog gennem byen med
skoler og foreninger, der vil
synliggøre årets tema
sport og fritid. Både fredag
og lørdag kan man hygge
sig i de otte musiktelte,
som er stillet op forskelli-
ge steder i byen. Odder
Roklub sætter også en
storskærm op i sit telt,
hvor det kan være, at klub-
bens egen Juliane Elander
kommer i en OL-finale. 

Hop Ind-teltet holder til
gengæld tyrolerfest og sør-

ger for både karrywürste,
fadøl og tyrolerpiger fra
Odder fredag aften, mens
temaet lørdag er irsk.

Bag mange af teltene
står foreninger, der tjener
penge hjem til ungdomsar-
bejdet, men der er også pri-
vate, der profiterer på by-
festen. 

Lørdag er der også et
stort kræmmermarked på
Boulevarden, og som van-
ligt skyder et fyrværkeri
byfesten af  kl. 1 natten til
søndag. 

Byfestprogrammet er
lagt ud i en række forret-
ninger, og kan ses på
www.odderbyfest.dk. Man
kan købe billetter til Rock
Under Bøgen i Kvickly,
Stark, Matas og Legekæ-
den samt på Billetnet.

Arrangører er
klar til byfest

Det store kræmmermarked på Boulevarden plejer at trække tusindevis af mennesker til Odder. Arkivfoto

Flere indbrud i ferien -
For anden weekend i træk
har der været en stribe ind-
brud i vængekvarteret i
den østlige del af Odder. 

Fem indbrud i Højvæn-
get blev i løbet af søndag
meldt til Østjyllands Poli-
ti. 

Indbruddene er typisk
sket mellem fredag og søn-
dag, og der er bl.a. stjålet
en del smykker, seks små
sølvskeer og kontanter.
Fra et af husene blev der
også stjålet et 20 tommer
fjernsyn. 

De fleste steder er tyven
kommet ind ved at bryde
en dør eller et vindue op, og
herefter er skuffer og ska-
be blevet gennemrodet. Ét
sted er der fundet spor ef-
ter et rødt koben ved et vin-
due, og et andet sted er der
spor efter en cykel i græsp-
lænen, oplyser Østjyllands
Politi. 

I løbet af weekenden har
der også været indbrud i
den anden ende af byen.
Det er gået ud over et hus
på Aahaven, hvor et vindue
blev brudt op. Politiet har
ikke overblik over, hvad
der blev stjålet her. 

Pluk fra
politiets
døgn-
rapport

! HVER UGE

! TID OG STED

DELTAG I DEBATTEN 
Odder Avis sætter pris på en levende debat om lokale 
forhold og vel at mærke af en vis samfundsmæssig værdi.

Vores læsere er velkomne til at deltage i debatten ved at 
sende læserbreve til os. 

Korte og klare indlæg er bedst. Et debatindlæg bør ikke 
indeholde mere end 400 ord eller 2500 anslag. Af prak-
tiske grunde forbeholder redaktionen sig retten til forkorte 
i indlæg, der er længere end det. 

Vi forsøger at tage indlæggene med hurtigst muligt og 
i den rækkefølge, de er indkommet i, men af hensyn til 
avisens planlægning kan det forekomme, at indlæg ud-
sættes en uge eller to. 

Alle indlæg skal være forsynet med indsenderens 
navn og privatadresse. Læserbreve kan sendes til:

redaktion@odderavis.dk eller 
Odder Avis, Rosensgade 15, 8300 Odder.

ODDER - Der vil for 11. år
i træk være tusindvis af
både sjældne, mere almin-
delige, nye og brugte mu-
sikudgivelser, når der i for-
bindelse med Odder Byfest
holdes plademesse i Pa-
khuset.

I alt 60 meter borde vil
være fyldt med stort set al-
le genrer inden for musik-
kens verden: rock, pop, so-
ul, jazz, klassisk, blues osv.

Det være sig i form af
cd’er, dvd’er, plader og an-
dre medier. Blandt de
mange stande på messen
er der både kendinge fra
tidligere år med vanlige
store udvalg og nye stand-

holdere. Igen i år er der en
smule internationalt over
messen med to store stan-
de fra Tyskland.

Som de seneste år vil det
også være muligt for guit-
ar-interesserede at se et
lille udvalg af både ældre
og nyere, brugte el-guita-
rer. Der vil også være ud-
stilling af igangværende
renoveringsprojekter af
ældre guitarer, såvel som
nyrenoverede klar til brug. 

Også cafeen ved Pakhu-
set er åben.

Plademessen foregår
lørdag den 4. august kl.
kl.10-15 i Pakhuset.

60 meter plademesse

Hans Erik Lykke Hansen står igen bag en plademesse i
Pakhuset. Arkivfoto

ODDER - Der kom både lo-
kale og bridgespillere fra
Horsens, Skanderborg og
Ry, da der onsdag aften
blev spillet bridge på Ålyk-
kecentret. 

I alt 68 tilbragte en aften
med hinanden og kortene,
men der er plads til flere,
og turneringsleder Knud
Bonde vil gerne have flere
deltagere. 

A-rækken blev vundet af
Mikkel Madsen og Doris
Sørensen, nummer to blev
Ingrid Kofoed og Bent Pe-
dersen, og nummer tre

blev Karsten Koch og Vig-
go Bitsch. 

Svend Lausen og Gert
Träger vandt B-rækken
foran Martin Fisker Chri-
stensen og Annemarie
Christensen, her blev Har-
ry Borgbjerg og Inger Kri-
stensen nummer tre. 

C-rækken blev vundet af
Jens Skovhus og Anette
Skovhus, nummer to blev
Kirsten Højen og Birthe
Jeberg, og nummer tre
blev Tove Jensen og Kaj
Jensen. 

Naboer dystede

ODDER - Medlemmerne af
AGF Fanklub Odder har
længe glædet sig til, at
kampene i Superligaen
skulle starte, og som tidli-
gere arrangeres der fælles
busture til Aarhus-klub-
bens hjemmekampe.

Men i år skal tilhænger-
ne vænne sig til, at bussen
stopper et nyt sted. 

I stedet for at holde på p-
pladsen bag værtshuset El
Paso, så kører bussen
fremover fra Kælderen på
Aabygade. 

Fanklub er klar 

www.odderavis.dk



ONSDAG DEN 18. JULI 2012 Side 3

FRASORTERET 
DUNDYNER - NEDSAT

 50%

Mandag - Torsdag 9.30 - 17.30 
Fredag 9.30 - 19.00 · Lørdag 9.00 - 13.00 
1. søndag i hver mdr. 10.00 - 16.00

Århusvej 58 · 8300 Odder 
Tlf. 86 54 18 22 · Fax. 86 54 39 86 
odder@smagogbehag.dk · smagogbehag.dk

FUJI futon med magasin. 
Zeus madras med pocketfjedre. 
Udslået mål: 140 x 200 cm.
FØR 6.015,-  NU 3.999,- spar 2.016,-

FUTON

3.999,-
SPAR 2.016,-

PRISTINA sofabord. 
Massivt sæbebehandlet eg.
Mål: 100 x 100 cm. / 75 x 136 cm.
FØR op til 4.599,-  NU 2.499,- 

SOFABORD

2.499,-
SPAR 2.100,-

Colombo stol 
Med indbygget fodskammel 
og trinløst glid. Sort læder. 
Før 9.999,- NU 6.999,- 

Dæktallerken
Ø30 cm. Flere farver. 
FØR 20,- NU 5,- 

LÆNESTOL

6.999,-
SPAR 3.000,-

Colombia stue monteret med med vendbare 
koldskumshynder i sædet. 70% uld / 30% kunststof.
3 pers. L206 cm. FØR 8.285,- NU 6.628,- 
2 pers. L144 cm. FØR 6.670,- NU 5.336,-

Tremmearm i 
sæbebehandlet bøg

SPAR
-20%

DANSK 
PRODUCERET

HJØRNESOFA

9.999,-
SPAR 3.000,-

Greece hjørnesofa med chaiselong og åben afslutning. 
Monteret med slidstærkt møbelstof. Fås i fl ere farver samt spejlvendt. 
Som vist 356/221 cm. Ekskl. nakkepuder. 12.999,- 
NU 9.999,- Spar 3.000,- Nakkepude 80 cm. pr. stk. 799,-
306/196 cm. 10.999,- NU 9.999,- 
331/211 cm. 11.999,- NU 9.999,-

Monet reolopstilling i sortbejdset eg 
L198 cm. inkl. lys. 
Fås også i hvidbøg, bøg ubehandlet, eg 
ubehandlet, matlakeret eg samt hvidmalet. 
FØR 9.540,- NU 6.499,- 

Økologiske jordbær, 
ærter og kartofl er

Gyllingnæsvej 24, Gylling, 8300 Odder, tlf. 86 55 14 31

Kig ind på 

www.holtgaard.dk 

og se kørselsvejled-

ning, priser m.m.

Kig ind åpå 

■   Gårdsalg lukker 
søndag d. 22. juli

■  Selvpluk af ærter
(Ingen selvpluk af jordbær)  

 ■ Pris selvpluk 30 kr. pr. kg

Åbent hele ugen fra kl. 10-19

Bjørn Olsen røger selv fisk ude på terrassen. Her gælder det ørredstykker. 
Foto: Søren E. Alwan 

Tingene gemmes ikke væk i det åbne køkken. Men det gør
kun stedet hyggeligere. Foto: Søren E. Alwan

Tilfældigt  eller nøje gennemtænkt? Uanset hvad opleves indretningen som fornuftig.
Foto: Søren E. Alwan

Parret Olsen
nyder at være
tæt på gæsterne
Af Carina Mayner

KYSING - Det er ikke nemt
til at finde ud af, om der er
åbent, når man lægger
vejen forbi Restaurant
Himmel og Hav på lande-
vejen mellem Norsminde og
Saxild Strand. For det vrim-
ler ikke ligefrem med store
reklameskilte. 

Men kig ind, for ejerne
Britt og Bjørn Olsen er der
som regel på denne tid af
året, og skulle de være ude,
kan man ringe til dem. Så
kan man også altid høre om
restaurantens aktuelle
åbningstid, om dagens
menu og om, hvorvidt det
kan lade sig gøre at booke
stedet til en lukket fest - el-
ler måske bestille mad ud af
huset.

- Vi har altid gang i noget,
så kom endelig indenfor,
siger Bjørn Olsen, der for-
pagtede den meget lille byg-
ning af Naturstyrelsen sid-
ste år. Tidligere husede ste-
det først spisestedet Fiske-

konerne og siden Fisk &
Skalddyr.

Også kød

Netop fisk og skaldyr fylder
også meget på de menuer,
som Britt og Bjørn Olsen
sætter sammen og specielt
her i sommerhalvåret, hvor
der også er åbent på alle
hverdage undtagen man-
dag.

Ejerne har dog fra andre
jobs i branchen erfaring
med, at der ofte er en enkelt
person i et selskab, som ik-
ke bryder sig om fisk. Der-
for har de altid noget kød i
“reserve”, hvis hovedretten
i deres tre-retters menu el-
lers er fisk.

- I det hele taget lægger vi
vægt på en snak med
gæsterne, og det kan betale
sig. For bagefter får vi ofte
et kompliment om maden,
siger Britt Olsen, som er ud-
dannet havearkitekt, men i
dag arbejder lige meget i
køkkenet som gemalen, der
oprindelig er skibskok.

Men et er menuerne, no-
get helt andet er den foran-
dring, som det lille hus ved
havet har undergået.

Hvor selve restaurations-

området tidligere var enten
udendørs eller i et stor telt
på terrassen, har Britt og
Bjørn Olsen i det forgangne
år revet nogle vægge ned, så
der i dag vitterligt er en in-
dendørs restaurant. 

Med lidt held kan der
være 27 gæster i lokalet på
en gang. Maden bliver lavet
i det åbne køkken, så en-
hver kan følge med i, hvad
der sker.  

- Det er jo det, som er hyg-
geligt. Hvor jeg på min tid-
ligere arbejdsplads nær-
mest var administrator,
kan jeg her få en snak med
gæsterne om ... ja. f.eks.
mad, griner Bjørn Olsen,
der dog tilskriver sin kone
den utroligt hyggelige stem-
ning, der breder sig ud på
over matriklen. Ja, helt ud
i et ellers kedeligt party-
telt.

- Vi hygger os, og det tror
vi også, at gæsterne gør. Det
vidner antallet af gengan-
gere om, siger Britt Olsen,
før hun går ud i teltet for at
rette lidt på puderne. 

Måske hedder stedet
Himmel og Hav, men i grun-
den burde ejerne kalde det
Himmel, Hav og Hygge.

Sæsonen er udvidet til hele året

En frokosttallerken med skaldyrssalat, brød og hjemmelavet pesto. Her i sommermånederne finder mange gæster ned til det ellers ydmyge 
spisested på Kystvejen. Foto: Søren E. Alwan 



30 husstande går
sammen for at få
spandene væk

Af Niels Christensen

ODDER - To-tre sorte eller
grønne affaldsspande foran bo-
ligen er ikke pænt.

Det er man blevet enige om i
et vænge på Christianslund.
Her er 30 husstande gået sam-
men om at lave en pæn og ef-
fektiv løsning på det problem,

som er blevet skabt af Reno-
syds nye affaldssorteringsord-
ning.

- Prøv at se, hvor mange
spande, der skulle stå bare i vo-
res lille vænge. 

Det siger Peter Christensen,
der er bor i vænget, og som har
koordineret arbejdet, så de 80-
90 spande er blevet afløst af tre
diskrete stationer, som man
kan smide affald i, så det for-
svinder ned i jorden.

- Det er en system, der bliver
brugt meget i den indre by i
Aarhus, siger Peter Christen-

sen, der arbejder som arkitekt
netop i Aarhus og derfor ken-
der løsningen fra sit arbejde.

Stor investering

- Det skal en pæn stor inve-
stering til for at få det lavet.
Det koster i alt 240.000 kr. for
de tre stationer til henholdsvis
emballage, papir og restaffald.
Vi er 30 husstande til at dele
udgiften, så det bliver 8000 kr.
til hver, siger han.

I vænget er der både leje- ,
andels- og ejerboliger, men det

er lykkedes at få alle med i ord-
ningen.

- Der skulle lidt overtalelse
til i starten, men jeg tror, at al-
le nu kan se fornuften i det, si-
ger Bro Jost Isaksen, der sid-
der i grundejerforeningens be-
styrelse.

- Der er også tale om en for-
nuftig investering, supplerer
Peter Christensen og forklarer,
at man får en lavere afhent-
ningspris, når man har samlet
affaldet på denne måde.

- Og prisen bliver endnu la-
vere, når der kommer flere af

den slags stationer. Det har
Renosyd lovet, siger Peter
Christensen, der tilføjer, at der
også er en klar fordel i, at lug-
tgenerne formindskes fra de
nedgravede affaldscontainere.

- De er lukkede bortset fra de
få sekunder, lågen er åben, så
folk kan smide affaldet i dem,
forklarer han.

En kran løfter 

Containeren med restaffald er
på fem kbm, og den tømmes
hver anden uge. De to andre

containere er på hver fire kbm,
og de tømmes en gang om
måneden.

Tømningen foregår ved, at en
lastbil med en kran hiver hele
containeren op af jorden og
tømmer den ud i bilen, hvoref-
ter containeren sættes ned
igen.

Peter Christensen er af de
mange, der synes, de mange af-
faldscontainere i bybilledet er
grimme.

- Jeg kan ikke forstå, at man
beslutter at sætte en ny ord-
ning i gang uden at tænke over,

hvordan det kommer til at se
ud, siger han.

Direktør for Renosyd Anne-
mette Fuglsang er tilfredshed
med, at grundejere er gået
sammen om en fællesløsning.
Hun siger:

- Det ser vi gerne, og der er i
vores prisstruktur indbygget,
at ved fællesløsninger bliver
kundens pris for afhentning af
affald mindre.

Affaldet er gået under jorden
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Rosensgade 10  -  Tlf. 8654 0077  www.biffen-odder.dk

A Dangeruos Method
Tir. 17/7 - Tor. 19/7 kl. 18.00

The Amazing Spiderman
Tir. 17/7 - Tor. 19/7 kl.  20.15

Ice Age 4
Lør. 21/7 - Søn. 22/7 kl. 15.00

DANMARKSPREMIERE
The Dark Knight Rises
Fre. 20/7 - Tor 2/8 kl. 19.00

Film på vej:
Madagascar - To Rome with love - Wuthering Hights

Husk -  Lørdagscafé i Biffen fra kl. 10.00

Læs mere om fi lmene på Biffens hjemmeside 
www.biffen-odder.dk

GYLLING 
FORSAMLINGSHUS
Husk bankospil hver 
tirsdag aften kl. 19.00

9950

MESTERLIG  BUFFET
6 x KØD OG 6 x TILBEHØR

STØRSTE SUCCES 3 ÅR I TRÆK!
MEGET 

FOR PENGENE

Bestil på 7010 7011

- Svinekam m/barbequesauce
- Sukker/senneps-glaseret skinke
- Svinefrikadeller
- Kyllingelår
- Kalvecuvette vitello tonnato art
- Friskbagt porre/løgtærte
- Tzatziki
- Italiensk inspireret, kold kartoffelsalat
��������	�
������
������
�
������
- Pastasalat vendt m/tomat og pesto
- Tomatsalat m/den gode olivenolie
- Sprøde grønne salater

Pr. kuvert.
Min. 10 stk. 
Ex. miljøafgift 
og levering.SOMMER

HIT

HOU - Mere end 100 del-
tog lørdag formiddag i et
minitriatlon med start og
mål ved havnen i Hou. 

Faktisk var der delta-
gerrekord med 124 til-
meldte, og 122 gennemfør-
te løbet. 

Det er Odder Atletik &
Motions triatlon-afdeling,
der står bag løbet, som og-
så mærkede til det dårlige
vejr. 

Da deltagerne havde
svømmet 380 meter, og de
fleste var kommet gennem
cykelturen på 18 km, kom
der en voldsom regnbyge.
Men det tog hverken hu-
møret fra arrangørerne el-

ler deltagerne, inden de
skulle løbe de sidste 4,2
km.

Der var en del lokale del-
tagere, men de fleste kom
udenbys fra. København,
Kirke Hyllinge, Lemvig,
Hobro og Esbjerg er nogle
af de bynavne, man kan
finde på deltagerlisten.

Andreas Helbo Beck fra
Aarhus 1900 var hurtigste
mand i tiden 50.40, og hur-
tigste kvinde var Dorthea
Jørgensen fra Kolding i ti-
den 1.03.06.

Triatleter
med fart på

De tre affaldsstationer til venstre fører til hver sin underjordiske beholder for henholdsvis emballa-
ge- papir- og restaffald. Til højre står en del af de mange containere som de afløses og som afventer
at Renosyd afhenter dem. Foto: Morten Pape

Peter Christensen, arkitekt, og beboer på det på Christianslund, er manden bag projektet med at få affaldet gravet ned. 
Foto: Morten Pape

Fritz Højlund (th.) kunne godt lide kroens t-bone
af gris. Foto: Hans Jørgensen

Læserbrev

Fra gruppeformand og by-
rådsmedlem Uffe Jensen
(V), Katrineholmsalle 86 i
Odder, har vi modtaget:

Under overskriften “Lad
os få posefesterne tilbage”,
slog Mick Bergenhammer i
et læserbrev i Odder Avis i
sidste uge til lyd for gen-
indførslen af posefesterne.

Altså samme model som
tidligere kendt; nemlig at
de unge selv medbringer
en pose med alkohol til fe-
sten. Voksne i baren besty-
rer posen for den unge. Til
beroligelse for måske be-
kymrede forældre hed det
i læserbrevet, at festdelta-
geren får et glas vand, hvis

den unge er tydeligt beru-
set!

Som udgangspunkt er
fester for unge selvfølgelig
super godt. Problemet er,
hvis de unge, og vi taler om
unge under 16 år, i forbin-
delse med festerne skal ny-
de alkohol. I forvejen har
Danmark tæt på europare-
kord i druk, og Odder er
desværre ikke bagerst i
vognen på dette område. 

Alkoholindtagelsen har
indflydelse på indlærin-
gen, og som kommune har
vi jo netop en ambition om,
at 95 pct. af en årgang skal
have en ungdomsuddan-
nelse.

Derfor bør vi som kom-
mune være med til at hæve
alkohol-debutalderen. Og
det gør vi bestemt ikke ved

at bakke op om, at unge 9.
klasseselever, ganske vist
under kontrollerede for-
mer, får udleveret alkohol
til posefester. 

Tværtimod skal vi oply-
se og hjælpe de unge på de-
res vej ud i det voksne liv.
I SSP-regi er der netop i år
tema om unge og alkohol.
Et fokusområde vil givet
være, at unge på 15 år el-
ler derunder, selvfølgelig
ikke skal drikke alkohol.

Til slut vil jeg bare stille
gøre opmærksom på, at
når der kan holdes ung-
domsfester i andre kom-
muner, uden der nydes al-
kohol, kan der selvfølgelig
også holdes fester for unge
i Odder uden poser med al-
kohol.

Nul alkohol til unge

Lokale
leverandører
viste sagerne
frem

Af Hans Jørgensen

NORSMINDE - Det er ik-
ke ofte, man får t-bone
skåret ud af gris. Men den
særlige udskæring bekom
de gæster, der i lørdags
havde fundet ved til haven
bag Norsminde Kro. 

- Det smager godt, kon-
staterede Fritz Højlund,
der sammen med sine ko-
ne besøgte markedet.

Her deltog en række af
de producenter, der er med
i det lokale samarbejde
med navnet Smørblom-
sten. 

- Vi plejer at komme her-

ud, og som regel køber vi
også noget med hjem. Vi
plejer også at få et glas vin,
fortalte Fritz Højlund, som
endnu ikke var nået så
langt. 

Vinen blev i år serveret
af Lone Vitus og Søren
Kvist, der har ca. 1000 vin-
stokke på en halv ha på
Brandbygegaard ved Am-
strup. 

Færre gæster

Der var ikke så mange be-
søgende ved madmarkedet
som sædvanligt, måske på
grund af vejret. 

Regnvejret nåede ikke
Norsminde, men det så
truende ud. Og vejret hol-
der vinavlerne øje med. 

- De næste tre måneder
er vigtige for os. Vi har haft
en fin blomstring, nu skal
vi have noget sommer, så

der kan komme noget
størrelse på druerne, sag-
de Søren Kvist. 

Friske bær

Man kunne også købe fri-
ske hindbær, æblemost,
brød, friskristet kaffe,
grøntsager, gedeost samt
jordbær og ærter. Og med
lidt held tage turen forbi
grisen en gang mere. 

Kroens ejer Søren Peder-
sen stod selv ved grillen og
placerede små stykker t-
bone af landgrisen på to-
astbrød. På toppen kom
der syltede løg, og Søren
Pedersen havde ikke så
travlt som tidligere år. 

- Der har været 200-250
mennesker. Det er nok vej-
ret, og så er der ikke den
turiststrøm, der har været
andre år, mente Søren Pe-
dersen. 

Smagsprøver
lokkede til kroen
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Charlotte Ørnberg var Cruella de Vil, og hun styrede med hård hånd sine tre hunde: Louise Jacobsen (tv.), Katrine
Jørgensen og Tascha Prang (th.). Foto: Morten Pape

Veninder deltog
i Hou Drop for
andet år i træk
Af Hans Jørgensen

HOU - Pas på, de bider. Og
de er heller ikke stuerene,
de strinter lidt. 

Sådan lød det advarende
fra Charlotte Ørnberg, der
sammen med sin søster Ta-
scha Prang og to veninder
var med i Hou Drop i lør-
dags. 

Charlotte Ørnberg var
klædt ud som skurken
Cruella de Vil fra historien
om de 101 dalmatinere, og
de tre andre var klædt ud
som dalmatinere. 

- Jeg kommer fra Hou,
men er flyttet, så jeg er her
ikke så tit længere. Men
jeg slæber dem med her-
ned hvert år. Vi lærte hin-
anden at kende, da Tascha
var på sommerferie herne-
de. Så var vi til havnefest,
for jeg synes, det er så ski-
defedt, at jeg var nødt til at
slæbe dem med, forklarede
Charlotte Ørnberg. 

Fra smølf til hund

Sidste år havde de to søstre
følgeskab af Katrine Jør-
gensen, da de var klædt ud
som smølfer. I år er Louise
Jacobsen kommet med på
fartøjet. 

Alle fire piger går meget
op i deres roller, og mange
børn får store øjne, da de

pludselig får øje på de tre
dalmatinere. 

De er malet hvide med
sorte pletter og er iført
hundeører. Under kostu-
merne kan man dog se, at
pigerne også har taget en
svømmedragt på. 

- Jeg har fedet dem lidt
op på det sidste, så de er
klar til at blive pelset, si-
ger Cruelle de Vil til publi-
kum. 

De tre hunde - øh, piger
- står og gør øjne til publi-
kum. Nogle gange klør de
sig lidt bag øret, og de ser
ud til at nyde at gøre sig til. 

- Det er bare skidesjovt
at klæde sig ud, siger Ta-
scha Prang. 

- Men vi håber, at vi hol-
der os ovenvande, siger de-
butanten Louise Jacobsen,
der er lidt nervøs for at tu-
ren ned i havnebassinet. 

Hundehus

Pigerne fik ideen til dal-
matiner-temaet, da en af
dem fik et hundehus i over-
skud, som hun fik lov til at
smide i havnen. Pigerne
har arbejdet på fartøjet i en
uge, og de er klar. 

- Ja, gaffa-tape kan red-
de verden, konstaterer
Katrine Jørgensen. 

Pigerne kommer ned ad
rampen som det tredje af
de otte deltagende fartøjer,
og alle pigerne ryger en tur
i vandet. 

- Men det gør ikke noget.
Hundehuset holder, og de
laver alle hundesvømning,

konstaterer speakerne ved
Hou Drop. 

Pigerne svømmer bag
deres fartøj over til den
klokke, de skal ringe på for

at nå i mål, og de viser, at
hunde svømmer hurtigt,
når de har Cruella de Vil i
hælene. 

Cruella viste
dyrene frem

Odder Revyen gjorde reklame for sig selv ved Hou Drop.
Foto: Morten Pape

Forventer
overskud 
lidt under
normalen

Af Hans Jørgensen

HOU - Selv om der var et
møgvejr i havnen lørdag ef-
termiddag, så er folkene
bag Hou Havnefest godt
tilfredse. 

- Vi kunne godt have
brugt lidt flere gæster lør-
dag til Hou Drop. Der kom
noget vand, og de voldsom-
me skyer har holdt nogle
hjemme. Vi har nok mang-
let 15-20 pct. tilskuere, si-
ger Jon Jensen fra havne-
festen. 

Hou Drop er det store
trækplaster, hvor nogle
skøre mennesker om bord
på en hjemmelavet flyder
glider ned i havnebassinet
på en lang rampe. 

Musik og triatlon

Man skal betale for at kom-
me ind på havneområdet
og se løjerne. Derfor har
havnefesten nogenlunde
styr på antallet af publi-
kummer. 

- Vi regner med, at der
var omkring 2500 tilskue-
re. Det med pengene har vi
ikke helt styr på endnu,
men vi får nok et overskud
på omkring 75.000 kr. Om-
sætningen er knap så stor

som tidligere år, men vi er
tæt på, siger Jon Jensen. 

Havnefesten begyndte
fredag aften og sluttede i
går eftermiddags, og foru-
den Hou Drop har den budt
på musik i de to telte på
havnen, på et minitriatlon,
på havnegudstjeneste og
armgang over havnen. 

- Alt i alt har vi haft en
ganske fornuftig havne-
fest, og der har været rig-
tigt mange mennesker i
teltene. Viggo Sommer op-
trådte lørdag aften, og han
var især populær hos det
voksne publikum. Vi
prøver at finde noget for-

skelligt, vi vil gerne være
alsidige, så der er noget,
folk gider at komme efter,
siger Jon Jensen. 

Også Fede 80ere og Pe-
ter & de andre Kopier op-
trådte i det store telt i løbet
af havnefesten, og de trak
mange mennesker. 

Det samme gjorde guds-
tjenesten i går formiddags
i det store telt, her mødte
omkring 300 mennesker
op.

Mange frivillige 

Det er Hou Hallens Ven-
ner, der står bag havnefe-

sten, og omkring 150-200
frivillige har hjulpet til. En
del har været med i mange
år, men der er også nye.
Havnefesten prøver nem-
lig også at få fat i tilflytte-
re, når de kommer til byen. 

- Det er en god måde at
komme ind i byen på, hvis
man er tilflytter. Man
lærer en masse nye folk at
kende, og der kommer nye
frivillige med hvert år, si-
ger Jon Jensen, der selv er
en af de garvede kræfter. 

Fest døjede med vejret

Cruella og dalmatinerne var hurtige i mål ved museums-
skibet “Anna”. Foto: Morten Pape

Jo, det er helt officielt. Der var lortevejr i havnen i lørdags. Foto: Morten Pape



Side 6 ONSDAG DEN 18. JULI 2012

Se lækkert kød til grillen 
i vores betjente disk.
Vælg mellem mange varianter.

1 stk. 15,00

Åben mandag-fredag 9.00-20.00. Lørdag 8.00-18.00. 

100100100100
Ta’ 10 stk.

KÆMPE GRILL-MARKEDKÆMPE GRILL-MARKED

Dit valg og Coop
pålæg Lions Kop

Sendero

Oksefi let 

FREDAG OG LØRDAG
FREDAG OG LØRDAG

1000 G1000 G

1919959519199595

Hjemmelavet
stor tunmouse

3 fi skefrikadeller

Flere varianter. 70-120 g.
Kg-pris maks. 142,86

Cabernet/Shiraz
Western Cape i Sydafrika

Normalpris 49,95-59,95

Merlot, Chile
Blød og rund

Kg-pris 139,90

American
spareribs
3 x 525 g
Kg-pris 69,84

Frit valg

Pr. 1/2 kg

6969959569699595
25252525

Hakket
oksekød 6-10%

Kg-pris 49,00Kg-pris 49,00

49494949
3 pk

110110110110

1 STK.

10101010
6 FL.

FRIT VALG

179179179179
VANVITTIGE PRISER - FRIT VALG

VANVITTIGE PRISER - FRIT VALG

SPAR OP TILSPAR OP TIL

180,70180,70

Marineret pastasalat
med æg og rejer.

1919959519199595
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Masser af gratis P-pladser - også på taget...

CoopPlus 
medlemmmer sparer 

masser af penge

DET GODE
SOLSIKKERUGBRØD

SUN LOLLY

ÄNGLAMARK PAPIR

SPAR MASSER AF PENGE
- tilmeld dig CoopPlus i kassen

SE ALLE DINE PLUSTILBUD I DIN MAILBOKS

Libero

Kims chips
og snacks

Cafe Noir
Merrild

Flere varianter
30-68 stk.
Stk.-pris maks. 2,83

Flere varianter. 120-220 g.
Kg-pris max. 83,33

500 g.

Frit valg

85858585

Pr. pose

3939959539399595
BEMÆRK 500 G
BEMÆRK 500 G

KÆMPEPOSERKÆMPEPOSER

525 G525 G 2929959529299595
Haribo
Slik
Vælg mellem:
Nappar Fruit
Skipper Mix
Star Parade
Rotella

Normalpris pr. pose 49,95

Nu kun

SPARSPAR

20,0020,00

Nu kun

Frit valg 

10101010

950 g
Kg-pris 9,47

65 cl/8 stk.-10 stk.
Vælg mellem Cola, Drue, Exotic, 
Fresh mint eller Cool caramel.
Literpris 15,38. 
Stk.-pris maks. 1,25

1020-1360 g.
Vælg mellem Køkkenruller 4 stk. 
eller toiletpapir 8 stk.
Kg-pris maks. 19,61

DIN PRIS
1 PAKKE

DIN PRIS
1 PAKKE

DIN PRIS
1 PAKKE

PRIS IKKE-MEDLEMMER 20,75

PRIS IKKE-MEDLEMMER 19,95

PRIS IKKE-MEDLEMMER 38,95-39,95

10,-

9,-

20,-

SE ALL
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billigdagligvare.dk
Forside         Varer         Om billigdagligvare.dk           Kontakt         Sitemap

Klik www.billigdagligvare.dk og spar penge        

Du er her: Forside

Varekurv (0)

SPAR
  PENGE LIGE NU1474 tilmeldte

- skal du også med?- skal du også med?

MEGA PARTI MEGA PARTI 
5000 PAKKER5000 PAKKER

ChokprisChokpris

BESØG VORES
FACEBOOK SIDE...

BLIV OPDATERET
PÅ SMS’EN...

TILMELD DIG VORES
NYHEDSBREV...

Scan QR-koden med Scan QR-koden med 
din Smartphone din Smartphone 
og få adgang og få adgang 
til tilbudene...til tilbudene...

Tilmeld dig vores nyhedsbrevTilmeld dig vores nyhedsbrev
Hvis du ønsker at modtage information og Hvis du ønsker at modtage information og 

tilbud om billigdagligvare.dk -  tilmeld dig tilbud om billigdagligvare.dk -  tilmeld dig 

Nyhedsbrevet Nyhedsbrevet 

(klik www.billigdagligvare.dk(klik www.billigdagligvare.dk

 

Bliv opdateret på SMS:Bliv opdateret på SMS:
Modtag de Skarpeste tilbud!Modtag de Skarpeste tilbud!
Tilmeld dig ved at sende en sms:  Tilmeld dig ved at sende en sms:  
KVICK BILLIG til 1272KVICK BILLIG til 1272
Du kan til hver en tid framelde dig SMS-service: SMS “samme kode som ved Du kan til hver en tid framelde dig SMS-service: SMS “samme kode som ved 
tilmelding” til 1272 og du bliver automatisk frameldt og modtager ikke længere tilmelding” til 1272 og du bliver automatisk frameldt og modtager ikke længere 
nyheder fra os.nyheder fra os.
Til- og afmeldingstjenesten koster 0 kr. + trafi ktakst. Ved tilmelding accepterer Til- og afmeldingstjenesten koster 0 kr. + trafi ktakst. Ved tilmelding accepterer 
du at modtage information om aktiviteter og tilbud via SMS fra Kvickly i Odder.du at modtage information om aktiviteter og tilbud via SMS fra Kvickly i Odder.

SE TILBUDENE PÅ
SMARTPHONE...

Åbningstider:
Mandag-fredag 9.00-20.00. Lørdag 8.00-18.00.

Lige nu 60 gode tilbud. Klik billigdagligvare.dk

Lige nu 60 gode tilbud. Klik billigdagligvare.dk

Royal ArcticRoyal Arctic
Laksefi leterLaksefi leter

STORKØB

4x100 gram4x100 gram
DybfrostDybfrost

2020000020200000
Det svarer til 

5 kr. 
pr. laksefi let

MAKS. 6 PK. PR. KUNDE, MAKS. 6 PK. PR. KUNDE, 
HEREFTER ER PRISEN 59,95HEREFTER ER PRISEN 59,95

VIS TILBUD
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DEN RULLENDE GARDINFORRETNING

Deres personlige
rådgiver i gardiner
Mogens MosskovTlf. 86 54 31 55

 Se et stort udvalg 
 hjemme hos dig selv
  • Gardiner
  • Persienner
  • Rulle- og lamelgardiner
  • Markiser
  • Insektnet
  • Plisségardiner

Jeg har tandprotese, men nu er der ingen, der kan se det. Det er
livskvalitet.
Mine nye tænder er fremstillet efter foto af mit naturlige smil. Nu er
jeg igen glad for mit udseende. – Dyrt? Det kan diskuteres. Men jeg
er mig og min mand det værd.

LIVSGLÆDE ER KVALITET

www.tpt.dk

TANDPROTESER MED TRYGHEDSGARANTI
FULD TILFREDSHED ELLER PENGENE TILBAGE

Behandlinger finansieres. Små afdrag over op til 5 år.

Århus C
Banegårdspladsen 8 · Tlf. 86 12 21 11

Horsens
Løvenørnsgade 15 · Tlf. 75 62 54 73

ØRTING SLAGTERFORRETNING
Tlf. 86 55 40 18 - aftentlf. 23 71 32 84

ØRTING KØD
Forretningen er åben

torsdag og fredag 9.00-17.30 

MØBELBØRSENS
 CENTRALLAGER
Skovdalsvej 12, 8300 Odder, Industrikvarteret

Vil du være med 
hvor det foregår...

Østjyllands største udvalg i lædermøbler

KUN LØRDAG 9-14

               MØBELSALG
               FOR MILLIONER

- din møbelpolstrer -

4.450

Følg vores skilte

Sofa med chaiselong
Stof
      Afh. kun 3.998

Sovesofa m/springindlæg

Odder Hjørnet
Slidstærkt stof

Hvis man er klog 
siger man 

ikke nej til det
 mest vanvittige

Vel nok den 
bedste og 

billigste 
sovesofa på 

markedet.

Monteret m/slidstærkt stof

Lev. 3650,-

KÆMPE

Afh.pris
Bambusmøbler
2 pers. sofa, 2 stole og bord. 
Incl. hynder.
        Importpris 3.999

3.250

KUP

Hjørnesofa
Stof 5.998
Læder 9.500

 

3+2 læder 8.998

Bjørneklo, også kaldet kæmpebjørneklo, er giftig og
kan give alvorlige hudskader. Den er en landskabsu-
krudtsplante, der spreder sig og udkonkurrerer oprin-
delige danske planter. Den kom fra Kaukasus til bota-
niske haver i 1800-tallet som en prydplante og blev
spredt i 1960’erne og 1970’erne. 

Planten spirer i marts-april og blomstrer i juli-august.
Den midterste skærm kan være op til 80 cm i diame-
ter og indeholde mere end 20.000 frø. De kan spire i
syv år efter de er kommet i jorden.

Kommunen har en indsatsplan, der pålægger grunde-
jere at bekæmpe bjørnekloen. Det tager op til 10 år,
hvor ingen plante får lov at sprede før, før bjørnekloen
helt forsvinder. Kommunen fører tilsyn med, om ar-
bejdet bliver gjort. 

Farlig plante

Fandt bjørneklo
ved Odder
Rensnings-
anlæg

Af Hans Jørgensen

SVORBÆK - Jens Jørgen
Nielsen har et engareal
nord for Odder, og han fø-
ler selv, at han er blevet tir-
ret af kommunen. 

“Hvis du ikke selv kan
finde ud af at bekæmpe
bjørneklo, så skal kommu-
nen nok gøre det for dig og
sende en regning”. Det er
ikke den præcise ordlyd i et
brev, som kommunen har

sendt til ham, men sådan
har Jens Jørgen Nielsen
læst indholdet.

Det har irriteret ham,
især fordi han kan konsta-
tere, at der er masser af
bjørneklo ved rensnings-
anlægget i udkanten af Od-
der. Og selv om han fortal-
te det til kommunen, er der
indtil videre ikke sket no-
get. 

Jens Jørgen Nielsen har
et stykke jord i området,
hvor Sander Bæk løber ud
i Odder Å. 

- Vi er tre lodsejere, der
hjælpes ad med at fjerne
bjørneklo, vi var ude den
første gang omkring 1. maj.
Dengang så vi, at der var
bjørneklo ved åen nede ved

rensningsanlægget, siger
han. 

- Da vi så var ude at gå
anden runde af bekæmpel-
sen mandag den 25. juni,
fandt vi selv tre, der var i
blomst, samt nogle mindre
planter. Men der stod plan-
ter i fuld blomst nede ved
rensningsanlægget, for-
klarer Jens Jørgen Niel-
sen. 

Han kontaktede kom-
munens miljøafdeling og
gjorde opmærksom på, at
kommunen selv havde et
problem. Og for nylig mod-
tog han et brev, hvor der
bl.a. stod: 

- Driftscenteret har den
25. juni besigtiget 2k, Svor-
bæk By, Odder, og der blev

konstateret ubekæmpet
bjørneklo. 

Desuden stod der ne-
derst i brevet, at kommu-
nen vil føre tilsyn igen ef-
ter den næste bekæmpel-
sesfrist, som var den 15. ju-
li. Hvis der konstateres
ubekæmpet bjørneklo, vil
der blive givet et påbud om
bekæmpelse med en frist
på 14 dage. Hvis det ikke
efterkommes, vil kommu-
nen iværksætte bekæm-
pelse for ejers regning. 

Kan ikke selv

- Når kommunen sender
sådan et brev til os, så vir-
ker det meget provokeren-
de, at de ikke selv kan leve

op til det. Vi er enige om, at
vi skal af med bjørnekloen.
Vi er ude to-tre gange om
året og sprøjte dem, det er
den eneste vej frem. Vi har
været i gang i syv-otte år,
og det hjælper, men vi bli-
ver ikke af med dem fra det
ene år til det andet, siger
Jens Jørgen Nielsen. 

Mandag i sidste uge hav-
de han og andre lodsejere
et møde med kommunens
miljømedarbejder Christi-
an Kristensen, og om tirs-
dagen tog Jens Jørgen Ni-
elsen igen en tur forbi spil-
devandscentret. 

- Da lå der afkappede
bjørneklo med frøstand
ude i åen. Kommunen an-
befaler selv, at man skal

sikre sig, at planten bliver
bekæmpet opstrøms. Men
når frøene havner i åen ved
spildevandscenteret, kan
de rende med strømmen op
til os andre, siger Jens Jør-
gen Nielsen. 

Lodsejer føler sig
provokeret af brev

Har selv fået
brev fra Odder
Kommune
Af Hans Jørgensen

ODDER - Det er Odder
Spildevands egen fejl, at
spildevandscentret ikke
har fået bekæmpet bjørne-
klo efter reglerne. Det si-
ger centrets leder Michael
Lind-Frandsen. 

- Vi har begået en fejl, og
den vedkender vi os. Vi har
ikke gjort det ordentligt og
taget bjørneklo alle de ste-
der, vi skulle. Vi blev gjort
opmærksom på det i dag
(tirsdag i sidste uge. red.),
og vi forsøger at rette op på
det nu og får samlet de
blomsterskærme, der lig-
ger i åen i dag. Og det sker
ikke igen, siger chefen for
Odder Spildevand. 

I samme omgang vil han
gerne gøre opmærksom på,
at det ikke er kommunens

opgave at bekæmpe bjør-
neklo på spildevandscen-
trets område. Odder Spil-
devand er nemlig et selvs-
tændigt selskab. Selv om
kommunen ejer selskabet,
er det centret selv, der skal
stå for bekæmpelse af bjør-
neklo. 

Som alle andre

- Vi er en lodsejer ligesom
alle andre. Og vi bliver be-
handlet som alle andre
lodsejere, understreger
Michael Lind-Frandsen. 

Det var Jens Jørgen Ni-
elsen fra Svorbæk, der i fle-
re omgange gjorde kom-
munen opmærksom på, at
der var problemer ved spil-
devandscentret. Det skete,
da han følte sig provokeret
over at have fået at vide, at
han ikke selv gjorde det
godt nok. 

Det er Christian Kri-
stensen fra kommunens
miljøafdeling, der har
været ude at besigtige om-

rådet, hvor Jens Jørgen
Nielsen bekæmper bjørne-
klo. Christian Kristensen
var også ude for at se på
området sammen med
Jens Jørgen Nielsen man-
dag den 9. juli. 

- Jeg var på besigtigelse
den 25. juni om morgenen,
og da var der faktisk bjør-
neklo på hans areal og på
de omkringliggende area-
ler. Vi var også forbi spil-
devandscentret, og de fik
faktisk et brev på samme
måde, som han fik det. Vi
har sendt til ca. 35 lodseje-
re spredt ud over hele kom-
munen. Spildevandscen-
tret har så begået den fejl,
at de har smidt frøstande i
åen. Det blev vi først op-
mærksom på mandag, og
vi kontaktede straks Od-
der Spildevand. Det er en
stor fejl, for vandløb er nog-
le forfærdelige sprednings-
korridorer, siger Christian
Kristensen. 

Han kalder det uheldigt,
at Jens Jørgen Nielsen har

læst kommunens brev for-
kert. 

- Vi er kørt frem efter bo-
gen. Men han har måske
fået den forkerte opfattel-
se. Brevet er en oriente-
ring, ikke et påbud, men
indtil videre er han den
eneste, der har været util-
freds, siger Christian Kri-
stensen. 

Det bestrider Jens Jør-
gen Nielsen dog. Han
påpeger, at to der var to an-
dre lodsejere med ude at
besigtige området, samt at
de heller ikke er tilfredse
med kommunens håndte-
ring af sagen.

Tre datoer

Han understreger, at kom-
munen holder sig til en be-
kendtgørelse om bekæm-
pelse af bjørneklo. Ifølge
den skal kommunen oply-
se om, hvad der sker, hvis
et påbud ikke efterkom-
mes. 

Kommunen går frem ef-

ter tre bekæmpelsesdato-
er, den 1. juni, 15. juli og 1.
september, og bekendt-
gørelsen giver kommunen
hjemmel til at føre tilsyn og
eventuelt udstede påbud
efter disse tre datoer. Der-
for har miljøafdelingen ik-
ke reageret på Jens Jørgen
Nielsens anmeldelse af
Odder Spildevand, men
ventet til efter deres egen
besigtigelse med at hen-
vende sig til selskabet. 

Odder Spildevand
beklager bjørneklo

En bjørneklo kan sætte 20.000 frø og de spredes let i vandløb. Derfor blev Jens Jørgen
Nielsen fortørnet, da han i går kunne tage dette billede ved Odder Spildevand. 
Foto: Jens Jørgen Nielsen
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www.oddernettet.dk

Åbningstider på Rådhuset
Mandag- onsdag kl. 10.00-14.00
Torsdag kl. 10.00-17.00 · Fredag kl. 10.00-14.00

Odder Kommune
Rådhusgade 3 · 8300 Odder
Tel. 87 80 33 33 · Fax 87 80 33 20

Digital kontakt
mail: odder.kommune@odder.dk 
web: www.oddernettet.dk

Åbningstider på Odder Bibliotek
Mandag-tirsdag kl. 14.00-20.00
Onsdag-torsdag-fredag kl. 10.00-17.00 ·Lørdag kl. 10.00-13.00

Selvbetjening

Bolig - Flytning
Under selvbetjeningsområdet Bolig – Flytning kan du bl.a. :

• Finde din ejendomsskattebillet

• Beregne eller ansøge om boligstøtte

• Flytte folkeregisteradresse

• Finde ejendomsoplysninger

• Finde blanketter i forbindelse med byggeri og køb og salg af bolig

• Finde links til rigtig mange oplysninger

Hav dit NemID parat!

Følg med i debatten på 
Oddernettets debatforum 
- eller deltag selv i debatten.

Debatten

Odder Kommune foretrækker
digtitale jobansøgninger.

Jobsøgning

I Odder kalenderen kan du 
finde en oversigt over de 
fleste arrangementer i Odder 
og omegn.
Har din forening brug for at få 
markedsført arrangementer, 
kan I selv tilføje disse, hvis I 
opretter jer som registreret 
bruger af kalenderen.

Kalenderen

Digital kommunikation

Odder Kommune er en digital kommune, derfor foretrækker vi 
kommunikation via mail - dette gælder også jobansøgninger.

Få tips til
ferieaktiviteter
på OdderNettet
OdderNettet bringer hver dag Dagens Ferietip.

Du kan få inspiration til ferieaktiviteter for hele familien ved at gå ind på 
OdderNettet. Hver dag i skolernes sommerferie bringer vi Dagens Ferietip.

Kultur & Fritid

Børne- og
Familiecentret
åbningstider 
i juli måned
Mandag, tirsdag og onsdag  ... 9 - 13
Torsdag  .....................................9 – 17
Fredag   .....................................9 – 13

Børn & Unge

Ingen gratis
retshjæp i juli
Der er ingen gratis retshjælp på rådhuset i juli måned.

Borgerservice Hørevejledningen
er lukket
i ugerne 29, 30 og 31.

Social & Sundhed

Find de lokale
aktiviteter i
Odderkalenderen
OdderNettets kalender rummer stort set alle de 
arrangementer, der foregår i kommunen.

Hvornår kan jeg komme med på oplevelsestur i naturen? 
Hvor hvornår kan jeg se på kunst? Hvad går der i Biffen? 

Du kan finde disse og mange flere informationer i Odderkalenderen, 
som samler stort set alle de arrangementer, der foregår i kommunen.

Du finder Odderkalenderen her: www.odderkalenderen.dk 

Har du en smartphone, kan du scanne dette billede og komme direkte til 
Odderkalenderen. 

Natur & Miljø

Kandidater til
Odder Kommunes
Handicappris 2012
Handicaprådet søger kandidater til Odder Kommunes Handicappris.

Handicaprådet uddeler d. 14. september Odder Kommunes Handicappris. 
Prisen består af et kontant beløb samt et værk af en lokal kunstner. Det er 
fjerde gang, at prisen uddeles. I år sker uddelingen i forbindelse med det 
store gallashow i Spektrum Odder.

Motiverede forslag til kandidater til prisen kan sendes til Handicaprådet på 
mailadressen handicapraad@odder.dk. Forslag skal være Handicaprådet i 
hænde senest fredag d. 10. august kl. 12.00.

Handicaprådet vil ved udvælgelsen lægge vægt på et eller flere af 
følgende indsatsområder:
•  Personer med handicap sikres bedre livsvilkår og livskvalitet.

•    Personer med handicap kan deltage aktivt i det sociale, det politiske eller 
det kulturelle liv i kommunen. 

•    At adgangen for personer med handicap er naturligt medtænkt i 
aktiviteter, indretning, information eller kommunikation.

Bemærk venligst, at Handicaprådets medlemmer ikke kan indstilles til at 
modtage prisen og ej heller kan indstille andre.

Social & Sundhed

Ferielukket i
hegnssyn og nævn
Henvendelser til Hegnssynet, Huslejenævnet og Beboerklagenævnet 
kan ikke besvares i ugerne 28 til 31 på grund af ferie.

Bo & Byg

Anmeld rotter
via kommunens
hjemmeside
Hvis du konstaterer forekomst af rotter 
skal du fremover anmelde det på kom-
munens hjemmeside www.odder.dk eller 
ringe til tlf: 88 42 00 00.

Odder kommune har gennem flere år 
samarbejdet med firmaet Mortalin om bekæmpelse af rotter. Fremover sker 
anmeldelser direkte til Mortalin som hurtigst muligt iværksætter opfølgning. 

Læs mere om rottebekæmpelsen på hjemmesiden www.odder.dk.

Natur & Miljø

l f F k

Brug din
smartphone
på gåturen
Tag din smartphone med ud i 
naturen og få noget at vide 
om lokaliteterne.

Odder Kommune har opsat pæle med 
QR-koder tre steder i kommunen: Ved 
Mølledammen ved Odder Museum og 
ved Odder Å-stryg samme sted, samt 
ved Langmosevej i Amstrup. 

Hvis du scanner koderne med din 
smartphone kan du høre fortællinger 
om de pågældende steder.

God fornøjelse!

Natur & Miljø

Afgørelse om
ikke VVM pligt
Odder kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en 
særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM – redegørelse) for skov-
rejsningsprojekt på et ca. 6 ha stort område i den nordlige ende af 
matr. nr. 16a, Fillerup By, Odder, beliggende Fillerupvej 5.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og miljøklagenævnet af enhver med retlig 
interesse i sagens udfald samt at landsdækkende organisationer, der som 
hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige 
brugerinteresser for arealanvendelse.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal stiles til Natur og miljøklagenæv-
net, Rentemestervej 8, 2400 København NV, og sendes til Odder Kommune, 
Miljø, Rådhusgade 3, 8300 Odder.

Klagen skal være Natur – og miljøklagenævnet i hænde senest d. 15. august 
2012.

Natur- og miljøklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. 
Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret 
tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om 
klageregler og gebyrordning kan findes på www.nmkn.dk.

Afgørelsen samt bilag kan i perioden ses ved Miljø, Rådhuset.

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt 
inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. 
Fristen regnes for annonceringsdatoen.

Natur & Miljø

Frank B. Røikjær sælger råfoderet i frossen form, og der
er mange varianter. Foto: Søren E. Alwan

Hundemand
sælger råfoder 

Af Hans Jørgensen

ØRTING - Hunden Dina
går og tygger i noget græs,
mens dens ejer Frank B.
Røikjær kigger på uden at
gøre noget. 

- Man ved ikke rigtigt,
hvorfor hunde spiser græs.
Men det er naturligt, så det
skal den have lov til, siger
han. 

Det naturlige betyder
meget for hundenes ejer,
der for nogle år siden be-
gyndte at fodre sine hunde
med råfoder. Det består af
indmad, kød, ben, fedt og
grøntsager i rå form. 

Dina er en labrador - el-
ler noget der ligner - på
snart syv år. Hun bor sam-
men med Nemo, en fire år
ældre schæferlignende
hund, hos Frank B. Røi-
kjær på adressen Halen 50
ved Ørting.

Han fik Dina, da den var

blevet forladt som hvalp, og
Nemo kom bogstavelig talt
fra et skilsmissehjem.

- Han havde det skidt og
var lidt aggressiv. Det tog
næsten et år at fodre ham
op og få ham i god stand, si-
ger Frank B. Røikjær, der
også træner hunde. 

Foderet spiller en stor
rolle. Ikke kun for ejeren,
men bestemt også for de to
hunde, der til ære for foto-
grafen bliver fodret. Det er
noget, de ser frem til. I dag
er der bl.a. kylling og kyl-
lingehals i madskålene. 

Bygget til rå mad

- For 50-60 år siden be-
gyndte man for alvor at
masseproducere foder til
hunde, så blev det nemt at
holde hund. Men hunden
er bygget til at håndtere rå
mad. Jeg gik selv i gang
med at råfodre for nogle år
siden, siger Frank B. Røi-
kjær. 

Han har både været pro-
fessionel soldat og it-mand,
men i dag har han en bu-

tik, hvor han sælger råfo-
der til hunde. Foderet kan
fås både i frossen form og
som tørfoder og i mange
forskellige sammensæt-
ninger. Hunde skal nemlig
også have en varieret kost.

Endnu arbejder Frank B.
Røikjær lidt som it-konsu-
lent for at finansiere sin
butik, der meget passende
er opkaldt efter vejens
navn: Halen. 

Frank B. Røikjær har til
sin butik lavet en hjemme-
side, www.halen.dk, hvor
man kan læse stort set alt
om råfodring af hunde.
Fordelene er mange, me-
ner han. 

Render på
væggene

- I nogle tørfoderprodukter
er der korn. Det er tomme
kulhydrater, og så får du
hunde, der render rundt
på væggene. Ligesom hvis
du giver ungerne slik. Og
da hundene optager al
råfoderet, så giver det kun
en fjerdedel så stor en

mængde afføring, siger
han.

Råfoderet kan også give
en pænere pels, der ikke
lugter, og dårlig ånde kan
også forsvinde. 

Hunde kan være allergi-
ske over for hvede, soja og
okse- eller svinekød, men
råfoder kan hjælpe. Det
har Frank B. Røikjær selv
oplevet.

- Faktisk var Nemo aller-
gisk. Han kunne ikke tåle
oksekød, da jeg fik ham,
men nu kan han godt spise
det. Jeg fodrer én gang om
dagen, og så holder jeg en
fastedag en gang imellem.
Det er en god ide. En hund
bruger 24 timer på at for-
døje mad, mens vi menne-
sker bruger tre-fire timer,
så den skal have en pause
en gang imellem, siger
Frank B. Røikjær. 

Han har selv store hun-
de, men små hunde kan og-
så være med. 

En af hans kunder i Aar-
hus har en Chihuahau,
som spiser råfoder. Men
det er i væsentligt mindre

portioner end de 800 gram,
som f.eks. Nemo får hver
dag. 

- Der er rigtigt mange
skrøner om fodring, og der
er nogle hurdler, man lige
skal over. Der er mange af
mine kunder, der ringer og
spørger, når de er gået i
gang, og det er fint. Råfod-

ring kan ikke helbrede no-
get som helst, men det kan
gøre noget for hundene.
Det er en anden, sundere
måde at fodre på, mener
Frank B. Røikjær. 

Dina og Nemo har for
længst overstået fodringen
og slænger sig mageligt i
græsset uden at protestere. 

Så er der serveret...

Nemo ved godt, hvad der venter, når far kommer med madskålene. Foto: Søren E. Alwan

Tanken bag det at fodre hunde med råt kød og lig-
nende er simpel: Hunden er et rovdyr, der fra natu-
rens side er bygget til at leve af råt kød. Når den ikke
kan få det i naturen, spiser den bl.a. smådyr og bær. 

Hundes fordøjelsessystem er i høj grad anderledes
end menneskers. De firbenedes PH-værd i maven er
meget lav og deres maver er bygget til større mæng-
der føde ad gangen. Endvidere er tarmene på en
hund  kortere end et menneskes. 

Hunde bruger et døgn på at fordøje maden. 

Når man råfodrer, skal man sørge for, at hunden får
en varieret kost. På engelsk kaldes råfoder også
BARF, der står for bones and raw food. 

Fakta

Råfoder til hunde

TUNØ - Selv om det ikke
ser sådan ud, så er det lige
nu sommer og dermed
højsæson for heldagsture
til Tunø. 

Hver tirsdag og torsdag i
sommertiden er der guide-
de ture til øen, der har et
mildere klima. Temperatu-
ren er halvanden grad over
gennemsnittet, og der er en
tredjedel mindre nedbør. 

- I 2007 blev vi kåret som
det mest solrige sted i lan-
det, og det er vi tæt på hvert
år, oplyser Tunøguide Han-
ne Tromborg Thaysen. 

Hun tager imod gæster-
ne, når “Tunøfærgen” kom-
mer til øen. 

Turene starter ved Tu-
nøfærgen i Hou kl. 8.45, da
der er kaffebord om bord.
Hanne Tromborg Thaysen
vil undervejs fortælle om
øen. 

På tirsdagsturene går

man selv rundt på øen,
mens der om torsdagen er
en traktor eller to til at køre
deltagerne rundt. 

Efter turen rundt på øen
er der frokost på Thunø
Kro, og selv om der er se-
værdigheder, der skal ople-
ves, får deltagerne også
lidt tid til overs. 

Den kan man bruge hos
købmanden eller ved nogle
af de mange butikker og bo-
der, der følger turisterne
ned til færgen. Her kan
man bl.a. købe smykker,
kunst og grøntsager. 

For at komme med på en
af de guidede ture, skal
man på forhånd melde sig
til ved Hanne 
Tromborg Thaysen på 
tlf. 21 13 17 67. 
Billetprisen er mellem 350
og 450 kr.

Tunø lokker 
med bedre
sommervejr

Tunboerne kan ikke garantere solskin, men øen har lidt
bedre vejr end de fleste andre steder. Arkivfoto
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SALOMON
Løbesko til damer

Model XR Crossmax 

Guidance

Str. 37 1/3-42

Pris 1200,-

300,-50%

ADIDAS
Træningsbuks 

til herrer 

Str. M-XXL

Pris 500,-

ADIDAS
Sweat med hætte til herrer

Str. S-XXL

Pris 600,-

250,-50%

50% 
på alle mærkevarer, 

alle ugens dage, 
hele året rundt

125,-
50%

600,-
50%

KAPPA
Boxershorts 

til herrer

2 stk

Ass. str. S-XXXL

Pris 200,-

ADIDAS
Sportstaske

Model P ESS bag

Onesize

Pris 250,-

150,-50%
ADIDAS
Shorts til herrer

Model 365

Str. S-XXL

Pris 300,-

ADIDAS
Tee til herrer

Model 365

Str. S-XXL

Pris 200,-

100,-50%
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SPORT 24 OUTLET ODDER
Banegårdsgade 32

Tlf: 30 21 35 70

Man.-fre. 9.30-18.00

Lørdag 9.30-15.00

1. søndag i mdr. 10.30-15.00

Frank Lund
har skrevet
sange i over 
20 år

Af Hans Jørgensen

ONDRUP - Normalt arbej-
der han som tømrer og byg-
getekniker, men Frank
Lund har også en anden si-
de. Den viste han, da han i
mandags lancerede sin
første musikudgivelse, en
ep. 

Frank Lund beskriver
det selv som en plade med
en følsom, men også rå sjæl
og stemme. 

Musikken har en del
folk-elementer, og der er
både akustiske sange og
mere rockede numre på
ep’en, der indeholder fire
numre. 

Releasekoncerten blev
holdt på Sommeroase, den

kristne konference, der
samler flere tusinde delta-
gere i udkanten af Odder. 

- Min producer kender
lederen dernede, og jeg
kender selv en del af folke-
ne i Oase-bevægelsen. Jeg
hænger ude med folk i Aar-
hus Valgmenighed og ken-
der en del af de folk, der
kommer i Odder Frimenig-
hed. Derfor var det et godt
sted at begynde, siger
Frank Lund. 

- Men musikken henven-
der sig ikke udelukkende
til en kristen forsamling.
Et eller to af numrene
handler om troen, resten
kan man lægge en tolkning
ind i, som man vil. Jeg var
selv 26 år, før jeg begyndte
at få defineret min tro, si-
ger den 44-årige musiker. 

Han kommer fra Odder,
er tømrer, byggetekniker
og har et firma i Ondrup,
hvor han bor. Han har bå-
de arbejdet i Tyskland, Ca-
nada og Australien.

Det har været med til at
give inspiration til sange-
ne, der har titler som “Out
Of Darkness” og “Far
Away”. 

Nogle af sangere er me-
re end 20 år gamle, og “Far
Away” er f.eks. skrevet på
et skib i den svenske
skærgård. 

Interessen for musikken
kom tidligt. Da Frank
Lund var 17 år, købte han
sin første guitar og gik til
guitarundervisning på
Skovbakkeskolen i et par
vintre. Læreren gik på
konservatoriet og skulle
tjene lidt penge. Han hed
Kaare Norge. 

- Mig og en kammerat
var deroppe. Vi kom med
nogle AC/DC-bånd, som
han lyttede til, og så lærte
han os at spille det på gu-
itar. Det var sejt, husker
Frank Lund. 

Han har ikke planer om
at kaste sig ud i en musik-
karriere. 

- Det har jeg ikke sat min
næse op efter. Det handler
om at komme ud med no-
get, jeg har skrevet i man-
ge år. Jeg har rejst en del,
og noget af min musik er
blevet til der. Nogle af de
nyeste numre har jeg skre-
vet ude i mosen ved Ond-
rup. Det er lidt sværere at
komme ind i det mode, når
man har en stresset hver-
dag. Det handler om at få
sjælen til at indhente sig,
siger Frank Lund. 

Man kan høre numre på
Frank Lunds myspace.si-
de.

Tømrer synger selv

De unge på Cafe Retro har før undervist ældre i at bruge
deres mobiltelefoner. Arkivfoto

ODDER - De unge på Cafe
Retro skal til at lære de no-
get ældre, hvordan man
brugere computere. 

- Vi vil lave en internet-
cafe og prøve at træne de
unge til at vise de ældre,
hvordan man kan bruge in-
ternettet. Det skal gerne
udvikle sig til, at de ældre
ved, de altid kan gå i Cafe
Retro og få hjælp, siger ca-
feens leder, Bergliot Riis. 

Værestedet for byens
unge har med stor succes
holdt sms-kurser, hvor
nogle af de unge har lært
seniorer at skrive sms’er
og sende billeder med mo-
biltelefonen. Derfor valgte
cafeen at søge penge fra en
pulje til aktivt ældreliv. 

Social- og Integrations-
ministeriet har fundet
100.000 kr. frem til Cafe
Retro. 

- Projektet i Odder er et

rigtig godt eksempel på ak-
tiviteter, som både skaber
et socialt indhold i hverda-
gen for de ældre og hjælper
dem med at forbedre deres
IT-færdigheder. Samtidig
er projektet med til at ska-
be forståelse og solidaritet
mellem unge og ældre, si-
ger social- og integrations-
minister Karen Hækkerup
(S) i en pressemeddelelse. 

- Vi regner med at gå i
gang umiddelbart efter
sommerferien. Det er også
planen, at personalet vil
vejlede i brugen af Nem ID
og e-Boks, siger Bergliot
Riis. 

Man kan også lære om
sociale medier som facebo-
ok, og det er også tanken,
at de unge skal uddannes
til at opsøge ældre, der ik-
ke selv kan komme hjem-
mefra og ned på cafeen.

Cafe vil lære
ældre om it

Bandet består af: fra venstre Jascha Briand Søndergaard på leadguitar, Karsten Søndergaard på trommer, Nikol-
aj Jorn på violin og Frank Lund på akustisk guitar og sang. Foto: PR-foto

HUNDSLUND - Der har
været både lejrbål, udflug-
ter og vandreture på pro-
grammet for de børn, der i
sidste uge boede i FDF-lej-
ren Sandbjerg på Tusdam-
vej. 

Det var dog ikke FDF’er-
ne, der selv var af sted,
men en gruppe børn, som
Blå Kors havde lavet en
sommerlejr for. 

Sandbjerg har været
rammen om en af de fire
sommerlejre, Blå Kors står
bag. 

I alt kom 122 børn og un-
ge på nogle ture, som de el-
lers ikke får. For mange er
det deres eneste ferieople-
velse, fordi de kommer fra
familier med alkoholmis-
brug eller andre sociale
problemer. 

- Fra tidligere lejre ved
vi, at børnene og de unge

oplever sommerlejren som
et åndehul i en belastet
hverdag. Hjemme kan de
ofte føle sig alene med de-
res problemer. 

Her er de sammen med
andre med den samme
baggrund, og de er bakket
op af et stort antal ressour-
cestærke lejrledere med
indsigt i de problemer, der
kan være i udsatte famili-
er, fortæller Vivi Ravn-
skær Terp, der er ansvar-
lig for lejrene. 

Finansieringen kommer
fra fonde, gaver og delta-
gerbetaling fra kommu-
nerne, men Blå Kors kan
mærke, at det er blevet
sværere at få kommunerne
til at bevilge deres del af
udgifterne. 

Lejren ved Sandbjerg
sluttede fredag. 

Blå Kors stod bag
lejr i Hundslund
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Smag forskellen

Åbningstider: Hverdage kl. 9.00-20.00 · Lørdag kl. 8.00-18.00.
Bemærk: Bageren åbner kl. 7.00 alle hver dage og lørdage. Tilbuddene gælder fra onsdag d. 18. juli til og med lørdag d. 21. juli og kun i føtex food Odder, tlf. nr. 89 37 80 00.

Se ugens tilbudsavis og få inspiration på vores hjemmeside www.føtexfood.dk. Forbehold for evt. afgiftsforhøjelser, trykfejl, udsolgte varer og leveringssvigt.

ODDER

Å

SMAG
Angel Cove fra New Zealand i vinafdelingen på fredag fra kl. 15.00 til 19.00

Angel Cove
a 75 cl. New Zealand. Vinen har en strågul 
farve med fi ne grønne nuancer. Duften er 
intens af tropiske frugter, og dette domi-
nerer også smagen som foruden frugtrig, 
også er blød og frisk. 
Pr. liter v/merkøb 66,67 
Pr. fl . 69,-

2 fl .

100,-

Ved køb
af mere end 

18 fl . er prisen 
pr. fl . op til

3075

Bemærk 2 liter

Bemærk 350 g

Coca Cola, Fanta 
eller Sprite
2 liter. Ekskl. embl.
Pr. liter 7,50

Frit valg

15,-

Kærgården original
350 g.

Pr. kg 48,57

Pr. stk. 17,-

Fleur papir
6 ruller toiletpapir eller 3 stk. 

køkkenrulle.
Pr. kg max. 21,65

Pr. pk. 1095

Kellogg’s morgenmad
200-600 g. Flere varianter.
føtex normalpris op til 33,95
Pr. kg max. 
v/merkøb 89,75

Frit valg 1795
Spar 
op til

16,-

6 r

Det er
Billigt

Kylletter,  kyllingeburger, 
 -nuggets, -dippers eller 

 berberieandelår
160-400 g.

Pr. kg max. 62,50

Frit valg 10,-F

Pris ved køb 
af mere end 
10 stk. op til

1795

Det er
Billigt
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500 vinbjerg
snegle er blevet
til 10.000 
på et år 

Af Carina Mayner

TUNØ - Der går endnu tre
år, før Tunøs snegleprodu-
center kan begynde at
sælge af deres vinbjerg-
snegle. Men det gør ifølge
den ene af producenterne,
Bo Olesen, ikke noget.

- Nu er der jo ikke så me-
get arbejde forbundet
med at avle vinbjergsneg-
le. Når først sneglegårde-
ne er bygget, passer dyre-
ne stort set sig selv. Så li-
ge på det punkt overan-
strenger vi os ikke, fortæl-
ler Bo Olesen, mens han
viser rundt i de to snegle-
gårde, som foreløbig er
blevet etableret ved gade-
kæret i Tunø By.

Anden generation 

Sammen med Tunøs fåre-
avler, Bent Sundgaard,
købte Bo Olesen sidste år
de 500 vinbjergsnegle og
installerede dem i den
første sneglegård. Efter-
hånden som sneglene for-
merede sig, blev mo-
dersneglene flyttet over i
en ny gård, og her forme-
rer de sig igen på livet løs. 

Imens kravler det første
kuld unger rundt i den
første gård, hvor de spiser
og vokser sig større. Til
næste sommer bliver der
brug for mindst endnu en
gård. 

- Sneglene er først spi-
seklar efter fire år, så det
kan nå at blive til rigtig
mange vinbjergsnegle.
Specielt fordi dyrene er

hermafroditter, der i gen-
nemsnit lægger 70 æg to
gange om året, fortæller
Bo Olesen, som endnu ik-
ke har smagt på sneglene. 

- Nej, det er nok mere
for franskmænd og sande
gourmeter. I hvert fald
har jeg læst, at vinbjerg-
snegle skal koges i fire ti-
mer, før man sætter tæn-
derne i dem. Så der skal
vist en dygtig kok til, gri-
ner snegleavleren.

Han skønner, at han el-
ler kompagnonen bruger
maks. en halv time om da-
gen på at se til dyrene og
måske strø lidt frø til
f.eks. krydderurter.

- Vi ser til sneglene hver

dag, men de bør kunne
klare sig selv. Det kan de
jo i naturen, siger Bo Ole-
sen, der sammen med
Bent Sundstrøm kom på
det med at avle vinbjerg-
snegle under en julefro-
kost. Kort tid efter var
projektet i gang, og sidste
sommer blev de første vin-
bjergsnegle hentet til Tu-
nø.

- Jeg ved ikke, om vi
kommer til at tjene på
sneglene. Men tænk nu,
hvis vi gør. Så er det end-
nu et bevis på, at det kan
betale sig at tænke alter-
nativt, når man bor på en
ø, siger Bo Olesen. 

Et slimet snegle-eventyr på Tunø

- Det hårdeste arbejde var at bygge sneglegårdene, for dyrene passer faktisk sig selv,
fortæller Bo Olesen, der her sidder på en gård. Foto: Martin Ravn

En modersnegl - eller far om man vil. For vinbjergsneg-
le er hermafroditter, altså tvekønnede. Foto: Martin Ravn

Billard skal
lokke flere
mænd i
Aktivitetshuset

Af Hans Jørgensen

ODDER - Man skal selv mø-
de op, hvis man gerne vil
være med, når Aktivitets-
huset går i gang med efter-
årssæsonen. Det er nemlig
slut med at hoppe over køen
ved at ringe ind i stedet for
selv at komme. 

Aktivitetshuset byder på
en række forskellige kurser.
Desuden er der slagskibet,
de meget populære fore-
drag, hvor der er plads til ca.
130 tilhørere. Til foredrage-
ne er der altid mange på
venteliste. 

Faktisk er der meget rift
om pladserne på tilmel-
dingsdagen.  

- De første kommer alle-

rede ved halv syv-tiden.
Nogle kommer senere, ser
køen og vender om. Så tager
de deres telefon og springer
køen over, og det irriterer
os, siger Thorkild Møller fra
Aktivitetshuset kontaktud-
valg. 

Derfor har kontaktudval-
get, der fungerer som en be-
styrelse, besluttet, at det er
slut med telefontilmelding. 

- Dem, der møder op, kan
tilmelde sig selv og én til.
Sådan har vi altid haft det,
tilføjer Martin Jensen, der
også sidder i kontaktudval-
get. 

Aktivitetshuset har bl.a.
investeret i et billardbord,
så der ikke kun er kurser og
foredrag at komme efter. 

- Vi fik det i foråret. Der
er tilmelding hver formid-
dag og eftermiddag, og det
er meget populært. Vi vil
have flere mænd ned i hu-
set, og nogle af kvinderne si-
ger, at nu skal deres mænd
nok komme herned næste

sæson, siger Thorkild Møl-
ler. 

Der er også andre nye til-
tag. Et kursushold beskæf-
tiger sig med at tage bille-
der med et digitalkamera og
bruge dem. Et andet hold
har titlen Impuls, og her er
det deltagerne, der selv be-
stemmer, hvad de har lyst
til at lave fra gang til gang.
Ellers byder kurserne på alt
fra edb til trædrejning, fit-
ness og engelsk. 

Aktivitetshuset er for
personer over 60 år samt
førtidspensionister, og den
seneste sæson var der ca.
350 brugere.

Frivillige står bag 

Det er 89 frivillige, der har
stået for aktiviteterne, og de
blev belønnet med en tur til
Sletterhage Fyr og Mols
Bjerge samt noget at spise
på Ebeltoft Park Hotel. 

Det er nemlig de frivilli-
ge, der driver huset. De står

for det meste, lige fra under-
visningen til at trykke pro-
grammerne. 

- Vi skal have igangsætte-
re for at have nogle aktivi-
teter. Og vi har fundet ud af,
at pensionerede skolelære-
re faktisk er gode til den
slags, siger Thorkild Møller. 

Aktivitetshusets går i
gang med sin 29. sæson, og
både Thorkild Møller og
Martin Jensen regner med,
det skal markeres på en el-
ler anden måde, når den 30.
sæson begynder om godt et
års tid. 

Programmet for næste
sæson offentliggøres den 7.
august, når man kl. 10-
11.30 kan  hente det på Ak-
tivitetshuset. Den 27. au-
gust er der tilmelding, og
man skal møde op mellem
kl. 9 og kl. 11. Først når klok-
ken slår 11, bliver telefonen
åbnet. 

Slut med at springe over
Også sidste år sad folk og hyggesludrede, mens de ventede på, at det blev deres tur til at melde sig til. Foto: Finn
Larsen

Vi trækker én vinder hver uge, som får 100 kr.
Sidste uges vinder Johan Mortensen, Vesterled 11, 8300 Odder.

Navn

Adresse

Løsninger sendes eller afleveres til Odder Avis, Rosensgade 15, 8300 Odder, inden mandag morgen, 
hvor lodtrækningen foretages. Vinderen offentlig gøres i næste nummer, og præmien bliver automatisk tilsendt.

OBS: Kuverten skal mærkes »KRYDSORD«.

Stort udvalg
Lækker udførelse

God sidde-
komfort

Vinbjergsneglebørn. Et par snegle, der kom til verden sid-
ste år. Foto: Martin Ravn
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Køb din nye fladskærm
lokalt hos

✶ Vi reparerer også din
gamle radio og dit
gamle TV.

✶ Antenne og parabol
udføres.

Rådhusgade 96 · Odder · Tlf. 86 54 01 66

Vi er tilbage
næste år, siger
arrangører
Af Carina Mayner

ODDER - Endnu er det
endelige regnskab ikke
gjort op, men arrangører-
ne er sikre: Også til næste
år vil der blive holdt Hy-
sten Festival i Odder.

Det fortæller Hüseyin
Özkan, manden der har
lagt navn til festivalen, og
som for 10-12 år siden fik
ideen til at lade menne-
sker samles om en musik-
begivenhed i byen. 

- Du får mig ikke til at
sige, hvor meget over-
skuddet bliver på. Men

faktisk er vi sikre på, at vi
kommer ud med et over-
skud. Det er første gang i
festivalens historie, så vi
har al mulig grund til at
være glade, siger Hüseyin
Özkan, der mødtes med
resten af bestyrelsen i
denne uge.

Her blev medlemmerne
bl.a. orienteret om, at der
til dette års festival kom
ca. 1500 betalende
gæster, 500 børn under 12
år og 500 gratister i form
af sponsorer og 7. klasser,
som i år var inviteret med
gratis.

Vi kommer igen

- Det ser ud til at have
været en succes, for efter-
følgnede har vi talt med

mange unge, som har be-
dyret, at de kommer igen
til næste år. Dermed er vo-
res mission fuldendt, si-
ger Hüseyin Özkan. 

Sammen med resten af
bestyrelsen skal han nu
til at  finde ud af, om der
bliver råd til at dele pen-
ge ud til fordel for netop
de unge i Odder. At skaffe
midler til Odders ungdom
er nemlig en af ideerne
bag festivalen. 

Men først skal kasse-
kreditten altså lige tjek-
kes.

Datoen for Hysten Fes-
tival 2013 er fastsat. Den
kommer til at foregå lør-
dag den 29. juni. 

Hysten - nu
med overskud

Musikken var god, og vejret var godt under Hysten Festivalen. Det det trak 2500 mennesker til rugbybanerne i Odder. Foto: Morten Pape

ODDER - Et hold fra OIGF
Gymnastik rejser til Portu-
gal i næste uge for at delta-
ge i et stort internationalt
stævne med deltagelse af
knapt 4500 gymnaster. 

Det er Odder Springerne,
der skal være med. Det er et
udtaget mix-spring/rytme
hold, som har trænet hårdt
for at være toptunet til tu-
ren. Sidste sommer blev
holdet udtaget til at deltage

i Gymnastradaen, som blev
holdt i Lausanne i Schweiz. 

Turen til Portugal foregår
med flyver, og derfor har
gymnasterne ikke kun
trænet. De har også arbej-
det for at finansiere turen. 

Der er 325 danske gym-
naster med fordelt på 13
hold, og foruden Odder
Springerne deltager et hold
fra Odder Gymnasterne. 

Gymnaster på
springtur

Odder Springerne har selv skaffet penge til turen til
Portugal. Foto: OIGF Gymnastik

3F vil gerne lave
en lokalaftale
Af Hans Jørgensen

ODDER - Grafikere i HK
må ikke lave annoncer for
Odder Bowling Center, og
der må ikke blive leveret øl
til virksomheden. Men man
skal ikke forvente at se
blokadevagter, der vil for-
hindre bowlere i at komme
ind i centeret på Ballevej. 

- Vi er ikke ude på at få
virksomheden til at gå ne-
denom og hjem. Men vi gi-
ver besked til leverandører
om, at de ikke længere har
en overenskomst, og det vil
få nogle konsekvenser hen
ad vejen, siger Søren Peter-
sen, der er faglig sekretær
hos 3F i Aarhus.

3F er utilfreds med, at
bowlingcenteret ligesom en
række cafeer i Aarhus har
opsagt overenskomsten.
Derfor er der blevet udsendt
en række konfliktvarsler
fra både 3F og andre fagfor-
eninger. Varslerne blev og-
så sendt ud i juni. 

Ingen bannere

- Det er egentlig bare for, at
alle regler bliver fulgt, fuld-
stændig som de skal, at vi
varsler igen. Men du vil ik-
ke se det store fra vores si-
de i Odder. Vi står ikke der-
ude med bannere, vi har
mere fokus på Aarhus, siger
Søren Petersen. 

Konflikten handler ifølge
3F om, at nogle cafeer i Aar-
hus vil ud af overenskom-
sten for at kunne sætte de-
res lønninger ned. Og der-
for fokuserer fagforeningen
mest på, hvad der sker i
Aarhus. 

To ansatte

Virksomheden i Odder har
opsagt overenskomsten
med 3F, fordi der kun er to
ansatte, en centerleder og
en direktør. I stedet er der
lavet en aftale med fagfore-
ningen Krifa. Bowlingcen-
teret har tidligere fortalt
avisen, at 3F-aftalen ikke
gjorde det muligt, at man
f.eks. både arbejder i køkke-
net, centeret og gør rent.
Det argument køber 3F ik-
ke. 

- Hvis det er problemet, så
kan vi sagtens lave en lokal-
aftale, hvis de kontakter os.
Men så snart en virksom-
hed går væk fra overens-
komsten med os, taler vi om
en forværring af de ansat-
tes rettigheder, og det er ik-
ke ok, siger Søren Petersen.

- Men hvorfor gå i konflikt
med Odder Bowling Center,
hvis der ikke er 3F-medlem-
mer ansat?

- Jeg kæmper for alle folk
ude på arbejdsmarkedet,
ikke kun for 3F’s medlem-
mer. Og vi har en overens-
komst, hvor der er bedre
rettigheder end hos Krifa,
mener Søren Petersen. 

Bowling-
blokade
fortsætter
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Tak
Vi takker alle Jans venner 

for blomsterhilsener 
ved bisættelsen.

GUDSTJENESTER
Lørdag, den 21. juli   
10.45  Adventskirken, til Horsens 

Søndag, den 22. juli
09.00  Alrø, VDP
09.00  Randlev
09.00  Torrild, HN
10.00  Odder Valgmenighed
10.15  Bjerager, *bil 
10.15  Saxild, KL
10.30  Gosmer, *bil
10.30  Ørting, VDP
10.30  Odder Sognekirke, BW

09.00  Tiset, AV 
09.30  Beder, EHJ
09.30  Fruering, Staal
10.00  Hvilsted, AV *bil
11.00  Malling, EHJ

Tak 
for venlig deltagelse 
ved vores kære far 
Christen Holm An-
dersen’s begravelse 
lørdag den 7. juli 2012 
på Malling Kirkegård. 
Også en stor tak til 
hjemmeplejen og na-
boer. 

På familiens vegne 
Lene, Arne, Jørgen 
og Hanne Kirstine 

Klinikken er
ferielukket
i uge 29 (mandag den 16. juli til og med
fredag den 20. juli 2012).

God sommer.

Tandlægerne
Rosensgade 35
Mikael Hussmann & Bente Hjortshøj

Tak
Familien takker alle de som deltog i 

Inga Møller Mikkelsens begravelse d. 5. juli 2012. 

Samtidig takker vi for kondolencer,  blomster og 
kranse der blev sendt/givet på dagen.

På familiens vegne
Frank

✝
Min kære søn, vor kære bror, svoger og onkel

Jan Priess Christensen
* 13.05.65     † 03.07.12

i dyb sorg

Karen, Hanne og Rob, Kim, Lissi, Niklas og Naja

Bisættelsen har fundet sted

Holsteinsgade 9, 8300 Odder

KØRESKOLEN I MIDTBYEN 

Haydar Øzkan
28 45 62 76

Anita Kofoed
51 29 05 02

Senan
27 51 93 33

Holdopstart 
7. august 2012

Holdopstart 
7. august 2012

Holdopstart 
8. august 2012

www.anitas-køreskole.dkwww.ozkanks.dk

KIROPRAKTOR LARS HYLTOFT
Rosensgade 12 · Tlf. 86 54 19 28

Legat
Fonden Odder Håndværkerboliger 

Der kan søges støtte til A) unge, der er bo siddende 
i Odder Kommune, og som er under håndværks-
mæssig uddannelse eller efteruddannelse og B) 
hus lejetilskud for håndværkere eller deres enker, der 
er bosiddende i Odder Kommune.

Begrundet og udførlig ansøgning skal være fondens 
bestyrelse i hænde senest den 25. september 2012.

Fonden Odder Håndværkerboliger
c/o Advokathuset Odder

Holsteinsgade 19
8300 Odder

Holdstart d. 17. juli kl. 17.00
Holdstart d. 11. sept. kl. 17.00

Klinikken
holder ferielukket

i ugerne 29 og 30.

God sommer.

Tandlægerne Lund & Pape
Boulevarden 12, 8300 Odder

Tandlægerne på Torvet
holder ferielukket fra d. 16/7 

til og med d. 25/7.
God sommer

– ring tlf. 86 54 54 43Ved dødsfald

Aftaler kan træffes på kontoret eller i hjemmet, når det passer Dem

Odder Bedemandsforretning
Grundtvig Riising & Søn
Rådhusgade 16, 8300 Odder
(Tidligere Rosensgade)
www.riising.dk

Få gratis
”Min sidste vilje”

ring på 86 54 54 43 
og få den tilsendt

Henrik Riising Jørn Kjær Jens Peter Møller

– vi svarer døgnet rundt

Helle Riising

Deres garanti for tryghed

KLINISK TANDTEKNIKER
SUSANNE H. STÆRMOSE
Tlf. 86 56 01 30
Rådhusgade 12 st.th., Odder
www.odder-tandtekniker.dk

Medlem af 
Landsforeningen 
af kliniske 
Tandteknikere

Al 
opmærksomhed 

i anledning af vore 
fødselsdage frabedes 

venligst. 
Konny og Karl Erik 

Højsgaard 

Odder Begravelsesforretning
Møller Rasmussens Eftf.

Ring tlf. 8654 0065
Dommerpladsen 18 · 8300 Odder
(Rosensgade 37)
www.bedemand-odder.dk

Tillid gennem generationer.
Få et godt minde!
Per Dunkjær Andersen
Bedemand og indehaver

Alle aftaler kan træffes i hjemmet 
eller forretningen - også i weekenden
Torben Knudsen
Bedemand

Begravelse og bisættelse 
ordnes på pæneste måde
Preben Balsby Thomsen
Bedemand

Vor kære far, svigerfar, farfar, bedstefar, morfar og oldefar

Chresten John Christensen
* 18. september 1924

er stille sovet ind
Odder, den 12. juli 2012

På familiens vegne
Bente og Mogens

Bisættelsen finder sted fra Odder Sognekirke
fredag den 20. juli kl. 13.00

En særlig tak til personalet på Bronzealdervej hus 12
for god og kærlig pleje

Send din annonce til 
annoncer@odderavis.dk

Helena Lerkevang Grove
og Peter Dalsgaard, Aar-
hus, blev viet på Aarhus
Rådhus den 30. juni. Dat-
teren Ea var brudepige. 

Bruden stammer fra Od-
der og arbejder hos Læger-

ne Randlevvej i det gamle
Odder Sygehus i forbindel-
se med sin uddannelse til
speciallæge. Brudeparret
er nabo til brudens tvil-
lingsøster og familie.

Bryllup
Privatfoto

Carsten Hviid, Højbjerg,
har sendt os disse minde-
ord om sin søster Charlot-
te Hviid, Fensten, der er
død, 61 år gammel: 

Charlotte Hviid var datter
af kiropraktorerne Aase og
Henning Hviid. Efter af-
sluttet studentereksamen
gennemgik Charlotte
Hviid uddannelsen som
folkeskolelærer med et
speciale inden for under-
visning af børn med speci-
elle behov. Dette valg var
afgørende for Charlotte
Hviids fremtidige liv, som
både privat og professio-
nelt var fyldt med børn. 

Efter et ophold i Eng-
land fik Charlotte Hviid i
1980 ansættelse på Cen-
terskolen tilknyttet
Sølund i Skanderborg,
hvor hun var indtil hun i
1992 fik ansættelse på
Stensagerskolen i Viby J.,
hvor hun virkede indtil sin
død. Charlotte var endvi-
dere spejder i sin barn-
dom, og både i sin ungdom
og i en 4-årig periode fra
1993 virkede Charlotte
Hviid som microleder i
spejdergruppen Højbjerg
Drenge under Det Danske
Spejderkorps. Fra 2002
blev Charlotte Hviid invol-
veret i de såkaldte “Beds-
temorlejre”, hvor Charlot-
te Hviid spillede en central
rolle med sin vidt favnen-
de tilgang til både børn og
voksne.

I alle disse gerninger ud-
viste Charlotte Hviid en
sjælden fantasi og dedika-
tion for arbejdet med børn
og unge mennesker, og
hendes opfindsomhed og
aldrig svigtende humor
kendte ingen grænser. I
privatsfæren var Charlot-
te Hviid endvidere dybt
engageret i de 11 børne-
børn, ligesom hun havde
overskud til at have pleje-
børn i weekenderne. Char-
lotte Hviid efterlader æg-
tefælle, børn og børne-
børn.

Der er bisættelse fra
Falling Kirke fredag kl. 11.

Mindeord 

ODDER - Anmeld fire
bøger, så andre kan se,
hvad du synes om det. 

Sådan lyder opfordrin-
gen fra Odder Biblioteket,
der gerne vil have børn til
at læse i sommerferien.
Lokkemidlet er at lade bør-
nene anmelde bøgerne på
den iPad, som alle
folkeskoleelever har. 

Børnene må selv om de
vil skrive, lave en tegnese-
rie eller en film om de
bøger, de har læst. Biblio-
teket laver alle anmeldel-
ser om til de såkaldte QR-
koder, som man kan skan-
ne. På den måde måde kan
man få at vide, hvad bogen
handler om, og om den er
god. Det kræver dog, at

man selv har en telefon el-
ler tablet-computer, der
kan skanne QR-koder.

De børn, der ikke har en
iPad, må gerne sende en
anmeldelse til biblioteket
på:
odderbibliotek@gmail.com. 

Børn skal anmelde

SANGE
Sange forfattes.

Tlf. 86 55 80 21
Jørn

Blommevænget 210, Saxild

ODDER - Søs Fenger
kommer til byen og giver
intimkoncert på Odder
Parkhotel. 

Sangerinden tog i 1983
over som forsanger i grup-
pen News. Fire år senere
forlod hun gruppen for at
tage med Moonjam på

fredsmissionen Next Stop
Nevada, for livet har altid
handlet om andet end mu-
sikken. Derfor er Søs Fen-
ger også kendt i flere vel-
gørenheds-sammenhæn-
ge. 

Når hun besøger Odder
Parkhotel bliver det som

en del af et pakkearrange-
ment med en caraibisk
buffet på hotellet. Der bli-
ver også sat nogle få bil-
letter til salg uden spis-
ning, og man kan købe
dem på Billetnet.dk. 

Koncerten holdes fre-
dag den 5. oktober kl. 20. 

Fenger synger på hotellet
ODDER - De frivillige på
Odder Lokalhistoriske Ar-
kiv ser gerne, at det bliver
godt vejr i de kommende
uger. Arkivet, der holder til
på Odder Museum, holder
nemlig sommerferielukket
indtil starten af uge 31. 

Arkiv er
sommerlukket
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Drømmelejlighed 
Odder centrum 

1. sal m/terrasse. 120 kvm., 4 1/2 værelse, 
nyrenoveret m/nyt køkken og bad. Indflytningsklar. 

Mdr. leje kr. 8.500,- + forbrug, deopsitum 3 mdr. 
Henvendelse 28 10 28 04 

Udlejes 
Parcelhus i Odder på 
130 kvm. udlejes for 
2 år. Leje kr. 8.500,- 

+ forbrug. Deopsitum 
3 mdr. leje. 

Kontakt 21 91 13 14 

Stor lejlig-
hed til leje i 
Hundslund 

Lejligheden er på 135 
kvm. dertil kommer 
stor tagterrasse. Lejlig-
heden indeholder 2 
store stuer, 3 værelser, 
nyere badeværelse og 
køkken samt entre. 
Alle gulve i stuer og 
værelser er brædde-
gulve som lige er nyaf-
høvlede. Husleje kr. 
5000,00 + forbrug af el 
og varme, 3 mdr. depo-
situm. 

Billet mrk. 6990 
til Odder Avis 

Herskabelig 
bolig i 

godsmiljø 
Utrolig flot bolig på 325 
kvm. 4 soveværelser. 3 
stuer med paneler og 
stuk, flot hall, stort 
samtale køkken, 2 mar-
mor badeværelser. 2 
lukkede garager. Leje 
15.000 kr. pr. mdr. inkl. 
varme. Beliggende ved 
Ørting, 8300 Odder. 
Kontakt 30 11 54 44 

Nye Række-
huse til leje i 
Hovedgård 

132 kvm. + carport, red-
skabsrum og lille nem 
have. Stue, køkken/al-
rum, sovevæ., 2 vær., 2 
badevær. og bryggers. 
7700,- kr. + forbrug. 
2634 1814 el. 4017 8611 

Hus eller 
lignende 

søges til leje 
1 stk. rolig afbalanceret 
hund medfølger. Gerne 
fredeligt og for længere 
periode. Egen have er 
et minimum. 
Niels: 31 225 112 eller 
nop@activgroup.dk 

Billigt
brænde

Savet og kløvet i 30 cm 
eller i hele stammer á 3 m.

Kan leveres.
Ring for tilbud
28 444 555/
20 204 368

Brænde 
sælges 
Gran og bøg i 

1 m  stykker, eller i 
den længde der 

passer dig.

Tlf. 86 55 67 45

Hyggelig lille 
taglejlighed 

på 2. sal 56 kvm. Lej-
ligheden indeholder 
stue, køkken, bad og 
soveværelse, alt i god 
stand. Husleje kr. 
3600,00 + forbrug af el 
og varme, 3 mdr. depo-
situm. Lejligheden er 
beliggende tæt ved cen-
trum. 

Billet mrk. 6991 
til Odder Avis 

Træpiller og 
træbriketter 
Vi sælger nu træpiller fra 

German-Pellets og Greenii. 
Oplysning om brænde- 

værdier kan fås på 
www.greenii.dk og 

www.german-pellets.dk 
Ring venligst for pris. 

Træffes bedst efter kl. 15. 
Handel og Service 

70 27 11 46 - 40 41 17 47 

SÆLGES
Dæk - fælge - batterier

Odder Dækcenter
RØNHØJVEJ 14 . 8300 ODDER . TLF. 86 54 31 33

   

Frederiks Allé 151 · 8000 Århus C.    Tel.  86 12 21 00 · Mail@gravelstone.dk · www.gravelstone.dk

163 m2 håndværkervilla
Vesterled er et gammelt, fredeligt og børnevenligt kvarter!

Sælger giver dig et afslag i prisen på 250.000 kr.

Fremvisning:

ring/sms

2840 8870

Børnene vil elske at bo her - sjov legeplads med børneborg, 
små løbestier og skolen ligger oppe på bakken.

Tæt på, er der også heste og en lille skov. 163 m2 hus, 10 m2 
udhus, 25 m2 carport. Indeholder entré, gammelt gæstebad og 
forældrebad. 4 (5) værelser, 2 stuer (én med pejs), gammelt køk-
ken, bryggers/fyrrum.

I kan sagtens bo her når du er i gang med at renovere. Fra gård-
haven er der uhindret udsigt til haverne der ligger ned mod byen. 
Sol fra syd og vest.

Stille villaområde, med aktiv grundejerforening med solid økonomi. 
Mange stisystemer. Kvarteret har alle aldre: Unge med børn, par 
med halvstore børn og ældre. 1.200 m til en af Danmarks bedste 
Kvicklyer. Desuden Netto, Superbest og andre butikker.

Sag: 2647

Pris: 1.995.000 - Udb: 100.000 - Grund: 891m2 - E-mærke: E 

Pejsebrænde
sælges

5 m, 31 cm lange.
Henv. 29 64 60 04

Hus søges 
Hus med have og ga-
rage eller udbygning 
ønskes til leje. Max. 
husleje 4.200 + forbrug. 
Husdyr skal være til-
ladt. 

Henvendelse til 
86 93 76 10 eller 

27 34 82 64 

Rustbeskyttelse
Vi kan tilbyde Mercasol rustbe-
skyttelse til byens bedste pris.
Mercasol er godkendt af tek-
nologisk institut og anbefalet af
FDM. Ring og få et uforpligtende
tilbud. Lånebil tilbydes.

Autohuset Odder
Ballevej 13 · 8300 Odder

Tlf. 86 54 35 63

BKOPBEVARING.dk

BKOPBEVARING.dk
-vi har plads når du mangler

Lej et depotrum hos BK opbevaring.dk, når du har brug for
ekstra plads lige nu og her – og du ikke ønsker at binde dig 
for en lang periode. Det er nemt og bekvemt.

Vi har rum fra 4 m2 - 12 m2 - flere og større rum er på vej - 
så lad os endelig høre hvis det har interesse. 

Depot - Lager og Opbevaringfor Privat og Erhverv
Oddervej 500 - 8340 Malling - Tlf.  27 73 12 21

bkopbevaring@gmail.com

Jolle Rygs 425 
4 HK Mariner motor, 
ophalervogn, anker, an-
kertov, ophalerspil, 
årer og redningsveste. 
Alt helt nyt. Ligger ved 
Dyngby Strand. Pris 
18.500,- 

86 54 51 51 
21 12 85 01 

Miljø-Skrotbiler
modtages. Kontant afregning.

PN Skrot, 86 53 11 55
Krogstrupvej 45

Torrild
8300 Odder

PN
 S
  K
    R
      O
        T

Afhentning
af jern

Dødsboer
købes

Køb af 
 metaller

Landbrugs-
ejendomme tømmes

2 værelses 
lejlighed 

65 kvm på Tværgade. 
Husleje pr. md. kr. 
4.400,- + 500 a conto til 
varme. 3 mdrs. husleje 
i depositum. 

20 81 60 73 

Velbeliggende 
hus i Hov 

Nyere hus til leje på 
ugenert grund nær 
strand, skole, sport, 
lystbådehavn, bus. 

2 badevær., 4 værelser, 
stue, ialt 133 kvm. 

Husleje nu kr. 7.495 
pr. md. + forbrug. 

Tlf. 2073 0287 

Til leje 
2 værelses i midtbyen. 
Leje pr. md. kr. 3.750,-. 

Tlf. 23 71 32 83 

Se her 
Rækkehus udlejes pr. 
1/8-2012, 100 m² i 
Norsminde. Lavt ind-
skud. Husleje kr. 
6.900,- pr. md. 

Tlf. 40 21 83 79 

Lejlighed 
til leje 

89 kvm. centralt belig-
gende, tæt på gågaden. 
2 store stuer, 1 stort og 
1 mindre værelse, køk-
ken og brus, kælder-
rum. Totalrenoveret i 
2011. Husleje 7.200,- 
pr. md. (hvilket er inkl. 
a/c varme 700,- og a/c 
vand 115,-). Indskud 
20.000,- 
Der er indlagt kabel-
TV og internet, men 
det er for egen regning, 
dog vil jeg være behjæl-
pelig. 

Henv. til 
bryldc@gmail.com 

SOMMERTILBUD
TRÆPILLER

RW træpiller i hele træk 
kr. 1.735,- pr. palle 

á 960 kg

Afhentet kr. 1.850,- 
pr. palle á 960 kg

Tlf. 40 53 97 32
Strandgaard Brænde
www.strandgaardsbraende.dk

Flot bolig på 
135 kvm. 

i naturskønne omgi-
velser, panorama ud-
sigt over Horsens fjord. 
2 værelser, stor stue/ 
samtale køkken. 2 luk-
kede garager. Belig-
gende ved Amstrup, 
8300 Odder. Leje kr. 
7.000,- kr. pr. mdr. plus 
forbrug. 
Kontakt 30 11 54 44 

Til leje 
lejlighed i 

Rosensgade 
Pr. 1.8.2012 udlejes 

5 værelses lejlighed på 
1. sal, 176 kvm. Leje pr. 
md. kr. 7.900,00 + for-
brug aconto kr. 1.600 

(varme og vand). 
Tlf. 87 80 12 66 efter 
fredag den 13.7.2012 

på tlf. 21 91 38 65 

Mindre hus 
søges til leje 

i Beder/Malling områ-
det af pensionistægte-
par gerne med lettere 
vedligehold (håndvær-
ker). 

Henvendelse 
22 44 37 53 

Partytelt udlejes
6 x 8 m, inkl. levering og 

opsætning kr. 1450.

BGA-Service
Tlf. 40 15 81 30

www.odderavis.dk
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Roning

Tre eliteroere fra Odder
Roklub er blevet udtaget til
VM-konkurrencer. Det er
Mathias Larsen, der skal til
U23-VM i Litauen, mens
Steffen Bonde Jensen og
Christina Pultz skal til VM
for seniorer i Plovdiv i Bul-
garien.

Mathias Larsen sidder i
det danske landsholds U23
letvægtsdobbeltfirer med
Andrej Lawaetz (Aarhus),
Thorbjørn Patscheider (Sil-
keborg) og Jens Noll Niel-
sen (Hadsund). 

De har klaret sig fremra-
gende i denne sæson og ved
et par lejligheder slået sen-
ior dobbeltfireren. Senest er
mandskabet kommet hjem
fra den internationale re-
gatta i Ratzeburg med to
overbevisende guldmedal-
jer, foran bl.a. det tyske
landshold.

Christina Pultz sidder li-
geledes i en letvægtsdob-
beltfirer sammen med tre
andre stærke piger: Sarah

Jürgensen (Bagsværd),
Sarah Christensen (Rofore-
ningen KVIK) og Helena
Nygaard Olesen (Lyngby
Dame Roklub). 

Letvægtspigerne har kla-
ret sig flot i den forløbne
sæson. Ved Ratzeburg re-
gattaen fik de guldmedalje
begge regattadage langt
foran nummer to. Højde-
punktet var sølvmedalje
ved dette års sidste World
Cup den 17. juni i München.

Steffen Bonde er med i
landsholdets senior let-
vægtsdobbeltfirer sammen
med makkerne Hans Chri-
stian Sørensen (Odense),
Christian Noll Nielsen
(Hadsund) og Martin Ba-
tenburg (Roskilde). 

Steffen Bonde er langt
den mest erfarne af de tre
Odderroere, der er udtaget
til VM. Han har tidligere
vundet verdensmesterska-
bet i dobbeltfirer som U23.
Mandskabet fik en bronze-
medalje ved den sidste Wor-
ld Cup i München.

Tre roere skal
med til VM

Fik andenplads
ved seneste DM-
afdeling

Af Hans Jørgensen

Rally

Følelserne var mildt sagt
blandede, da Frank Nielsen
og Børge Jensen var kom-
met i mål efter årets tredje
afdeling af Mekonomen
Rally Championship. 

- Som udgangspunkt gik
løbet ganske udmærket, for
vi er kommet hjem med en
hel bil, siger Frank Nielsen. 

I pinsen fik han større
skader på sin røde og hvide
Citroën C2. 

- Dem havde jeg ikke no-
gen af denne her gang, men
resultatmæssigt var det
sidste løb noget værre hø,
for at sige det meget mildt,
fortæller Frank Nielsen.

Det seneste løb foregik i
området mellem Slagelse og
Ringsted, hvor der blev kørt
12 hastighedsprøver, og her
satte rallyparret fra Odder
megen tid til i den første del
af løbet.

- Om formiddagen kunne

vi slet ikke få fart i bilen
overhovedet. Om det var bi-
len, der var noget galt med,
ved vi ikke, men ved mid-
dagspausen skiftede vi nog-
le stumper, hvor gasspjæl-
det også var gået i stykker.
Vi kunne i hvert fald bedre
følge med på eftermidda-
gens hastighedsprøver end
på formiddagens, siger
Frank Nielsen. 

Det lykkedes Frank Niel-
sen og Børge Jensen at sæt-
te bedste tid i deres klasse
på to af de i alt 12 hastig-
hedsprøver, men alligevel
endte de med at måtte ind-
kassere et nederlag på
næsten to minutter i deres
klasse.

- Det var rigtige rally-
prøver, vi kørte om efter-
middagen, mens det kun
var Mickey Mouse-prøver,
vi kørte om formiddagen.
Det kan godt være, at det
var det, der gjorde forskel-
len, det kan bestemt ikke
udelukkes, men nogen en-
tydig forklaring har jeg ik-
ke, siger Frank Nielsen.

Næste gang den lokale
rallykører skal i aktion, bli-
ver på den anden fredag i
august, hvor FN Rally atter
er til start ved Tvilum Ral-
lyshow i Fårvang.

Frank Nielsen
manglede fart i
bilen

ASSEDRUP - En skrub-
tudse, der både er meget
sjælden og meget lille, har
i lang tid været forsvundet
fra Odder-området. 

Strandtudsen hedder
den, og tidligere på måne-
den fandt Kim Friedrichs-
en nogle små eksemplarer
i et vandfyldt hjulspor i den
nordlige del af kommunen.
Det oplyser Oddernettet. 

Frem til 1980’erne var
strandtusen kendt på
strækningerne mellem Ru-
de Strand og Dyngby

Strand samt på stræknin-
gen mellem Sondrup
Strand og Gyllingnæs. De
seneste kendte observatio-
ner af strandtudsen er fra
Kysing Fjord 2003, Alrø
1992 og Tunø 1991.

Strandtudsen er den
mindste danske tudse, og
den kan kendes på, at den
har en gul stribe på ryggen.
Den er fredet og udpeget
som en særlig truet art.

Sjælden tudse yngler

HOU - Det er efterhånden
blev en fast tradition, at fa-
milien Dissing giver en
koncert på Havnecafeen i
Hou. Det sker også i år,
hvor gruppen Dissing, Dis-

sing, Las & Dissing gæster
cafeen mandag den 23. ju-
li kl. 21. Gruppen består af
Las Nissen samt Povl Dis-
sing og hans to sønner,
Rasmus og Jonas. 

Dissinger på cafeen

Roning

I denne måned op til de
Olympiske lege i London er
Juliane Elander Rasmus-
sen udnævnt til denne
måneds internationale ro-
er på World Rowings hjem-
meside. Det er en anerken-
delse, som kun er kommet
enkelte andre danske roe-
re til del. 

Juliane Elander

Rasmussen fra Odder har
i en årrække været en del
af den absolutte verdens-
elite inden for roning med
en lang række mester-
skabstitler og rekorder in-
den for letvægtsdamero-
ning. 

Om en måned er hun en
af medaljeaspiranterne til
OL på det danske rolands-
hold sammen med sin
makker i dobbeltsculler
Anne Lolk.

I et interview med Wor-
ld Rowing fortæller Julia-
ne Elander Rasmussen,
hvordan det hele begyndte
i Odder, hvor hun skiftede
sin interesse for heste ud
med kammeratskabet i
roklubben. Hun fandt
sammen med sin træner
ret hurtigt ud af, at hun
havde psyke og talent for
konkurrenceroning. 

Hun blev den første in-
ternationale eliteroer fra

Odder Roklub og blev der-
med katalysatoren for det
ungdomsarbejde, som si-
den har frembragt en ene-
stående række toproere
fra den lille roklub i Odder.
Odder Roklub har i øjeblik-
ket tre andre roere på det
danske landshold: Steffen
Bonde, Christina Pultz og
Mathias Larsen, der alle er
udtaget til de kommende
VM-regattaer senere på
året.

Elander er måneds-roer
ODDER - Enhedslisten
var i torsdags sidst på ef-
termiddagen på gaden for
at dele flyers ud ved
Kvickly. 

De handlede om skatte-
reformen samt fleksjob- og
førtidspensionsreformen,
der ifølge Enhedslisten
øger uligheden mellem ar-
bejdsløse og folk i arbejde. 

I stedet burde man inve-
stere i grønne infrastruk-
turelle projekter og klima-
renoveringer af offentlige
bygninger. 

- Her kunne Odder Kom-
mune vise sig som et godt
eksempel ved at renovere-
re rådhuset, Vitapark og
skolerne. Hvor meget
energi og hvor mange pen-
ge ville man mon spare,
hvis man lagde solceller på
taget af rådhuset, spørger
listen i en pressemeddelel-
se. 

Enhedslisten 
gik på gaden

ODDER - Rådhuset har
flyttet sin hjertestarter ud,
så den er tilgængelig døg-
net rundt. Det oplyser Od-
dernettet. 

Tidligere var hjertestar-
teren placeret ved recepti-
onen og dermed kun til-
gængelig 23 timer hver
uge. I stedet for at udvide
åbningstiden har kommu-
nen valgt at flytte hjerte-
starteren ud i et særligt
skab. 

Det er placeret ved den

indgang, der ligger ud mod
den store p-plads. For at
undgå tyveri og hærværk
skal man bruge en kode for
at åbne skabet ind til hjer-
testarteren. 

Hvis man får brug for ko-
den, ringer man 112 og får
oplyst koden. Alarmcen-
tralen kan også åbne ska-
bet og vil typisk bestille en
ambulance med det sam-
me. 

Hjertestarter er
flyttet udenfor 
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Kloak · Støbning · Belægning · Dræning
Jordarbejde · Nedsivningsanlæg

Medlem af Kloakmestrenes Kvalitetskontrol A/S
KK

Eve’s malerfi rma
Alt malerarbejde udføres også udvendigt.
SPECIALE FILT/GLASVÆV.
Ring for uforpligtende tilbud

20 70 52 62 • evesmalerfi rma@gmail.com
Danske Malermestre

Rønhøjvej 27 · 8300 Odder

- Alt i VVS- & blikarbejde udføres
- Nye som gamle installationer
- Ventilation

Tlf. 86 54 01 40
Bil 20 45 59 41

Ring for uforbindende tilbud.

Jan Thykær Lytken

Medlem af DS Håndværk & Industri

Bent:  40 29 69 88
Jeppe:  20 14 10 33

Skovdalsvej 18 B
8300 Odder

        Vi er altid kvikke til at køre
      ud og give Dem et helt
    GRATIS tilbud på malerarbejde
   - både stort og småt.
  Et godt nummer på fagfolk og
 service…

86 56 09 30

• Køb og salg af jern og metal 
• Afhentning af jern og metal
• Salg af gas og svejseudstyr 
• Nedskæring af jern og inventar

Ballevej 20 • Odder • Tlf. 86 54 11 54 • www.nova-odder.dk

v/ Erling Sørensen

Rådhusgade 96 · 8300 Odder · Tlf. 8654 2911 

-Har altid en 
specialuddannet 
elektriker med service-
vogn klar til hurtig og 
effektiv service ved en hver 
el-opgave.

• Villa • Landbrug • EDB
• Industri •Tele/data • Alarmanlæg
• Hvidevaresalg  og service

Søger du tryghed 
- et tilbud eller blot et godt råd?

Ring til en lille GO’ el-forbindelse:

Vi er også din el-kontakt

86 54 29 11

SANDBLÆSNING
Vådblæsning

35,- pr. m2 excl. moms
Tørblæsning

30,- pr. m2 excl. moms

Tlf. 22 100 200
www.22100200.dk

Alle former for
entreprenørarbejde udføres.

Udlejning af minimateriel,
rendegraver, gravemaskine,
dozer, gummiged,
komprimerings materiel.

Container udlejning.

Kranbil, blokvogn, fejeblad.

Tofteleddet 16 · 8330 Beder
Tlf. 86 93 78 77 - fax 86 93 78 99
info@olemikkelsen.dk

Anlægning og vedligeholdelse 
af græsser.

Levering af grusmaterialer.

Kloakrenovering

Aut. kloakmester, tilsluttet 
Teknologisk Instituts 
kontrolinstans 

En lille GO’ el-forbindelse

v/el-installatør Peter Bosteen
Østergårdsvej 279 • 8355 Solbjerg • Tlf. 8692 7522

Vi er klar!!
til at yde service på Deres hårde hvidevarer!
Vi udfører mindre og større el-installationer,
industriautomatik samt tele og data!

Døgnvagt

v/ Jan Tang

EN LILLE SKID BEDRE !

TV-INSPEKTION, HØJTRYKSSPULING, SLAMSUGNING

KLOAK, DRÆN, OLIETANKE, BENZIN/OLIEUDSKILLERE

AUT. KLOAKMESTER

( ALT INDENFOR TRANSPORT )

Kontor  8654  0857        Døgnvagt  4027  0857

AMJ - Vognmanden i Torrild - også til private

Løftearbejde m/kran f.eks. levering af 
sand, afhentning af haveaffald.

Leje af containere.
Sand - Ral - Granit - Flis - Kompost

Græsslåning 
udføres 

samt vending, presning 
og wrapning af hø, 

store som små bundter. 
Kurt Andersen 

40 53 33 03 

Nybygning
Om- og tilbygning

Reparation

Bredkjærvejens Murer & Beton

v/Jan & Allan Henriksen
Bredkjærvej 16 . 8300 Odder
Tlf. 86 54 27 20 - 86 54 44 98
Bil 40 86 44 98 - 40 29 04 69

Handyman-Service
Service med alt vedr. hus & have
Beskæring af træer og buske
Rodfræsning af træstubbe mv.
Fjernelse af alger på fl iser og træværk

Ring og få et godt tilbud

40 15 81 30
Højbyvej 16, 8300 Odder

Skovdalsvej 13•Postbox 97•8300 Odder

Autoriseret 
VVS Installatør

Tlf. 8654 4444 · Mobil 4033 5444
Fax 8654 4426

TØMRERMESTER
Leo Piltoft
Tlf. 75 66 90 26
Bil 20 14 47 17 
Bil 23 25 60 61
Mail leop-byg@leopiltoft.dk

www.leopiltoft.dk
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Vi opfører dine drømme
-med garanti naturligvis

Altmuligmanden
Hjælp til fi rma, 

huset eller haven
Al vedligehold 

eller ny belægning.

Ring til Jan på

21 60 03 23

www.odderavis.dk
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Elselskab
lokker med
pølser og
skattetips

Af Hans Jørgensen

ODDER - Solceller, elbiler
og vindmøller. Det er nog-
le af de energiløsninger,
som Østjysk Energi gerne
vil vise frem på en messe i
slutningen af august. 

Elselskabet vil præsen-
tere det, der i fagsproget
kaldes vedvarende energi-

former af forskellig slags.
Det omfatter ifølge Østjysk
Energi både solcelleanlæg,
varmepumper og jordvar-
meanlæg. 

Man kan også høre om
HÅB, et vindmølleprojekt i
Aarhusbugten, som sel-
skabet også er involveret i.

Desuden lokker firmaet
med en prøvetur i en elbil
eller elcykel, og  man kan
prøve selv at lave el på en
kondicykel. Til børnene er
der sørget for pølsebord og
en hoppeborg at lege i. 

Ved messen kan man og-
så høre om de økonomiske
aspekter. 

- Hvis man overvejer at
investere i alternativ ener-
gi, så kan man få et over-
blik over mulighederne.
Vedvarende energi er med
til at bevare vores klode,
men den kan også være god
for borgerens pengepung,
siger Klaus Hansen, der er
direktør i Østjysk Energi. 

Andet end solceller

For tiden er der stor inter-
esse for solcelleanlæg. 

Men på messen vil der
være repræsentanter fra
forskellige leverandører,
da Østjysk Energi gerne vil

vise forskellige energifor-
mer. 

Desuden kan man høre
om skatte- og afskriv-
ningsregler og de formelle
ting, der skal være i orden,
når man anskaffer sig et
anlæg. 

Østjysk Energi åbner og-
så sin virksomhed, så man
kan se den og høre om fi-
bernettet. 

Energimessen holdes
hos Østjysk Energi på
Knudsminde 10 søndag
den 26. august kl. 10-16.

Østjysk Energi bag
messe for energien

Flere og flere husejere overvejer seriøst at købe deres eget  solcelleanlæg. Foto: Hans Jørgensen
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Vi er i fuld gang med TeleOdder 2013, og da det jo billedmæssigt vrimler 
med supergode motiver lige uden for døren, appellerer vi til dig/jer om at 
hive fat i digitalkameraet og “knipse” løs.

Mail billedet til os på adressen forside@teleodder.dk, så belønner vi det 
bedste billede med tre gode fl asker vin og en pose chips.

Husk at skrive navn, adresse samt telefonnummer og hvorfra motivet er 
taget.

TeleOdder forbeholder sig brugsretten over de indsendte billeder til 
almindelig offentliggørelse i vore medier.

Har du kameraet klar 
når chancen byder sig?

Ung mand fik
seks måneders
fængsel ved
retten i Aarhus

Af Hans Jørgensen

ODDER - En 26-årig mand
fra Odder blev i sidste uge
løsladt efter at have siddet
varetægtsfængslet i
næsten tre måneder. 

Samtidig blev manden
dømt til seks måneders
fængsel, bl.a for et indbrud
i Odder. 

Det skete natten til lør-
dag den 14. april, da to
mænd bankede hul i en
mur ind til tøjforretning
MR Juel og Jessen på Tor-
vet. 

Begge mænd slap via
hullet ind i butikken, hvor
de begyndte at samle trøjer
og cowboybukser sammen.
Politiet nåede dog hurtigt
frem, og de fik fat i den 26-
årige mand, mens den an-
den mand lod sin kamme-
rat i stikken og forsvandt. 

Da sagen i går var for en
domsmandsret, tilstod den
tiltalte, at han havde
været med til indbruddet.
Han var dog ikke enig i,
hvor meget der blev stjålet
for, men retten mente, der
var varer for ca. 220.000
kr. Nogle blev fundet i en
skraldespand uden for bu-
tikken, andre var pakket
sammen i butikken og klar
til afhentning.

Politiet ved ikke, hvem
der lavede indbruddet
sammen med den 26-årige,

og han har ikke haft lyst til
at hjælpe politiet med at
finde medgerningsman-
den.

Ved retssagen blev man-
den fra Odder også dømt
for et par tilfælde af små
hælerier samt forskellige
overtrædelser af færdsels-
loven. Manden har bl.a
kørt uden kørekort og i
narkopåvirket tilstand.
Han blev samtidig fri-
kendt for et tilfælde af be-
drageri. 

Den 26-årige modtog
dommen på seks måneders
fængsel, og han blev løs-
ladt til senere afsoning af
den tid, han ikke allerede
har siddet varetægts-
fængslet. 

Tøjtyv blev 
sat på fri fod

Pænt ser det ud , men Tunø Kirke har i mange år haft et så forældet varmeanlæg, at både præst og menighed har frosset på de koldeste vinter-
dage. Foto: Martin Ravn

Tunø Kirken
lukkes i en
måned

Af Carina Mayner

TUNØ - Selv om det ikke
er vejrguderne, der huse-
rer i Tunø Kirke, har årsti-
dernes vekslen i  mange år
haft stor indflydelse på,
hvad der foregår i Guds

hus. Men det er slut nu,
idet der skal installeres et
helt nyt varmeanlæg.

Dermed er det forment-
lig slut med at sidde i kir-
ken og fryse under den
månedlige gudstjeneste,
der på skift varetages af
præsterne fra fastlandet.
Hidtil har kirkens ansatte
været nødt til at skrue op
for oliefyret næsten en uge
før gudstjenesten for at
være bare nogenlunde sik-

re på, at kirken var til at
opholde sig i.

- Men det har ikke været
nemt at varme kirken op,
fordi de gamle installatio-
ner er  indrettetså dårligt,
at varmen bare stiger til
vejrs og efterlader os andre
nedenunder i et alt for
koldt rum. Desuden har
det været en energisluger,
fordi vi heller ikke kan luk-
ke helt ned for varmen, for-
di vandrørene så springer,

fortæller menighedsråds-
formand Helle Vibeke
Seidler.

Det nye anlæg bliver
elektrisk og kommer til at
sidder under kirkesæder-
ne i Tunø Kirke. Helle Vi-
beke Seidler fortæller, at
menighedsrådet har haft
besøg af folk fra National-
museet, før det blev bestilt.

- Sagen er nemlig, at der
under ingen omstændighe-
der må blive for varmt i kir-

ken. Det kan de kalkede
vægge nemlig heller ikke
tåle, siger hun.

I forbindelse med etable-
ringen af det nye anlæg vil
Tunø Kirke blive lukket.
Derfor er høstgudstjene-
sten den sidste søndag i
september den sidste
gudstjeneste i en måneds
tid, inden kirken genåbner
til november.  

Nyt varmeanlæg i Kirken

Når det anerkendte ameri-
kanske rockband The
Black Keys den 13. august
skal optræde på TAP1 i
København, så bliver det
med opvarmning af det
lokale odderband Nelson
Can.

Det har gruppen afsløret
på sin Facebook-profil. Op-
varmningen kommer efter,
at Nelson Can for alvor er
ved at få gang i karrieren i
kølvandet på en flot optræ-
den på dette års Roskilde
Festival.

Nelson varmer op 

HOU - De blå flag ved
strandene langs Odder-
kysten og ved lystbådehav-
nen i Hou garanterer rent
badeforhold og gode facili-
teter. Men flagene giver og-
så mulighed for at kigge
nærmere på “Tunøfær-
gen”. 

For at få lov til at flage
med de blå flag, skal man
nemlig sørge for, at der er
en række gratis arrange-
menter om og ved vandet.
Derfor holdes der åben
færge tre gange i løbet af

sommeren. Første gang er
onsdag den 18. juli, og
første stop er på Tunø
Havn. Her vil personalet
kl. 10-10.30 lukke nysger-
rige ned i maskinrummet
og op på kommandobroen.
Færgen skal også passe sin
almindelige fartplan, og
derfor er der samme dag
åbent hus i havnen i Hou
kl. 12.30-14. 

Der holdes åben færge
igen onsdag den 25. juli
samt onsdag den 22. au-
gust. 

Blå flag åbner færgen

ODDER - Avisen er ikke
længere medejer af Tryk-
centralen A/S Viby, der er
blevet solgt. 
Da Horsens Folkeblad i
2002 købte Odder Avis A/S,
overtog avisen samtidig en
del af Trykcentralen A/S i
Viby. Ejerskabet fulgte
med, da både dagbladet og
ugeavisen i Odder blev en
del af mediekoncernen
Jyske Medier. Også Ber-
lingske Avistryk ejede en
del af Trykcentralen.

Men med virkning fra
den 1. juli er de bånd kap-
pet, idet Trykcentralen er
blevet solgt til OTM Avis-
tryk Herning-Ikast A/S.
Berlingske Avistryk vil
fortsat få trykt nogle af si-
ne opgaver på virksomhe-
den i Viby.

Trykkeri i
Viby er
blevet solgt


