
ONSDAG DEN 3. SEPTEMBER 2008 UGE 36 - 121. ÅRGANG

GLASBLÆSNING
Rustfrit stål, aluminium etc.

Sandblæsning og metalisering af:
Autofælge stål - Autofælge aluminium - Cykelstel -
Knallertstel - Landbrugsredskaber - Automobiler -
Stålkonstruktioner etc. - Kabinekapacitet: 3,6x3,5x8 mtr.
Grundfarve og oplakering i malekabine kan udføres.

Kort leveringstid. - Ingen opgave er for lille.

Lakoda.dk - Malling - tlf. 61 38 48 19

Kr. 1.795 pr. ton

VELUX TRÆPILLER
Gratis trailerservice.

Over 5 tons, ring for tilbud.

www.xl-byg.dk

÷50% 
PÅ ALLE 

HAVEMØBLER

ALT SKAL VÆK

499,-
SPAR 100,-

7 LTR

SADOLIN VÆGMALING MAT
Mat maling med god dækkraft. 
Den matte overfl ade tåler hyp-
pig rengøring og fås i hvid samt i 
mange smukke farver. 40% ekstra. 
Normalpris 599,-

Kom tilKom til

www.xl-byg.dk

MED ORIGINAL 

FASTMONTERET LÅGHOLDER

1.199,-
SPAR 400,-

WEBER ONE TOUCH GOLD 57 CM
10 års garanti-program. Med original fast-
monteret lågholder. Normalpris 1.599,-

Søndagsåbent 7. sept. 
kl. 10-14

TÅLER HYPPIG RENGØRING
BAHCO 

TOPNØGLESÆT 1/4"
Indeholder 25 dele. 

Toppe 4-13 mm, 
1 stk. skralde 1/4" med 

to-komponent håndtag, 
forlænger og diverse 
bits. Normalpris 219,-

129,-
SPAR 90,-

JULIANA BREVKASSE
3000G. Brevkasse i galva-
niseret stål med Ruko lås. 

Normalpris 799,-

t 777777. ssssseeeeeepppppppttttttt.. 

1/2 PRIS

399,-
SPAR 400,-

Søn

599,-
SPAR 400,-

DEWALT BORE/SKRUEMASKINE
DW907K. Kraftig 12 volts bore -/skrue-

maskine til kraftig boring og skruening. To  
hastigheds indstillinger, variabel hastighed 

og reverserende kontakt til kontrolleret 
brug. 190 watt. Normalpris 999,-

fødselsdagsfestfødselsdagsfestGIGANTISK
GIGANTISK

40% EKSTRA

Holmskovtoften 4
8340 Malling
Tlf. 86 93 18 55

Åbningstider:
Mandag - fredag 7.00 - 17.30
Lørdag 8.00 - 13.00

Tilbudene gælder fra den 7. september til
den 13. september ved kontant afhent-
ning, så længe lager haves. 
Forbehold for tekst- og billedfejl.

Nørregade 6, Odder, tlf. 87 80 28 00

Langelænder pølser
Flere varianter.

8585
Spar op til 25,85

3 pk. 

Astrid Madsen 775 m2 moderne kunst

- Landets største galleri Midtjyllands Kunst Center
Fasanvej 2 // 8654 Bryrup // www.habsoe.dk

Ove B. Dirksen A/S
Ballevej 6   •   8300 Odder   •   86541044 
www.dirksen.dk

Servicering af både

Personbiler og Erhvervsbiler

Husk Volkswagen Mobilitetsservice

Uanset bilens alder. Eneste forudsætning er, at 

det er en Volkswagen og at den har været til de 

forskrevne serviceeftersyn. 

Se mere på vw.dk/volkswagenservice

Tlf. 70 10 07 17

Danmarks
bedste

gardintilbud

Kommer over hele Jylland!
Vi måler op, vi viser, vi syr, vi monterer - alt medregnet i meter-
prisen, når blot De køber et gardin til over kr. 50,- pr. meter.

Benyt vor gardinbusservice!
Ring og aftal en tid, der passer Dem og os. Så kommer vi
og viser Dem »en hel busfuld« med ca. 400 prøver.

Efter 50 års adskillelse mødtes fem gamle venner i fredags i Odder. Læs side 8
Gensyn med vennerne Odderhunden Balder er kåret som Danmarks 

sødeste hund. Læs side11

Balder landets sødeste



Pluk fra
politiets
døgn-
rapport
Ild i bigballer - To 16-åri-
ge piger kom i søndags til
at sætte ild til en bigballe,
da de sad i læ af den for at
ryge. 

Branden bredte sig til to
andre bigballer på Eriks-
mindevej ved Bjerager,
men ifølge Østjyllands Po-
liti er der ikke rejst erstat-
ningskrav fra ejerens side.
Ingen kom noget til ved
branden.

Mystisk bil på mark - En
forbipasserende undrede
sig over en bil, der holdt
parkeret ude på en mark
ved Amstrup fredag aften.
Idet det stod uklart, om fø-
reren af bilen kunne være
påvirket, kontaktede vid-

net politiet. 
Det viste sig dog at være

markejeren selv, der holdt
parkeret midt i det hele.
Det var for at holde øje med
vildtet på marken, som til-
syneladende havde været
skræmt af mennesker.

Barn påkørt af lastbil -
En to-årig pige blev fredag
formiddag i sidste uge på-
kørt af en lastbil på Ro-
sensgade. 

Barnet løb ud foran last-
bilen, der i lav hastighed
kørte rundt og leverede
pakker til butikker. Pigen

blev ramt på benet, men
slap med kun at få hudaf-
skrabninger og skulle der-
for ikke indlægges. 

19-årig gik amok - En
fuld 19-årig mand gik kl.
02.48 natten til fredag i
sidste uge amok. 

Politiet blev tilkaldt og
anholdt manden, der blev
løsladt efter at have til-
bragt natten i detentionen.
Den unge mand slipper for
at blive sigtet for noget. 

Ulovlig knallert - Et par
politibetjente på vej til ar-
bejde konfiskerede midler-
tidigt en 17-årig mands
knallert. Det skete onsdag
i sidste uge om morgenen. 

Den 17-årige mand kør-
te alt for stærkt ved indus-
trikvarteret i Odder, og
derfor vil politiet nu under-
søge, om knallerten er lov-
lig. Manden får sin knal-
lert igen bagefter, men hvis
der er ulovlige dele monte-
ret på den, vil de blive kon-
fiskeret.
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SKADESTUEN I HORSENS:
Døgnåben: Fri henvendelse tlf. 79 27 45 20.

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

TANDLÆGEVAGTEN I ÅRHUS
Åbningstider:
Fredag kl. 18-21 samt lørdag, søndag og helligdage kl. 11-14.
Tlf. 40 51 51 62 henviser til vagthavende tandlæge.

Det er fakta, 
at vi flytter
i nye lokaler

torsdag d.4.september
på Solbjerg Hedevej 25

i Solbjerg
Hilsen Dan. fakta-butikschef

Hverdage......................... 09.00 - 20.00

Lørdag........................... 09.00 - 18.00

Søndag........................... 09.00 - 18.00

ÅBNINGSTIDER

HØJVANDE SOL

I HOU OP/NED
Onsdag 3. sept. 06.41 - 18.56
Torsdag 4. sept. 07.31 - 19.46
Fredag 5. sept. 08.28 - 20.42
Lørdag 6. sept. 09.34 - 21.51
Søndag 7. sept. 11.32 - 23.30
Mandag 8. sept. 12.39 - 
Tirsdag 9. sept. 00.43 - 13.30
Onsdag 10. sept. 01.36 - 14.15

Kilde: Farvandsvæsenet

6.26-20.09
6.28-20.06
6.30-20.03
6.32-20.00
6.34-19.58
6.36-19.56
6.38-19.54
6.40-19.51

Uafhængigt distriktsblad. Udgives hver onsdag/torsdag til samtlige
husstande i Odder kommune samt Beder, Malling, Skåde, Solbjerg,
Mårslet, Hovedgård, Gjesing, Virring, Vitved Hede, Tingskoven og
Ravnholt postdistrikter samt sidste uge i hver måned til Samsø.
Oplag: 24.629/27.146
Udgiver: Odder Avis A/S - Reg.nr. 106.737
Ekspedition:

Postboks 188, Rosensgade 15, 8300 Odder

Telefon 86 54 10 11
Telefax 86 54 10 97
E-mail: 
Redaktion@odderavis.dk
Annoncer@odderavis.dk
Administration@odderavis.dk
Internetavis: 
www.odderavis.dk

Kontortid: Mandag til fredag kl. 8.00-16.00.
Lørdag lukket.

Indleveringsfrister for annoncer:

Alle annoncer over 1/4 side: Senest onsdag kl. 12.
Alle større annoncer: Senest torsdag kl. 12.
Rubrikannoncer: Senest mandag kl. 9.
Rettelser til løbende annoncer skal være os i hænde 
senest fredag kl. 12.
Annoncer, såvel telefonisk som skriftligt modtagne, der er os i
hænde på et senere tidspunkt, modtages kun med forbehold.

Redaktion:

Telefon 76 27 24 14
76 27 24 09
23 26 56 87

Niels Christensen, redaktør og daglig leder
Carina Mayner, journalist (DJ)
Rasmus Blicher, journalist (DJ)
Jens Bebe, ansvarshavende redaktør

Redaktionen påtager sig intet ansvar for materiale, der uopfordret
er tilsendt avisen.
Bladet påtager sig ikke erstatningsansvar p.g. af fejl i annoncer og 
tekst eller for annoncer som fejlagtigt ikke er medtaget i avisen.
Erhvervsmæssig affotografering af bladets annoncer er ikke tilladt.

Tryk: Berlingske Avistryk A/S.

UDEBLIVER ODDER AVIS
kontakt venligst HA-Grafisk Reklame A/S

tlf. 75 61 08 88
eller send en e-mail til

ha-grafisk@ha-grafisk.dk

! TID OG STED

! HVER UGE

til at fremstå som urimelig dyr.
Hvis man derimod anvender de samme forudsæt-

ninger for de to forbindelser, vil Kattegatbroen i 2020
fragte næsten tre gange så mange biler over som Feh-
mern-broen - uden tilnærmelsesvis at have kostet det
tredobbelte. 

Efter alt at dømme er et politisk flertal på Christi-
ansborg parat til at lave en større, mere grundig - og
måske måske også mere uvildig - undersøgelse af en
Kattegat-forbindelsen.

Alle, der bare engang i mellem kører i bil til og fra
København og derfor skal igennem flaskehalsene ved
Vejle, det østlige Fyn og Odense, drømmer om en bedre
forbindelse. Det samme gør togpassagererne, der kan
se frem til en halvering af rejsetiden. Derfor er en Kat-
tegat-forbindelse interessant.

Det er særlig interessant for os her i Odder-området.
For forbindelsen over Kattegat vil i givet fald få land-
fæste i nærheden af Odder.

Det ville i givet fald få stor betydning for lokalsam-
fundet. For det første vil det give et hav af arbejdsplad-
ser i byggeperioden og stor økonomisk aktivitet lokalt.
Når forbindelsen så er etableret, vil Odder få en tæt
tilknytning til motorvejsnettet. Måske også mere tæt,
end den man engang imellem har drømt om. Området
her vil i højere grad få en central placering. Det ville
blive et trafikknudepunkt og forment-
lig et mere attraktivt sted at slå sig
ned som virksomhed end i dag. Der
er selvfølgelig også minusser ved at
blive involveret i sådan et projekt.
En beslutning skal overvejes grun-
digt og skal træffes på et reelt
grundlag og ikke på baggrund af en
bestilt rapport.

Redaktørens 

Hjørne
Niels Christensen

Rapport
er bestilt
arbejde
Regeringen har dømt en Kattegat-rute ude. I hvert til-
fælde for de næste 25 år. Baggrunden for at droppe for-
bindelsen, der kan forbinde Jylland og Sjælland, er en
rapport fra konsulentfirmaet Niras.

Rapporten er bestilt og betalt af regeringen. Den
blev bestilt i foråret, hvor der var et politisk pres fra
bl.a. socialdemokraterne i al almindelighed og alle øst-
jyske politikere i særdeleshed. Der blev afsat 2,5 mill.
kr. til at lave rapporten, der omhandler et projekt, der
angiveligt vil komme til at koste 100 mia. kr. eller
mere.

De 2,5 mill. kr. svarer til det, der bliver sat af til
undersøgelser i forbindelse med et middelstort institu-
tionsbyggeri. Regeringen er meget tilfreds med under-
søgelsen, der på et meget overfladisk grundlag fortæl-
ler, at det vil blive alt for dyrt at bygge
broen/forbindelsen. 

Det sørgelige er, at undersøgelsen ikke er særlig ve-
derhæftig. Det ligner bestilt arbejde, der skulle sikre,
at regeringen kunne få arbejdsro til at gennemføre Fe-
mern-forbindelsen, som man efter store vanskelighe-
der  - og ved at love at stå for regningen - har fået tys-
kerne til at gå med på.

Uafhængige trafikeksperter siger, at rapporten om
Kattegatforbindelsen er fuld af fejl, og at den kommer

Ugens biograffilm: Se side 4.

Offerrådgivningen, Østjyllands Politikreds:
Døgnåbent tlf. 23 68 60 56.

Odder Selvhjælpsgrupper, Tornøegade 12:
Tlf. 86 54 31 83.

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

Frivilligcenter Odder, Pakhuset:
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 10-14. Onsdag 
kl. 16-20 efter aftale. Tlf. 30 84 34 80. 
E-mail post@frivilligcenter-odder.dk 

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 24 77 46 41.

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 kl. 9-16 
på Odder Sygehus. 

Odder Bibliotek, Mejerivej 14:
Mandag-tirsdag kl. 14-20, onsdag-fredag 
kl. 10-17, lørdag kl. 10-13. 

Odder Svømmehal, Nølevvej:
Mandag 7-9, tirsdag 18-22 og kun for voksne, 
onsdag 7-9 og 18-22, torsdag 18-22, fredag 7-9,
lørdag 8-13, søndag 10-16.

Odder Museum, Møllevej 3-5:
Ny udstilling „Kyst - Alle ville have en bid af 
stranden“.  fast udstilling af jagtvåben.
Tirsdag-fredag kl. 10-16, lørdag-søndag kl. 10-17. 

Odder Lokalhistoriske Arkiv, Åbygade 7:
Mandag kl. 15-17, tirsdag kl. 18.30-21.30, torsdag 
kl. 16-18.

Odder Turistbureau, Banegårdsgade 3:
Mandag-fredag kl. 10-16.30, lørdag kl. 09.30-13.00. 

Den Økologiske Have, Rørthvej 132:
Hver dag kl. 10-17. Temarundvisning hver søndag kl. 14.

Odder Rådhus:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-15, torsdag 
kl. 10-18.Borgerbutikken lørdag kl. 10-12.
Næste byrådsmøde er 8. september kl. 17.

Odder Pakhus, Banegårdsgade 5:
Udstilling af fotokunst.
I cafeens åbningstid mandag-fredag kl. 10-17.

Café Galleriet, Rosensgade 53:
Maleriudstilling v/Lars Ravn. Til 12. sept.
Hverdage kl. 10-17.30, lørdage kl. 10-14. 

Dorthe Bent, Ørting Station, Horsensvej:
Udstilling af glaskunst. Åbent  hver torsdag og 
fredag kl. 13-17, samt efter aftale.

SondrupHuset, Sondrupvej 41, Hundslund:
Udstilling v/billedkunstner Inge-Lise Møller. 
Til 14. sept.Hver lørdag og søndag kl. 13-17.

Onsdag 3. september:
14.00-15.30 Kildegade 6: Møde for pårørende til 

demente
19.00-21.00 Bowlingcentret: Bowling, Lavia 
19.00 Randlev konfirmandstue: Orienterings- og 

opstillingsmøde vedr. menighedsrådsvalg
20.00 Egmont Højskolen: Åbent hus-foredrag 

Torsdag 4. september:
13.00 Bisgårdsvej 42: Kroket, Odder Kroketklub
16.00-18.00 Rodsteenseje: Loppemarked, Retroen 
17.30-19.30 Museumsskibet Anna, Hou Havn: Sejltur

omkring Hou Røn, tilm. 86 54 01 75 senest kl. 14
onsdag

18.00 Menighedshuset, Banegårdsgade: Høstfest 
18.30 Odder Kirkecenter: Selandia Motionscykling
18.30 Bisgårdsvej 42: Motionscykling, Firma Idræt
19.00-22.00 Ålykkecentret: Start på bridgekursus, igen

11. sept.
19.00 Arkivet, Åbygade 7: Slægtsforskning
19.00 Hundslund Hallen: Informationsmøde om 

forblive- og tilslutningspligt, Hundslund-Oldrup
Kraftvarmeværk

19.30 Parkvejens Skole: Koret Fandango øver
19.30 Hou Hallen: Orientering vedr. menighedsråds-

valg

Fredag 5. september:
09.30-12.00 Spejderhytten, Sønderbakken: Legestue 

Lørdag 6. september:
10.00-12.00 Lunddal, Rørthvej 130: Loppemarked, 

Odder Y’s Mens Club 
10.00-13.00 Museumsskibet Anna, Hou Havn: Sejltur

til Saxild Bugt, tilm. 86 54 01 75 senest kl. 14
fredag

10.00-13.00 Rodsteenseje: Loppemarked, Retroen
10.00-14.00 Pakhuset: Frivilligdag med informations-

stande og underholdning
14.00 Beder Skole, fodboldbanen: Start på Fuldenløbet

Søndag 7. september:
09.45 Åparkeringen: Motions- og snapsetur 

v/Gersdorffslund, Hjerteforeningen
10.00-12.30 Alrø v/Egehoved: Strandtur, DN Odder
10.00-16.00 Trustrupvej 10, Hundslund: Økologisk

høstmarked, Edward og Alida
14.00-15.00 Den Økologiske Have: Temarundvisning
19.00 Hovedgård Hallen: Banko 
19.00 Gylling Kirke: Rockgudstjeneste

Mandag 8. september:
09.30-12.00 Spejderhytten, Sønderbakken: Legestue
13.00 Bisgårdsvej 42: Kroket, Odder Kroketklub
17.00 Rådhuset: Byrådsmøde
19.15-21.30 Parkvejens Skole: Odderkoret øver

Tirsdag 9. september:
08.30-17.00 Spektrum Odder: Tur til Søby Brunkuls-

lejre, HK Senior
09.00 Aktivitetshuset: Informationsarrangement, igen

kl. 19.00
17.00-19.00 Odder Gymnasium: Fyraftensmøde, 

Erhvervs- og Udviklingsrådet
17.30-19.30 Museumsskibet Anna, Hou Havn: Sejltur

omkring Hou Røn, tilm. 86 54 01 75 senest kl. 14
mandag

19.00 Aktivitetshuset „Hulen“: Håndarbejde og socialt
samvær, Ældre Sagen 

19.00 Gylling Forsamlingshus: Banko
19.00 Kirkecentret: Fællesmøde, Filatelistklubben
19.30-21.45 Skovbakkeskolen: Folkedans 

Onsdag 10. september:
19.00-21.00 Bowlingcentret: Bowling, Lavia 
19.00-22.00 Kirkecentret: Oplæg og debat om „Ondt i

livet“, DE9 og SIND’s Pårørenderådgivning
19.00 Gylling Præstegård: Orienteringsmøde, menig-

hedsrådet

ODDER - På onsdag i næs-
te uge fra kl. 19-22 er der
mulighed for at få et ind-
blik i Logen Cirklens Cen-
trum i Odders virke. 

Det foregår på Odder
Parkhotel, hvor logens
medlemmer informerer
om, hvad logen går ud på,
og hvordan logelivet er. Lo-
gen er for mænd i alle al-
dre, men på denne aften er
der mulighed for at tage
sin kæreste eller kone
med, så hun også kan få
indblik i foreningen. 

Kik ind 
hos Logen 

TRUSTRUP - Flere end
100 gårde over hele landet
er med, når der er økolo-
gisk høstmarked i den før-
ste weekend i september. 

Lokalt kan man besøge
Edward og Alida Stijkel på
gården Øko Ged og Grønt
på Trustrupvej 10. 

Det er et mindre famili-
elandbrug, der har 
170 malkegeder og en ha
med forskellige grøntsa-
ger. 

Mange vil i forvejen ken-
de landbruget, der har en
stand, når der om onsda-
gen er torvedag i Odder. 
Og da gården leverer mælk
til mejeriet i Søvind, er der
endnu flere, der har spist
en af de oste, som gederne
leverer mælk til. 

Men søndag den 7. sep-
tember kl. 10-16 kan 
man besøge gården, der vil
byde på smagsprøver på
gedeprodukter. Landbru-
get har også en gårdbutik
med frugt, grønt og gede-
kød, og man kan købe 
kaffe, saftevand og kage el-
ler en bolle. Og hvis ellers
gårdens æsel er i humør til
det, kan børnene få en tur
på den. 

På øko-
gårdbesøg

ØRTING - Fra i tirsdags er
der igen sangaftener med
fællessang på Ørting Sko-
le. Det var den 21. sæson,
der gik i gang, og som sæd-
vanligt er det sange fra
Højskoledagbogen og DGIs
sangbog, der bliver sunget. 

Sangaftenen begynder
kl. 19.30, og indtil maj
næste år vil der være fæl-
lessang på skolen den før-
ste tirsdag i måneden på
samme tidspunkt. 

Fællessang
begyndt

ODDER - Hver tirsdag
morgen kl. 9.30 er der som
noget nyt morgensang i
Odder Sognekirke. 

Kirkens organister spil-
ler til tre fællessalmer, der
både kan være nye og gam-
le salmer. Undervejs vil
der også blive læst et styk-
ke til eftertanke. 

- Vi håber, at morgen-
sangen kan blive et ånde-
hul for den, som har brug
for at sidde lidt i kirken, for

den, som gerne vil synge
sammen med andre og for
alle, som bare kigger forbi
engang i mellem, siger sog-
nepræst Birgitte War-
ming. 

Måske vil der med tiden
være interesse for en kop
kaffe i kirkecenteret efter
morgensangen, lyder det
fra sognepræsten. 

Morgensang i kirken
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Skal du have 

nye gardiner?
- så gå til fagmanden.

Gardinrådgivning og måltagning.

Syning og montering efter tilbud.

Kig ind eller ring efter gardinbussen. 
Husk vi har 
rense- og 
vaskeservice.

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

Forretningen er åben 

torsdag og fredag kl. 9.00-17.30

ØRTING KØD

GUIDEDE
SENSOMMERTURE TIL

TUNØ
Oplev den bilfrie ø, der er kendt for sin varierede 
natur, hyggelige stemning og gode grøntsager. 
Tag et kig ud over øen fra det unikke kirketårn, 
der også er øens fyrtårn.

TILMELDING: Ring/mail til Hanne Tromborg Thaysen: 
Mail: tromborgthaysen@mail.dk Tlf.: 86 55 31 41

VARIGHED: Afgang/ankomst Hou Havn 8.45/17.40

PRISER: voksne: 395 kr. pr. person
            børn/pensionister: 325 kr. pr. person
Priserne inkluderer bl.a. udgifter til færge, frokost, guide, 
kirke og museum. Der tages forbehold for ændringer.

Læs om alle turene på: www.visitodder.dk

EFTERÅR PÅ DEN LILLE KATTEGATØ
September 2. & 30. Svampetur

9. Fotosafari
14. Snapsetur
16. & 23. Porretur

Oktober 7. Porre/rodfrugter
14. Efterårstur
18. Rådyr/slåen
21. Rådyr/istid

Malling
El-installationsforretning

v/Steen Hougaard - Aut. el-installatør
Malling Kirkevej 5 - 8340 Malling 

www.mallingel.dk

Tlf. 86 93 11 30

Vi har været på 

messe og købt 

mange nyheder.

Se det store 
udvalg.

Stort udvalg 

i belysning, 

hårde hvidevarer 

og brugskunst.

ART CLOCK 

ART CLOCK 

WM 14E461DN
Opvaskemaskine

Kapacitet 7 kg
Centrifugeomdr.
400-1400 omdr./min.
Stort display
Før 6.695,-
Begrænset antal
Afhentningspris

3.999,-

Åbningstider fra 1. september: mandag-fredag kl. 10-17 lørdag 9.30-12.00

el-light

Forslag om 
at fjerne
tilskud til mad
på plejehjem

Af Rasmus Blicher

ODDER - Selv om de æl-
dre i Odder Kommune
betaler en af landets
højeste priser for deres
mad, ser det nu ud til, at

der skal spares endnu
flere penge på området. 

Regningen sendes denne
gang til de ældre, der bor
på kommunens plejecen-
tre. 

De har hidtil fået tilskud
til maden, men det sociale
udvalg åbner nu op for, at
det tilskud helt skal fjer-
nes. 

- Vi har i kommunen
valgt, at de hjemmeboende
ældre ikke får tilskud til

deres mad, og derfor bør de
ældre, der bor på plejecen-
trene heller ikke få til-
skud, når nu vi skal spare,
siger formanden for social-
udvalget Niels Rosenberg
(K). 

Kommunen giver i øje-
blikket tilskud til de 114
beboere, der bor på pleje-
hjem i Odder. 

Ved at fjerne tilskuddet
kan kommunen spare 2,2
mill. kr. om året. 

Forvaltningen foreslår

dog, at tilskuddet fjernes
over en årrække, og står
det til udvalgsformanden,
skal det ske over tre år. 

Det betyder, at de ældre
skal betale 150 kr. mere om
måneden i 2009, 150 kr.
mere i 2010 og 200 kr. me-
re i 2011. 

Ifølge kommunens be-
regninger vil de økono-
misk dårligst stillede æl-
dre, der kun modtager fol-
kepension og ældrecheck,
kun have 1558 kr. til rådig-

hed om måneden, når til-
skuddet til maden fjernes,
hvis de eksempelvis bor på
det nye center på Bronze-
aldervej. 

Spareforslaget blev dis-
kuterer i økonomiudvalget
i mandags efter avisens de-
adline, og Socialdemokra-
terne afviste på forhånd, at
brugerbetalingen på æl-
dremad skal sættes op, når
de forhandler budget. 

- Det er dyrt nok i forvej-
en, og vi vil stemme nej til

det forslag, siger han.
Besparelserne er en del

af det katalog, som kom-
munen har udarbejdet til
politikerne med forslag til
besparelser for 11 mill. kr.
Det omfattende spareka-
talog indeholder også, at
der skal nedlægges seks
plejeboliger, at de ældre
kun skal have gjort rent
hver tredje uge og lukning
af flere klubber til unge i
oplandet. 

Udsigt til dyrere ældremad

De ældre på plejehjem i Odder risikerer at miste tilskud-
det fra kommunens, så deres mad bliver endnu dyrere. 

Arkitekt
genopliver
forslag.
Borgmester
tvivler på ideen

Af Carina Mayner

ODDER - Hvis Odder
Sygehus skal lukke, bør
Odder Kommune købe
bygningerne og lukke
nogle af rådhusets afde-
linger ude i byen.

Det foreslår arkitekt og

tidligere byrådsmedlem
for den Åbne Miljøliste, Er-
ic Pettersson, der stadig er
aktiv i foreningen, som har
skiftet navn til Kultur- og
Miljølisten. 

Eric Pettersson har tid-
ligere været på banen med,
at Odder Kommune bør kø-
be sygehuset og flytte i
hvert fald den administra-
tive del til Randlevvej. 

Flot rådhus

Sagen er atter blevet ak-
tuel, efter at ledelsen på
Regionshospitalet i Hor-
sens, Brædstrup og Odder

foreslår, at lukke sygehu-
sene i Odder og Brædstrup
i løbet af et par år.

- Jeg har i mange år ærg-
ret mig over udviklingen
på vore flotte rådhus. I dag
rummer det en masser af-
delinger, som ikke er di-
rekte borgerelaterede.
Desuden har vi afdelinger
i både Nørregade og Kilde-
gade. De kunne undværes,
hvis vi samlede adminis-
trationen på det gamle sy-
gehus, hvor børne- og fami-
liecentret i forvejen ligger.
Var de afdelinger væk,
kunne vi få plads til alle de
udadvendte funktioner på

rådhuset, siger Eric Pet-
tersson, som i den
sammenhæng tænker på
f.eks. ældreplejen, plads-
anvisningen osv. 

Selvfølgelig skulle hele
borgerbutikken også beva-
res på rådhuset.

- Fulgte man mit forslag,
er jeg overbevist om, at
man ikke behøvede bygge
rådhuset ud og på den må-
de ødelægge husets arki-
tektur. Og mangler man
stadig et mere repræsenta-
tivt sted til. f.eks. borgmes-
teren, officielle modta-
gelser osv., kan man jo er-
hverve det gamle tinghus,

hvis det bliver sat til salg,
siger han.

- For tidligt

Borgmester Niels-Ulrik
Bugge (V) har lidt svært
ved at forholde sig til Eric
Petterssons forslag.

- Jeg har på ingen måde
opgivet at bevare de eksis-
terende afdelinger på Od-
der Sygehus. Derfor synes
jeg, at det er for tidligt at
tænke i rådhusplaner på
sygehuset. Men når det er
sagt, må jeg selvfølgelig si-
ge, at det er en mulighed,
som bør undersøges. På

den anden side frygter jeg,
at der skal så mange om-
bygninger til, at det bliver
for dyrt. Umiddelbart øn-
sker jeg ikke, at vores med-
arbejdere skal sidde bag
lukkede døre på lange
gange. Og sådan ser syge-
huset ud lige nu - lidt som
Århus Rådhus, siger han.

Borgmesteren håber
derfor, at der til næste år
kan komme lidt skub i pla-
nerne om at udbygge råd-
huset. I første omgang har
han foreslået, at der på
næste års budget afsættes
en mill. kr. til de første
undersøgelser. 

Foreslår rådhus på sygehuset

Borgmester Niels-Ulrik Bugge (V) gik i front som formand
for en støtteforening, da amtets politikere i 2002 beslut-
tede at nedlægge størstedelen af Odder Centralsygehus -
og han vil fortsat kæmpe for at bevare de nuværende funk-
tioner på sygehuset. Derfor er han heller ikke specielt be-
gejstret for ideen om at lave rådhus i bygningerne.(Arkiv-
foto)

Ca. 30 grupper
ser frem til
ministerbesøg

Af Carina Mayner

ODDER - Der er næppe
tvivl om, at velfærdsmi-
nister Karen Jespersen
(V) vil blive modtaget af
et hav af stolte frivilli-
ge, når hun på lørdag
den 6. september åbner
den anden frivilligdag i
Odder. 

Omkring 30 foreninger
eller grupper, der udfører
en eller anden form for fri-
villigt arbejde, har m eldt
sig til messen, som i år
finder sted i Pakhuset.

- Vi agter selvfølgelig at
præsentere Karen Jesper-
sen for vores mange for-
eninger, så hun kan se, at
det faktisk kan betale sig
at støtte de truede frivillig-
centre, siger formand for
Frivillig Center Odder,
Kirsten Esper Andersen. 

Hun henviser til, at Vel-
færdsministeriet lukker
for støtten til centeret og
14 andre frivilligcentre
landet over til nytår. 

Selv om der hele tiden
har været tale om tidsbe-
grænset støtte, håber Kir-
sten Esper Andersen sta-
dig, at centret i Odder kan
forsætte med frivilligkoor-
dinator Pernille Helbo i
spidsen. Fra nytår blot ved
hjælp af de såkaldte PUF-
midler samt med støtte fra

fonde. Lykkes det ikke at
skaffe midler, kan centret
i Odder ende med at være
et fælles mødelokale samt
et sted, hvor foreningerne
kan låne it-udstyr.

- Fondene har Karen
Jespersen selvfølgelig ikke
indflydelse på. Men man
kan da håbe, at hun vil
tænke på os, når PUF-mid-
lerne skal fordeles. De
kommer jo også fra Vel-
færdsministeriet. Eller
endnu bedre, at ministeri-
et vælger at forlænge støt-
teperioden i et år mere, si-
ger hun.

Hverken Karen Jesper-
sen eller andre behøver
dog frygte, at den lokale
frivilligdag bliver en dag
med selvynk eller politisk
agitation.

Den dag skal det nemlig
fejres, at de frivillige i Od-
der i årenes løb har fået
etableret sig i et hav af
grupper. Af disse kan næv-
nes Gigtskolen, Odder
Selvhjælpsgrupper,  Prik-
ken over i’et, Osteoporose-
foreningen og Vågetjenes-
ten. Repræsentanter fra
ca. 30 af dem mødes fra
morgenstunden for at
drikke fælles kaffe, inden
messen åbnes af Karen
Jespersen kl. 10. Herefter
er der dagen igennem
underholdning med bl. a.
bandet Baktus All Stars og
kl. 11 med Tonny Trofoli-
kum fra Cirkus Mongo.

Kl. 14 slutter frivilligda-
gens officielle del, men om
aftenen mødes deltagerne
til fællesspisning. 

Frivillige i Pakhuset

ODDER - Vådt vejr har ført
til, at Odderbanens spor-
arbejde nu officielt er fem
uger forsinket. 

Det er problemer med
blød bund og meget vand,
der har ført til forsinkelsen
af arbejdet med banen,
skriver Midtjyske Jernba-
ner, der i en pressemedde-
lelse beklager situationen.

Ifølge den skal passager-
ne stadig bruge togbussen
mellem Odder og Tran-
bjerg indtil den 14. sep-
tember. 

I perioden fra den 15.
september til den 7. okto-
ber vil der stadig være tog-
bus mellem Odder og Mal-
ling, og først den 8. oktober
vil der ifølge pressemedde-
lelsen køre tog fra statio-
nen i Odder igen. 

Sporarbejde
er skredet

HUNDSLUND - Tag med
ud og fisk. Sådan lyder op-
fordringen fra Borgerfor-
eningen for Hundslund og
Omegn. 

Foreningen har lavet en
fisketur, og selv uerfarne
lystfiskere skulle have en 
mulighed for at få noget på
krogen. 

Turen går nemlig til put
and take-søen i Grum-
strup. 

Selve turen finder sted
søndag den 14. september
fra kl. 9-13, men snarest
muligt skal man melde sig
til hos Susanne Nielsen på 
tlf. 86 55 05 12.

Fisketur til
Grumstrup
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Hooter’s Blues 

Featering - USA

September-åbent: Alle ugens dage!

- en blues aften for blues elskere - og alle jer der bli’r det

Mad, musik, 

sensommer og 

solnedgange på 

Hou Havn

Bordbestilling nu!!!

Lørdag d. 20. sept. 2008
Pakhuset, Odder

Spisning kl. 19.00:
2 slags kød, kartoffelsalat, salat og
flutes + kaffe og hjemmebag

Bindende tilmelding senest 18.9. til
Marianne 23 69 90 95 eller H. C. 20 60 16 28

Denne gang med Live-musik:

Never 2 Old
underholder fra 21.00-02.00

Medlemmer gratis entre. Ikke medlemmer kr. 30.
(medlemsskab 50,- årligt)

M
en

u

Dansebal for voksne

Foreningen for enlige og par over 30 -
til fælles aktiviteter og social samvær.

www.cafe40.odderweb.dk

M
u

si
k

kr. 79,-

Bestil på www.kokkenogjomfruen.dkTlf. 70 10 70 11

Priser
er i kr.
pr. kuv., 
min. 10
kuv., excl. 
lev.
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Vælg selv en forret og sammensæt din

buffet blandt et stort og fl ot udvalg af

gode populære og nye retter:

1 FORRET +

3 LUNE RETTER +

5 TILBEHØR for KUN
9950

Chefsyge-
plejerske vil
lukke sygehus 
i hjemby 

Af Rasmus Blicher

RUDE - Bag Regions-
hospitalet Horsens’ for-
slag om at lukke syge-
huset i Odder, står bl.a.
chefsygeplejerske Anna
Birte Sparvath, der selv
bor i lokalområdet og
har arbejdet på sygehu-
set. 

- Det kan godt være, at
jeg nu bliver upopulær i
Odder, men det er der så ik-
ke noget at gøre ved. Jeg
kan godt leve med at være
upopulær i en periode, hvis
jeg tilgengæld er med til at
træffe de bedste beslut-

ninger, siger chefsygeplej-
ersken.

For godt en uge siden
meddelte hun sammen
med cheflæge Steen Fri-
berg fra Regionshospitalet
Horsens, at der er udarbej-
det et spareforslag til re-
gionen, hvor hospitalet i
Odder og Brædstrup skal
lukkes, og bygningerne
sælges.

Anna Birte Sparvath
kender selv sygehuset i
Odder, for hun har både ta-
get en del af sin uddan-
nelse på sygehuset, og så
har hun været ansat der ef-
ter studierne. 

I dag bor hun i Rude,
men hun mener ikke, at til-
hørsforholdet til Odder har
gjort det sværere at kom-
me med det upopulære for-
slag. 

- Borgerne kan have til-
lid til, at uanset hvad min
geografiske relation er, så

er jeg med til at foreslå den
bedste løsning, når vi har
en udfordring. Jeg ville
være kommet med dette
forslag uanset, hvor jeg
havde boet, siger hun.

Alligevel har det ikke
været en nem beslutning. 

- Det havde da været
nemmere for mig og chef-
læge Steen Friberg ikke at
foreslå noget som helst til
regionen, der har bedt os
om at komme med nogle
spareforslag, men det hav-
de ikke været at håndtere
sagen professionelt, siger
hun. 

Hun kan dog godt forstå,
at der er mange følelser på
spil, når der skal lukkes sy-
gehuse. 

- Der er nogle af de an-
satte, der har arbejdet i
Odder hele livet, og så kan
det være svært at skulle
rykkes til Horsens og star-
te på noget helt nyt, men

der er det så min opgave at
være med til at sikre, at
forløbet bliver tilfredsstil-
lende for alle, siger hun,
der understreger, at ingen
af medarbejderne i Odder
vil blive fyret, hvis sygehu-
set lukker. 

Borgmester Niels-Ulrik
Bugge (V) har udtalt, at en
sygehuslukning vil være et
stort tab for byen, og det gi-
ver chefsygplejersken fra
Rude ham ret i. 

- Sygehuset er et aktiv
for Odder, og det er et tab
for byen at miste det, men

situationen er den, at vi
skal spare i regionen, og
det mest fornuftige er der-
for at samle aktiviteterne
på færre steder, siger hun. 

For Odder-borgerne kan
en lukning af sygehuset
dog også have en positiv
betydning. 

- Kommunerne og regio-
nerne bliver nødt til at sør-
ge for, at det bliver nemme-
re at komme fra Odder til
Horsens med offentlig
transport, siger Anna Bir-
te Sparvath. 

Hun understreger, at det

er politikerne, der har bedt
sygehusledelsen om at
finde besparelser, og at det
også er politikerne, der
skal træffe en beslutning. 

Hellere
professionel 
end populær

Chefsygeplejerske fra Regionshospitalet Horsens, Anna Birte Sparvath står bag et for-
slag om at lukke sygehuset i den by, hun bor i. (Arkivfoto: Anna Dorthe Olesen)

Brosbøl vil læse
undersøgelsen
grundigt
igennem

Af Hans Jørgensen/Ritzau

ODDER - Det er dumt at
droppe ideen om en bro
over Kattegat uden at
have læst rapporten or-
dentligt igennem. 

Det siger det socialdemo-
kratiske folketingsmedlem
Kirsten Brosbøl i en kom-
mentar til de mange politis-
ke udmeldinger, der er kom-
met, efter at Transportmi-
nisteriet har offentliggjort
en rapport om Kattegatfor-
bindelsen. 

Men blækket skal være
tørt og undersøgelsen læst
ordentligt igennem, førend
man kan sige noget, mener
Kirsten Brosbøl. 

Screening lavet

Adskillige politikere hav-
de ellers travlt med helt at
afskrive forbindelsen, kort
efter at rapporten blev of-
fentliggjort. 

- Men jeg er nødt til at læ-
se rapporten, før jeg kan se,
om jeg kan stole på bereg-
ningerne. Jeg er nødt til at
studere dem lidt nøjere, si-
ger Kirsten Brosbøl. 

Det er et flertal i Folke-
tinget, der står bag den så-

kaldte screening, der nu er
blevet lavet. Den har kostet
et par mill. kr., men Social-
demokraterne havde gerne
set, at der var blevet lavet
en egentlig forundersø-
gelse, der var gået mere i
dybden. 

Både transportminister
Carina Christensen (K) og
Henriette Kjær, der er tra-
fikpolitisk ordfører for K, af-
skrev allerede i sidste uge
Kattegatforbindelsen. Det
sker bl.a med henvisning
til, at den ikke kan bruger-
finansieres, men delvist
skal betales af staten. 

- Etablering af en fast for-
bindelse over Kattegat er
derfor ikke aktuel inden for
tidshorisonten af regering-
ens kommende investe-

ringsplan, men kan tages op
igen om 15-20 år med ud-
gangspunkt i de trafikale
forhold til den tid, sagde så-
ledes Carina Christensen.

Lukke ned

Henriette Kjær (K), der
har været fortaler for broen,
beklagede, at det nu får
lange udsigter.

Også Venstre og de radi-
kale har afskrevet broen i
de næste mange år. Men de
er for hurtigt ude, mener
Kirsten Brosbøl. 

Hun er specielt skuffet
over, at Henriette Kjær nu
afskriver broen. 

- Det er ærgerligt, at hun
så hurtigt opgiver sin begej-
string. Vi havde ønsket en

ordentlig forundersøgelse,
og jeg er lidt bekymret for,
at det her er et forsøg på at
lukke diskussionen ned.
Hvis man vil udskyde de vi-
sioner på baggrund af så let-
te beregninger, så er man
ikke på forkant. Vi ved, at vi
står over for store investe-
ringer i fremtiden, siger
Kirsten Brosbøl. 

Hun hæfter sig bl.a. ved,
at den aktuelle screening
kigger helt isoleret på en
forbindelse over Kattegat. 

- Det indgik ikke i scree-
ningen, at man skulle tage
besparelser på andre an-
lægsudgifter med. Men
man må se på tingene i en
sammenhæng. Og hvad vil
det betyde, at vi helt afskri-
ver broen, hvis vi vil anlæg-

ge højhastighedstog og nye
veje. Jeg vil se på, om det ik-
ke er muligt at rejse nogle
spørgsmål til undersø-
gelsen i Folketinget, siger
Kirsten Brosbøl. 

Deler skepsis

Trafikøkonom Uffe
Christensen deler Kirsten
Brosbøls skepsis. Han har
svært ved at tage undersø-
gelsen alvorligt. 

- Det virker hovedløst at
investere en masse i det ek-

sisterende net uden at vur-
dere seriøst, hvad potentia-
let er i en Kattegatbro. Der
er ingen, der kan modbevi-
se, at det måske vil give 25
mia. ekstra at forbinde År-
hus og København, for det
er der ingen, der har gidet
at undersøge. Man har
brugt en forkert målestok,
fordi man ikke har set på de
investeringer, man ellers
skal lave i den eksisterende
infrastruktur, siger Uffe Ja-
cobsen. 

Dumt at droppe broen

Kirsten Brosbøl er ikke klar til at afskrive en bro over Kattegat. (Foto: Søren E. Alwan)

GYLLING 
FORSAMLINGSHUS
Husk bankospil hver 
tirsdag aften kl. 19.00

Den rapport om en fast forbindelse over Kattegat, der
blev offentliggjort i sidste uge, er lavet af Niras 
Konsulenterne. 

Firmaet har kigget på fire linjeføringer. Den ene går
mellem Sjællands Odde og Mols. 

De tre andre alternativer går enten over eller syd om
Samsø og i land nord for Hou. Herfra går 
forbindelsen mod Odder, men forinden splittes den, så
der skal laves veje både mod Horsens og mod 
Århus. 

Med et højhastighedstog som en del af 
forbindelsen kan man rejse fra Århus til København på
ca. 75 minutter. 

Og det vil tage ca. to timer at køre i bil fra Horsens til
København med en forbindelse via Samsø. 

Det billigste alternativ, der går over Samsø, koster
omkring 100 mia. kr. En brugerbetalt finansiering efter
samme principper som Storebæltsbroen hænger ikke
sammen, og staten skal betale mellem 50 og 
75 mia. kr., hvis et af de tre alternativer omkring Samsø
vælges. 

“Screening af en fast forbindelse over Kattegat” kan
ses på Transportministeriets hjemmeside www.trm.dk.

FAKTA

Kattegat-undersøgelsen

ODDER - Ved starten af
det nye skoleår har Skov-
bakkeskolen fået ny le-
delse.

Konstitueret skoleleder
Poul Erik Jensen er for ti-
den langtidssygemeldt,
og indtil den 1. april 2009
er Jette Nauntofte konsti-
tueret som skoleleder. 

Jette Nauntofte, der er
51 år, har i de seneste fi-
re år været tilknyttet Od-
der Kommunes Børne- og
Familiecenter, og hun har
i den forbindelse været
koordinerende psykolog
på Skovbakkeskolen. 

Jette Nauntofte er op-
rindeligt uddannet folke-
skolelærer og har arbej-
det som sådan i Aalborg i
ti år, alt imens hun videre-
uddannede sig som skole-
psykolog.

Siden blev hun semina-
rielektor i psykologi, og
inden sin ankomst til Od-
der Kommune var hun an-
sat ved det daværende
JCVU - Jysk Center for

Videreuddannelse af læ-
rere og pædagoger.

- Det har altid været
vigtigt for mig at holde te-
ori og praksis op mod hin-
anden, derfor har jeg sagt
ja til jobbet, som også er
en måde at prøve mig selv
af som leder. Det er natur-
ligvis en stor fordel for
mig, at jeg kender skolen
og dens mange dygtige og
engagerede medarbejde-
re, siger Jette Nauntofte,
der bor i Skanderborg
sammen med sin mand. 

Skovbakkeskolens ad-
ministrative leder Lis-
beth Frandsen er netop
fratrådt efter 46 års an-
sættelse i Odder Kommu-
ne. Som ny administrativ
leder er ansat Morten
Mortensen, 40 år. 

Morten Mortensen er
oprindeligt kontoruddan-
net i Århus Amt, hvor han
i 20 år har beskæftiget sig
med lønadministration,
først som menig medar-
bejder, siden som gruppe-

leder og senest som sted-
fortræder for amtets lønc-
hef.

Han betegner sin nye
stilling som et ønskejob.

- Det indeholder alt det,
jeg kunne ønske mig i et
job. Nu får jeg set verden
fra en anden side, end da
jeg sad centralt i amtet.
Det er et job, hvor jeg er
tættere på folk, end jeg
har været vant til, og det
kan jeg godt lide. Rent
professionelt er det en ud-
fordring at skulle være
den, der får pengene til at
slå til, siger Morten Mor-
tensen, der har boet med
sin familie i Odder de se-
neste 12 år. 

Ny ledelse på skoleRing din annonce 
ind på 

tlf. 86 54 10 11
MALLING - Et nyt dansk
korværk bliver den 16. sep-
tember opført i Malling
Kirke. Værket “I Det Fri”
er en korsuite med digte af
Kaj Munk og musik af Er-
ling Kullberg. 

Tre kor medvirker ved
opførslen af det nye kor-
værk, det er Cantabileko-
ret med Winnie Kilsgaard
som dirigent samt Rusty
Cotton og Snapsingers med
dirigent Pia Voxtorp. Desu-
den medvirker komponis-
ten som dirigent, mens Lo-
ne Karlsson sidder ved kla-
veret. Værket består af 12
sange med navn efter årets
måneder, og Kaj Munks
digte skildrer årets skiften.
Men da værket er fra be-
sættelsestiden kan man
også høre, hvordan Kaj
Munk finder snørklede
veje til at udtrykke sin
modstand mod besæt-
telsen. 

Koncerten i Malling Kir-
ke begynder kl. 20 tirsdag
den 16. september. 

Korværk
med Munk
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MANDAG - TORSDAG
FREDAG
LØRDAG
SØNDAG/HELLIGDAGE

99..0000  --  1177..3300
99..0000  --  1188..0000
99..0000  --  1166..0000

1100..0000  --  1155..0000

PPLLAANNTTEE  &&  HHAAVVEE  CCEENNTTEERR

RRUUDDEEHHAAVVVVEEJJ  1100  ··  88330000  OODDDDEERR  ··  TTLLFF..::  8866  5544  1111  3333  ··  FFAAMMIILLYY--GGAARRDDEENN@@MMAAIILL..DDKK  ··  WWWWWW..FFAAMMIILLYY--GGAARRDDEENN..DDKK

PPllaanntteettiidd

AAllttiidd  
SSøønnddaaggss--

ååbbeenntt

AAllllee  vvaannddsstteenn

÷÷4400%%
ffrraattrræækkkkeess  
vveedd  kkaasssseenn

CCHHRRYYSSAANNTTHHEEMMUUMM
FFlloottttee  bbuusskkee
4400,,--
SSppaarr  2200,,--

FFLLOOTTTTEE  HHEEBBEE
33  ssttkk..  6600,,--

PPYYNNTTEEKKÅÅLL
ssttkk..  5500,,--

HHOORRTTEENNSSIIAA’’SS  
LLYYSSTTHHUUSS
SSPPAARR  OOPP  TTIILL  4400%%

SSTTOORRTT  UUDDVVAALLGG  AAFF  LLYYNNGG
EEkkss..  GGaarrddeenn  ggiirrllss  --  33  ssttkk..  5500,,--

SSppaarr  2255,,--

UUDDVVAALLGGTTEE  KKRRUUKKKKEERR
SSPPAARR  OOPP  TTIILL  5500%%

86 53 11 68

30 81 67 61

Laurids
Pedersen
Snedker &
Tømrermester

Kongshusvej 586
Torrild - 8300 Odder

25 år i
præstekjolen 

Af Rasmus Blicher

SAXILD-GOSMER - Når
de iklæder sig præste-
kjolerne, er de ikke
længere Kirsten Lunda-
ger og Hanna Nissen,
men Vorherres tjenere i
Saxild-Nølev sogne og
Gosmer-Halling sogne.
Det har de i disse dage
været i 25 år. 

Avisen har talt med de to
om 25 års præstegerning,
om mangel på mænd, om
tab af autoritet, om Prins
Henrik og om synge et
menneske til døde. 

Hvordan er det at have
været præst det samme sted
i så mange år? 

Lundager: Det er helt
fantastisk at få lov til at
være et sted så længe, så
man kan slå rod. Jeg har
ind imellem overvejet, om
jeg måske skulle herfra,
men der er alligevel noget
særligt ved virkelig at ken-
de befolkningen i området.
Arbejdet som præst bliver
jeg aldrig træt af, for det er
så dejligt, at uanset om vi
kommer til en dåb eller en
begravelse, er vi altid vel-
komne, og jeg får mulighed
for at give min egen glæde
ved troen videre. 

Nissen: Ja, der er noget
særlig ved at slå rod et sted
og kende befolkningen,
som man kommer til efter
25 år. 

- Hvorfor blev I præster? 
Nissen: Troen har jeg få-

et med hjemmefra. Jeg
kommer fra et meget kir-
keligt sogn ved Kolding,
hvor søndagsskole var en
naturlig del af livet. Kir-
ken har aldrig været frem-
med for mig, men da jeg be-
gyndte at læse teologi, var
det ikke for at blive præst.
Jeg kunne slet ikke fore-
stille mig at stå på prædi-
kestolen i en sort kjole,
men jeg modnede gennem
studiet. 

Lundager: Jeg kommer
fra et helt almindeligt fol-
kekirkeligt hjem. Min bed-
stemor var meget from på
den fede måde, og hun vak-
te min interesse for kris-
tendommen. Jeg kunne
godt lide at gå i kirke, og
da jeg valgte at læse teolo-
gi, var det for at blive
præst. 

- Hvordan var holdning-
en til folkekirken dengang?

Lundager: Det var en
meget mærkelig tid, da
man hele tiden skulle for-
svare sin tro. Nu er der en
hel anden interesse, og folk
spørger åbent til kristen-
dommen. Der er jo en hel
generation derude, der ik-
ke kender meget til kris-
tendommen, og de er ble-
vet nysgerrige.

Nissen: Dengang var
kirken også mere pæn.
Man skulle nærmest und-
skylde, at man var der, og
man skulle endelig ikke gå
for langt ind. Nu er kirken
jo åben, og vi inviterer folk
ind. 

- Har præstens rolle ænd-
ret sig over de 25 år ?

Lundager: Der er stadig
enkelte af de ældre i me-
nigheden, der siger De til
mig, men ellers er vi i den
samme situation som fol-

keskolelærerne. Den auto-
ritet, vi havde engang,
kommer vi ikke sovende til
længere. 

Nissen: Det med at tage
hatten af for præsten er
slut.

Lundager: Det hænger
måske sammen med, at
man ikke går med hat me-
re, siger hun og griner.

- Tiden er anderledes, og
måske er det også fordi, der
er kommet så mange
kvindelige præster. Tidli-
gere skulle præsten jo bare
være præst, men i dag hen-
ter præsten også børn, la-
ver mad og har pligter som
alle andre. Præsten er ble-
vet pillet ned af af piedes-
talen. 

- Hvorfor er der så få
mandlige præster her?

Nissen: Der har altid væ-
ret mange kvindelige
præster i Odder. Da jeg be-
gyndte, var jeg den fjerde
præst i provstiet, og det var
allerede dengang mange
kvinder. I dag er der syv
kvinder og tre mænd. 

Lundager: Man siger, at
biskoppen dengang for sjov
sagde, at han gerne ville
have flere kvindelige præs-
ter, så han ikke skulle dan-
se med mænd til præste-
forsamlingerne. 

Nissen: Nu ender det
med, at det er kvinderne,
der skal danse med hinan-
den, og det er lidt 
ærgerligt, at der ikke er
flere mænd. Der var en

konfirmand, der spurgte
mig, om der overhovedet
findes mandlige præster.
Han mente det helt alvor-
ligt, og det er jo lidt skræm-
mende. 

- Hvordan tror I, det er at
være gift med en kvindelig
præst? 

Nissen: Det det må du
spørge min mand om.

Lundager: Du kan også
kigge i statistikkerne, for
præster har den højeste
skilsmisseprocent. Det
handler om, at der går lidt
Prins Henrik i den. 

Nissen: Ja, man bliver
nemt „præstens mand“. 

Lundager: Telefonen
ringer til præsten, man bor
i præstens hus osv. På
mange måder kan det væ-
re svært. 

Nissen: Da vi lige var
flyttet hertil, begyndte
min mand at spille fodbold.
Efter lidt tid fandt han ud
af, at de andre spillede vi-
dere, når han var gået. Det
var, fordi de skulle drikke
en øl efter kampen, og de
vidste ikke, om de kunne
gøre det, når han var der.
Sådan nogle fordomme
kan der godt være, og det
var svært for ham. 

- Har I haft nogle sær-
ligt store oplevelser i de 25
år ? 

Lundager: Jeg har sung-
et en dame til døde. Det var
en stor oplevelse for mig.
Der var en meget syg da-
me, der var på Odder syge-

hus, som jeg havde besøgt
nogle gange. Hun bad mig
en aften om at lægge en pu-
de over hovedet på hende,
for hun trængte til at dø.
Det kunne jeg jo ikke, men
jeg satte mig ned og snak-
kede med hende, og så
sang jeg lidt. Så døde hun.
Og det var egentligt meget
smukt. Det blev stort for
mig, siger Kirsten Lunda-
ger og tilføjer med et smil:

- Men det er ikke noget,
jeg vil love sker hver gang,
jeg synger. 

Nissen: Det at blive
kaldt ud og være der for
mennesker i de svære øje-
blikke. Det er der, det giver
en helt særlig mening for
mig at være præst. Det er
også hårdt. 

- Hvad ville du have ar-
bejdet med, hvis du ikke
var blevet præst?

Lundager: Jeg skulle ha-
ve været gymnasielærer
eller bibliotekar. Nogle
gange kan jeg godt tænke,
at jeg hellere ville have væ-
ret bibliotekar, så jeg bare
skulle sidde i en lænestol
og læse gode bøger. Sådan
er det selvfølgelig ikke at
være bibliotekar, men det
kunne godt have været no-
get for mig. 

Nissen: I gymnasietiden
ville jeg være socialrådgi-
ver eller journalist, og jeg
kunne også godt lide histo-
rie, men jeg valgte teologi,
for det er lidt en kombina-
tion af det hele.

Vorherres tjenere

25-års
jubilæum i
Saxild Kirke 

Af Rasmus Blicher

Kirsten Støve Lunda-
ger siger sin mening om
alt lige fra politik til by-
fester, men når den 54-
årige præst indtager
prædikestolen, handler
det om Gud og kristen-
dommen.

Egentlig kunne hun godt
tænke sig at være bibliote-
kar, så hun kunne nyde go-
de bøger i en rolig lænestol
med en kop lun kaffe. Men
man behøver ikke at ken-
de Kirsten Lundager ret
godt for at vide, at hun hur-
tigt ville komme til at ke-
de sig. I hvert fald ville hun
have svært ved at holde
mund, og hun er da heller
ikke i tvivl om, at jobbet
som præst er det rigtige for
hende. 

- Det er et helt fantastisk
job, fordi man altid er vel-
kommen, når man møder
folk, og man får lov til at
deltage i de vigtigste begi-

venheder i andre mennes-
kers liv. Man ser ikke bare
på fra sidelinjen, men er en
del af begivenheden, siger
hun. 

Troen er nødvendig og
har stor betydning for
præsten, der voksede op i
Vendsyssel og gik i kirke
med sin familie. 

- Den giver mig en tillid
til, at der er hånd i hanke
med livet. Det er tro på, at
jeg ikke behøver at kende
alle svar, men at der allige-
vel er en mening. Den glæ-
de, jeg har ved troen, får
jeg som præst lov til at gi-
ve videre, når jeg forkyn-
der Guds budskab, og det
er en stor glæde, siger hun. 

I torsdags var det præcis
25 år siden, Kirsten Lun-
dager indtog rollen som
præst i Saxild og Nølev
sogne, og det blev fejret i
søndags med en særlig ju-
bilæumsgudstjeneste i det
fri. 

Som præst i sognet gen-
nem 25 år har hun ofte
krydret sine prædikener
med aktuelle emner, og
hun er ikke bange for at si-
ge sin mening. 

- Det er vist ingen i me-
nigheden, der tror, jeg

stemmer borgerligt, siger
hun med et smil. 

- Men jeg kunne aldrig
drømme om at tale parti-
politik fra prædikestolen.
Det skal man ikke som
præst, siger hun. 

Får folk til at lytte

At Kirsten Lundager er
en præst, der tør sige sin
mening, kom senest frem,
da hun i Horsens Folke-
blad kritiserede byfesten
An Odder Las Vegas for at
være plat. Kritikken var
hård - også for hård mente
eksempelvis borgmester
Niels-Ulrik Bugge (V) -
men Kirsten Lundager for-
tryder ikke, at hun tog bla-
det fra munden og kritise-
rede, at der under 
festen blev foretaget mas-
sevielser. 

- Jeg opnåede, det jeg vil-
le, og jeg sagde bare det,
som alle andre tænkte, si-
ger Kirsten Lundager, der
glæder sig over, at der ik-
ke bliver holdt flere Las Ve-
gas-fester i Odder. 

I Saxild er Kirsten Lun-
dager kendt for at få folk til
at lytte, når hun holder
prædikener. Formanden

for Saxild Menighedsråd,
Anna Birte Sparvath, læg-
ger ikke fingrene imellem,
når hun roser den livsgla-
de præst, der har let til lat-
ter.

- Kirsten Lundager del-
tager ikke blot ivrigt i dis-
kussioner, men sætter og-
så dagsordener og har
holdninger og meninger,
som forfølges og fasthol-
des. Hun lytter også gerne,
men der skal være hold i
det, der siges, lyder det fra
Anna Birte Sparvath, der
understreger, at selv om
der er fart på Kirsten Lun-
dager, så er en af hendes
egenskaber netop, at hun
også kan give fred og ro til
fordybelse i kirken. 

Kirsten Lundager har
tre voksne børn og blev for
nogle år siden skilt fra sin
mand. I dag har hun en kæ-
reste, der også er præst, og
når de begge en sjælden
gang har fri, så går søndag-
sturen altid hen til kirken. 

- Jeg skal i kirke. Ellers
bliver det slet ikke søndag,
siger hun.

Præst med meninger

GRY HUDPLEJE ER FLYTTET
til Holsteinsgade 6, 1.sal

I den forbindelse er der gratis retning og farvning af bryn
og vipper hvis du booker ansigtsbehandling i september.
- til mændende giver jeg en gratis gang rygmassage i 
forbindelse med ansigtsbehandling.

Holsteinsgade 6, 1. sal • 8300 Odder Tlf. 61 16 86 98 
gryhudpleje@mail.dk • www.gryhudpleje.dk

Jeg bruger kun Dermalogica-produkter som ikke indeholder 
parfume, farvestoffer, mineralske olier, lanolin, formaldehyd 
eller andre irriterende eller tilstoppende ingredienser.

Efter 25 år som herrens tjener har Kirsten Lundager (t.v) og Hanna Nissen slået rødder i lokalsamfundet i hhv. Sax-
illd-Nølev og Gosmer-Halling. (Foto: Morten Pape)

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Ta’ hånd om 
varmeforbruget 

- spar 55%
med en Danfoss 

varmepumpe

Jordvarmepumpe

Luft-vand varmepumpe

www.varmepumper.danfoss.dk

Kontakt din lokale installatør for nærmere information

Rønhøjvej 29, 8300 Odder, 86 54 40 00
Fax 87 80 07 07, e-mail: vvs@byensvvsodder.dk

Jan Guldmann, mobil 23 49 32 30
Ulrik Andersen, mobil 23 49 32 31
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Balkon
Galleriet

Balkon
Galleriet

Kom til fernisering
lørdag 6. sept kl. 12-13

og mød september måneds kunstnere.

Vi giver en forfriskning. Gratis adgang for alle.

Udstillingerne på 
Balkon Galleriet er
lavet i samarbejde
med Odder Kunst-
forening. Kunstvær-
kerne kan købes
ved henvendelse 
i informationen.

Birgitthe Bonna 
fra Åbyhøj

Peter Holleufer fra Viby

Inge-Lise Fuhlskov fra Brabrand

Vores huspianist 
Joehs Ipsen 

underholder på flyglet

Denne måned udstiller kunstgruppen 3Klang, der har 3 deltagere.
Kunstgruppen 3Klang, der er oprettet i 2007, består af tre udøvende kunstnere,
der har fundet sammen. De er meget individuelle personer, både af ydre, sind og
kunsten. 
Kunsten præger deres dagligdag, fritid - ja hele deres tilværelse. Kunsten kommer
fra hjertet, kunst er hjerteblod, derfor vil de gerne give betragteren en god ople-
velse, og måske inspirere dem.

Fotograf, og har været
det i over 40 år og
øjnene ser skiftende
situationer. Det kan
være gamle oldsager,
en himmel blå, en å, et
skævt hus m. m

er tegner, digter, foredragsholde-
ren m.m., men mest kendt for
sine grafiske tegninger i sort/hvid
af fragtmenter af huse og byer. At
lave streger er en stor og fantasi-
fuld hjertesag.

Elsker papirets muligheder og
klipper og klistre alt muligt, men
der er altid en forklaring til hvert
billede, og det er op til betragte-
ren selv at finde denne. Ind i mel-
lem bliver der også malet.

Undskyld  vi roder
I de sidste års kundeanalyser har der været en del ønsker
fra vore kunder. 
Disse ønsker vil vi gerne opfylde gennem de næste par
måneder. 
Vi undskylder derfor rod mens vi bygger om, men er der
problemer så spørg os endelig. Vi er klar til at hjælpe.

Vores nye, kæmpe økologiske 
afdling er allerede klar. 
Dette fejrer vi med et godt økologisk 
tilbud.

Thy Classic øl
33 cl.
Normalpris pr. stk. 7,50 NU

295295
+ pant

Langt under ½ pris

Husk søndag åben kl. 10-17

SPAR 301.40

Ta’ 2 kasser med 6 fl asker for 
tilbudspris 298,00 og få en 

1,5 liter Argento Reserva Malbec 
magnum med i købet 

(værdi kr. 130,00)

Argento
Vælg mellem 
chardonnay, Merlot, Cabernet Sauvignon og Malbec,
Mendoza, Argentina.
12 x 75 cl. Ltr.-pris 33,11. Frit valg

298298
Ta´12 flasker

Pick ’n’ mix
kampagne

FRIT VALG99959995
7 stk.

1,5 liter sodavand 
eller 1 liter Nesrea
Vælg mellem flere varianter. 
1,5 l. Ltr.-pris 9,51 + pant. 1 l. Ltr.-pris 14,27 + pant

Det gode brød
Rugbrød eller 5-korns franskbrød.
2 x 625-950 g. 
Kg-pris max. 23,26.
Frit valg

2 stk.28952895

Spar op til 12,95

Økologiske
æg

12 stk.19951995
Spar 18,00

Kom og se det nye 
vinterovertøj

til børn. Flyverdragter, vanter,
huer m.m. F.eks.

Friends flyverdragt
str. 86-122

Vind- og vandtæt. Åndbar.

49995
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Nørregade 6, 8300 Odder, tlf. 87 80 28 00

Åbningstider
Onsdag 9.30-19.00
Torsdag 9.30-20.00
Fredag 9.30-20.00
Lørdag 9.00-17.00
Søndag 10.00-17.00

Tilbudene på begge sider gælder fra onsdag 3. september til og med lørdag 6. september. Vi tager forbehold for afgiftsændringer, prisstigninger samt trykfejl

Bageren tilbyder: Delikatessen tilbyder:

Alt godt 
fra havet

Torsk, tun, laks og rejer.
100 g

1695

Hønseslat
med bacon, ananas.

200 g

2695

Tærter
Flere varianter.

Pr. stk.

5995

Bøf m/løg
i skysovs.

2 stk.

4495

Serranoskinke
100 g

3995

Oliven-mix
200 g

2695

Frit valg

17.-

ABC-brød og
ballademager
5 stk.

Gustav 
eller 
Ingolf rugbrød17172222

C A F É  •  FA M I L I E R E S TA U R A N T  •  TA K E  AWAY

Stjerneskud

3995

DAGENS MIDDAG

kr. 45,-

Onsdag: Dansk bøf m/bløde løg

Torsdag: Flæskesteg m/surt

Fredag: Gryderet m/ris

Lørdag: Skinke m/flødekart.

Søndag: Stjernsskud

Mandag: Svensk pølseret

Tirsdag: Stegt flæsk

1 græskarbrød,
2 flutes 
eller 8 boller

1717
Flutes
Vælg mellem 

flere varianter. 35,-2 fiskefileter
med pommes frites,

,citron og 

remoulade

3995

Oksemørbrad
Fersk
kg-pris 299,90

Tournedos med bacon
Af oksemørbrad 
kg-pris 266,50  

Okseroast med hvidløg
Af tykstegfi let 
kg-pris 159,90

Mere saft, mere kraft – garanteret mørt!Premium er kvalitets-
oksekød fra nogle af 
verdens bedste kødkvæg: 
Angus, Hereford og Long-
horn. Avlet og opvokset 
i Australien i et mildt 
klima, som sikrer den gode 
kvalitet. Og du finder kun 
de bedste udskæringer i 
Kvicklys køledisk. Så mørt 
og smagfuldt, at du kan 
servere det for selv de 
mest kræsne ganer.  Vil du 
kræse lidt ekstra, så læg 
en Premium udskæring fra 
Kvickly på panden, grillen 
eller i ovnen.

Velbekomme!

Smagen 
og oplevelsen 

er helt i top

Pr 1/2 kg

7995

2 stk/300 g

7995

Tykstegsbøffer
Af tykstegsfi let 
kg-pris 178,57

4 stk/700 g

125.-

Pr 1/2 kg

14995
Premium okse

cuvettestege

34003400

59955995

CHOKPRIS

Til ovn 
eller grill

Culotte eller 
tyndstegsfilet
Kg-pris 199,90

Pr. ½ kg

Pr. ½ kg Kg-pris 68,00

17951795
Ribbensteg

Kg-pris 34,90Pr. ½ kg
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Super tilbud til dig, 
der elsker kvalitet!
Lige nu kan du få et af disse kvalitetssæt til en helt ekstraordinær lav pris: Et par 

100% vandtætte og åndbare VIKING- eller ADI-støvler + en smart ADI-fl yver-

dragt i lækker kvalitet. Samlet værdi kr. 998 – nu halv pris!

Til seje tøser...

...og frække fyre

 * Tilbuddet gælder kun så længe lager haves.

+

+
Frit valg

Normalpris 499,-

Frit valg

Normalpris 499,-

499,-

499,-

Spar 499,-

Spar 499,-

=

=

www.tops.dk

Normalpris 499,-

Normalpris 499,-

 

Str. 25-32
Str. 20-26

Str. 25-32

Str. 20-26

Vandtæt 
Vindtæt 
Åndbar

Vandtæt 
Vindtæt 
Åndbar

TOPS Maibom 

Brabrand · City Vest · 86 25 13 99 · Odder · Rosensgade 41 · 86 54 70 70 

Randers · Randers Storcenter · 86 44 82 84 · Viby · Viby Centret · 86 14 10 45 

Århus C · Skt. Clemensstræde 18-20 · 86 12 46 65 

Århus N · Storcenter Nord · 86 78 63 88

Gensyn med
vennerne 
efter 50 år

Af Carina Mayner

ODDER - Hold kæft, er du ik-
ke blevet barberet endnu?
Sidst jeg så dig, havde du også
lange skægstubbe.  

Der blev drillet, pjattet og snak-
ket gamle dage, da fem glade gut-
ter fra Odder i fredags genså hin-
anden efter 50 års adskillelse.

Stedet var Boulevarden, hvor en
af de fem barndomsvenner, nem-
lig tidligere politibetjent Hans Pe-
ter Holm, bor sammen med sin
hustru Jytte Holm. De to lagde
hus til „knejte-mødet“, som er
kommet i stand i løbet af somme-
ren. Hvem, der egentlig tog initia-
tiv til det, ligger hen i det uvisse,
men alle så ud til at hygge sig. Og-

så Jytte Holm, der er Odder-pige
og derfor kender alle drengene.

- Faktisk har jeg gået til dans på
Hotel Phønix med flere af dem.
Men det var selvfølgelig før, jeg
mødte Hans Peter, forklarede fru-
en i huset.

Skød en hest

De fem kammerater, der alders-
mæssigt befinder sig i nærheden
af de 70 år, kender hinanden fra
kvarteret omkring Randlevvej,
hvor de voksede op. Allerede før de
i fredags gik ombord i frokosten,
snakkede de lystigt om dengang,
Lundevej var en lund, og om en
hest, som næsten fik skudt sine
ædlere dele af.

- Det var slemt. Vi puttede en
blykugle i et rør og sendte den af
sted med en kineser. Skytset vir-
kede helt efter hensigten, og det
var jo nok ikke tilfældigt, at vi
ramte hestens tissemand, fortalte
Jens Boye, før Jens Peter Holm tog

over.
- Hesten overlevede, men det

har ikke været sjovt at være hest.
Vi havde i hvert fald ikke specielt
travlt med at komme hjem den
dag. For tænk, hvis nogen af de
voksne havde set vores ugerning,
huskede han.

Ud over almindelige skarnsstre-
ger fra den tidlige barndom deler
de fem venner også minder fra
ungdomstiden. Således kunne de
nærmest i kor berette om deng-
ang, værtshuset Underhuset blev
kaldt Røvens Kælder. Hvorfor
husker de ikke i dag.

- Kan I huske, dengang vi blev
snuppet af panserne og kom i Od-
der Dagblad med navns nævnelse,
fordi vi havde boret vores knaller-
ter? På en måde var det godt, for
jeg var i lære som maskinarbejder
- og tjente siden penge på at sæt-
te nye plumper i andres knaller-
ter. Nu var de jo blevet nervøse,
fortalte Jens Boye.

De fem venner var også alle

med, da de for mere end et halvt
århundrede siden lejede en bil for
at tage i biografen i Århus. Så
langt kom de dog aldrig, for i sving-
et ved Malling væltede bilen på
grund af våde brosten. Ingen kom
til skade, men det kunne angive-
ligt være endt galt, for benzinen
fossede ud. 

- Jeg husker, at Jørgen lige hav-
de slukket sin cigaret, fortalte
Fritz Sandberg, der bor på Born-
holm.

De øvrige fire bor i henholdsvis
Randers, Beder og to af dem sta-
dig i Odder.

- Vores veje skiltes, da vi starte-
de på vores uddannelser. Det er
hændt, at vi fra Odder og Beder
har mødt hinanden tilfældigt.
Men et fuldtalligt møde som dette
- det er første gang i mindst 50 år.
Men måske ikke den sidste, sagde
Jens Boye.

Glade gamle mænd

For mere end 50 år
siden var det Rød
Tuborg, de skålede i.
I fredags foretrak
fem gamle venner
fra Odder at hilse
på hinanden med en
grøn bajer. Fra ven-
stre ses Hans Peter
Holm, Villy Ras-
mussen, Jørgen Fin-
dalen, Jens Boye og
Fritz Sander. (Foto:
Martin Ravn)  

Kunder kan 
ikke melde sig 
ud længere

Af Hans Jørgensen

HUNDSLUND - Varme-
værket i Hundslund har
sammen med 29 andre
værker bedt Folketing-
et om hjælp. 

Det skete efter et møde
fredag aften hos Uggelhu-
se-Langkastrup Kraftvar-
meværk ved Randers
Fjord. 

Værkerne opfordrer po-
litikerne i det energipoli-
tiske udvalg til at lave nog-
le politiske tiltag, der kan
forbedre driften, så det er
muligt at levere varme til
beboere i små landsbyer
som Hundslund til en ri-
melig pris. 

Samtidig påpeger de 30
barmarksværker i en reso-
lution, at der sker en skæv-
vridning alt efter hvilken
brændselstype, man må
anvende ifølge loven. 

Med andre ord, de små
barmarksværker vil have
lov til at fyre med noget an-
det og billigere end natur-
gas. Det gælder også i
Hundslund. 

- Det ville vi gerne, hvis
vi kunne få lov. Vi vil gøre
alt for at gøre varmen bil-
ligere, siger formanden
Jørn Enevold. 

Halm og biogas

Faktisk har værket et
tilbud fra en landmand,
der gerne vil levere halm-
varme. Og en anden realis-
tisk mulighed er at få leve-

ret biogas fra en lokal land-
mand. Men som det er nu,
må Hundslund-Oldrup
Kraftvarmeværk ikke bru-
ge andet brændsel end na-
turgas. 

Til gengæld har værket
lavet et forslag om tilslut-
nings- og forblivepligt, som
i øjeblikket er i høring. 

Derfor holder varme-
værket på torsdag kl. 19 et
informationsmøde i
Hundslund Hallen. På mø-
det kommer en ingeniør fra
det firma, der har lavet en
rapport, der ligger til
grund for høringen, og man
kan stille spørgsmål. 

Tilslutnings- og forblive-
pligten skal give værket
flere kunder, og det kan af-
værge den store prisstig-
ning, som værket varslede
i sommerferien. 

En prisstigning, som har
fået 16 af de store kunder
til at melde sig ud af vær-
ket siden den 1. juli. 

Det får de dog ikke me-
get glæde af, hvis ellers by-
rådet som ventet vedtager
forslaget. Det skyldes, at
opsigelsesperioden for at
melde sig ud er på 18 må-
neder. Og byrådet forven-
tes at vedtage forslaget om
tilslutnings- og forblive-
pligt i oktober eller novem-
ber. Høringsperioden for
forslaget udløber den 29.
september.

Bordet fanger

- De 16, der har meldt sig
ud, er stadig forbrugere,
den dag man vedtager for-
slaget. Og så fanger bor-
det, konstaterer Jørn Ene-
vold. 

Allerede på en general-
forsamling den 11. septem-

ber vil værkets bestyrelse
anbefale, at prisen på var-
me sættes ned. 

- Vi foreslår at sætte pri-
sen ned, når tilslutnings-
og forblivepligten bliver
vedtaget. I det øjeblik kan
vi vise banken den rapport
og de beregninger, der lig-
ger i den, siger Jørn Ene-
vold. 

Og dermed kan værket
forsikre banken om, at den
er værd at låne penge til.
For i løbet af ni år vil øko-
nomien i værket se sund
ud. 

Forslaget fra besty-
relsen går på at sætte
kWh-prisen ned til 75 øre
plus moms. Ved prisstig-
ningen tidligere på som-
meren blev prisen hævet
fra 68 øre til 110 øre. 

Der er dog andre forslag,
der skal behandles på ge-
neralforsamlingen. Et af
dem går på helt at lukke
værket og lade Odder
Kommune forsyne Hunds-
lund-borgerne med varme,
oplyser Jørn Enevold. 

Varmeværk
søger hjælp
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Gul&Gratis er et annoncetillæg for private, 
der ønsker at købe, sælge eller bytte med 
andre private.

Gør en god handel og tjen penge på ting,
du alligevel ikke bruger.

Du kan endda klare dine handler selv på

www.guloggratis.dk
eller kontakte os på tlf. 65 45 53 53.

i Jylland
Fra d. 5. september
udkommer Gul&Gratis også som 
tillæg til Vejle Amts Folkeblad/
Fredericia Dagblad, Horsens 
Folkeblad og Midtjyllands Avis, 
hver fredag

Pejsebutikken-Århus
Ekspert i varme der hygger!

Skanderborgvej 181
8260 Viby J

Tlf. 8780  0704

Elegant design - skal ses!
Kik ind i butikken og få et godt tilbud.
Fås også i lav model.
Se mere på www.pejsebutikken.dk

70 23 73 93 - vaegtkonsulenterne.dk

SPIS DIG SUND

Kom til åbent hus
Tab et kilo om ugen
Kom til et uforpligtende

inspirationsmøde i uge 37

og få gratis rådgivning,

smagsprøver og opskrifter.

Vi måler gratis din BMI,  

og meget mere.

Vægttab 30 kilo på 30 uger

GRATIS 

MÅLING

ODDER
Banegårdsgade 5

Tirsdag 9/9 kl. 17.00-18.00

3 PLUS revision ApS
v/ Henning Sørensen

Banegårdsgade 13 · 8300 Odder

Tel. 8655 1600 · www.3PLUSrevision.dk

REVISION

HMI sender 
nyt program 
på gaden

HOU - Thomas Buttens-
chön, Alberte og Jan
Gintberg som julegave. 

Det er nogle af de ople-
velser, man kan få i HMI-
hallen i løbet af efteråret
og vinteren. 

Programmet fra Kultur
foreningen omkring HMI-
Hallen er netop blevet
sendt på gaden i knap 1000
eksemplarer, og der er fle-
re nye tiltag. 

Bl.a. en famliedag den
21. september, hvor Alber-
te optræder, oplyser Mie
Jakobsen fra foreningens
bestyrelse. 

Et andet nyt tiltag er en
opera-koncert.

- Det har vi aldrig prøvet
før, men det er lidt af en
trend i øjeblikket, og nu
prøver vi at se, om det kan
blive en succes. Det er op-
era, men det er de kendte
sange, og så er det også
med humor, siger Mie Ja-
kobsen om koncerten den
18. marts. 

Blandt de mere etablere-
de navne har HMI-hallen
Thomas Buttenschön, der
stammer fra Gylling, på

programmet. Han giver
koncert den 12. november. 

På den mere humoris-
tiske side kommer Jan
Gintberg i begyndelsen af
februar, og som noget nyt
kan man købe den sjove
mand som julegave. 

- Det skal forstås sådan,
at man kan købe et gave-
kort til forestillinger, der
er pakket ind som en jule-
gave, siger Mie Jakobsen. 

I november kommer og-
så de lokale Heidi og Lars,
der er kendt fra Hou-revy-
en. 

HMI-hallen har eksiste-
ret i fem år og som en del
af aftalen med amtet, som
man lånte penge af, skal
der hvert år være en ræk-
ke kulturelle tilbud. For-
eningen skal ikke tjene
penge. Det handler bare
om, at økonomien skal lø-
be rundt, men det er også
blevet en udfordring efter
priserne på danske kon-
certnavne er strøget til
himmels. 

- For tre år siden havde
vi en koncert med Johny
Madsen, der kostede
38.000 kr. I dag koster han
55.000 kr., og sådan er det
med alle kunstnere. Det er
blevet ca. 20 pct. dyrere, si-
ger bestyrelsesmedlem og
forstander ved Hou Mari-

time Efterskole Palle Jen-
sen, der er godt tilfreds
med sæsonens program. 

- I al beskedenhed så har
vi mere kultur i denne hal,
end der er i Odder, siger
han med et smil. 

Et af de støre navne til
næste sæson er allerede på
plads. Det er Bamse, der
synger Elvis-sange. (blich)

Kendte navne i Hou

Thomas 
Buttenschøn 

giver koncert i
Hou. (Arkivfoto)

Læserbrev

Fra Jørgen Eriksen, Kro-
gen 1 i Gylling har vi mod-
taget følgende: 

Det er efterhånden nær-
mest håbløst at komme
med offentligt/kollektivt
transportmiddel til og fra
Gylling, specielt i weeken-
derne hvor der nærmest
ikke kører busser til og fra
Gylling. 

Det er ærgerligt, at Gyl-
ling har mistet sine busser.
Vores unge mennesker,
som går i skole i Odder, År-
hus, Skanderborg og Hor-
sens, har meget af deres so-
ciale liv uden for Gylling,
for dem og vi forældre er
det et stort problem med
transport til og fra Gylling.

Jeg kører hver dag til og
fra Gylling ofte flere gange
dagligt, og jeg kan sagtens
have et par mennesker me-
re med i bilen. Hvis alle vi,
der kører frem og tilbage
mellem Gylling, tog en
“blaffer” op at køre, kunne
vi på den måde hjælpe hin-
anden. Hvis så de, der ger-
ne vil have et lift, lige stak
en finger ud, så var det
nemt at se for os, som kø-
rer, hvem der har brug for
transport. Det er da også
meget hyggeligt at få sig en
snak med nogle af dem, vi
bor i by sammen med. 

Lad os hjælpe
hinanden
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8. udgave februar 2009 TeleOdder udgives af Odder Avis

Nu er det tid at GENTEGNE eller NYTEGNE din annonce i 
den lokale telefonbog TeleOdder,  bogen hvor de lokale 
erhvervsdrivende fi ndes.
Udgivelsen sker i februar 2009. 
I 2008 modtog ca. 86% TeleOdder.

TeleOdder er en telefonbog der bliver brugt meget. Mere 
end hver tredje, ca. 36% slår op i TeleOdder mindst en gang 
om måneden. Tilfredsheden med informationssiderne om 
Odder kommune er meget stor, over 82% er tilfredse eller 
meget tilfredse.

Nye annoncører vil blive kontaktet fra uge 39, men du kan 
allerede nu kontakte:

Mette Frederiksen på 51 16 88 05 
eller Birte Jensen på 29 25 14 91 

og aftal tid for besøg eller annonceudkast, så du er sikker 
på at være synlig i lokalområdet.

TeleOdders 8. udgave får stadig fuld opbakning hos Odder 
Kommune, Køb Odder og Erhvervs- og Udviklingsrådet i Odder

TeleOdder · Rosensgade 15 · 8300 Odder · Tlf. 86 54 10 11 · Fax 86 54 10 97 · salg@teleodder.dk · www.teleodder.dk

TeleOdder udgives af Odder Avis

8. udgave

www.teleodder.dk

2009

Henrik Garlik, formand 
for Odder Erhvervs- og Udviklingsråd:

“I Odder skal 
man af hensyn 
til virksom-
heder og 
borgere kun 

have én telefonbog”.

Jesper Hjort, 
Kommunaldirektør, Odder Kommune:

“Odder Kom-
mune samar-
bejder med 
Tele Odder om 
baggrundsin-

formation. Med TeleOdder og 
OdderNettet får man en god 
information om kommunale 
forhold”.

Peter Akselsen, Zjoos, 
formand for Køb Odder:

“Jeg vil gerne 
igen i år anbe-
fale vor lokale 
telefonbog 
TeleOdder. Det 

kan da ikke være rigtigt, at 
vi skal have 4 bøger i vores 
område, én må være nok, og 
denne lokalbog er både nem 
og hurtig at fi nde rundt i, og 
så kan vi nøjes med at annon-
cere ét sted, det giver en stor 
besparelse”.
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Unge fra
Horsens dømt
for grov vold og
røveri

Af Hans Jørgensen

ODDER - Til lyden af
klapsalver og hujen fra

familiemedlemmer
blev fem unge mænd
fra Horsens i fredags
løsladt, efter at de ved
retten i Århus var ble-

vet dømt for at have
overfaldet og sparket
en ung mand fra Odder. 

Ved overfaldet den 3.
maj blev den 17-årige væl-
tet omkuld og sparket, og
en af de fem hoppede på
drengens hoved. Herefter
tog de drengens pung,
iPod, dankort, mobiltele-
fon og et sølvarmbånd. 

De fem fra Horsens hav-
de været i Århus, hvor de
havde været oppe at slås
med andre unge. På vej
hjem midt om natten var
de blevet enige om, at de
skulle finde en, de kunne
rulle. Det gik ud over
drengen i Odder, der gik
og lyttede til sin iPod, da
han blev passet op på ga-

den. Under retssagen gav
de fem forskellige forkla-
ringer på aftenens forløb.
Forklaringerne hang hel-
ler ikke helt sammen
med, hvad de tidligere
havde fortalt til politiet og
i retten ved grundlovsfor-
hør. 

Derfor valgte domme-
ren og de to domsmænd i
høj grad at stole på forkla-
ringerne fra den foruret-
tede og fra to vidner, der
havde set fem-seks perso-
ner stå omkring den over-
faldne. 

- De tiltalte var frustre-
rede. Efter et forslag fra
en af de tiltalte om at rul-
le én, blev forurettede ud-
peget af en af dem. Ved at
være tilstede var alle

med, forklarede domme-
ren, da han afsagde dom-
men mod de fem. 

Efterladt

De fem tiltalte var også
anklaget for at have efter-
ladt den 17-årige dreng
fra Odder i livløs tilstand.
Retten mente dog ikke, at
drengen havde været liv-
løs, da de fem fra Horsens
kørte sydpå igen. 

Efter politiet fik stude-
ret billeder fra en tank-
station, fandt de frem til
bilens fører. Hans forsva-
rer oplyste i retten, at po-
litiet havde fået en anmel-
delse om, at en af de an-
dre tiltalte i sagen havde
truet ham. Det var dog ik-

ke noget, der fik indfly-
delse på rettens afgørelse,
og politiet er endnu ikke
færdig med at efterforske
den sag. 

Fire af de fem blev dømt
for røveri og grov vold. 

Den femte havde en
mindre aktiv rolle i over-
faldet, og derfor blev han
blot dømt for at have be-
gået almindelig vold, som
det hedder i jura-fagspro-
get. 

- Men han har været
klar over, at der skulle be-
gås et røveri, og der skul-
le foregå vold, sagde dom-
meren. 

Derfor fik den 16-årige
en dom på seks måneders
fængsel, heraf tre måne-
der ubetinget. Tre andre,

der er 17, 18 og 18 år, fik
alle ni måneders fængsel,
heraf seks måneder be-
tinget. 

De blev alle løsladt ef-
ter dommen, da de allere-
de har siddet varetægts-
fængslet i tre måneder. 

Den femte af de unge,
en 16-årig dreng, der i for-
vejen har en dom for vold,
fik den hårdeste straf, en
to-årig ungdomssanktion.
Han blev også løsladt til
senere afsoning af dom-
men. Den består af to må-
neder på en sikret institu-
tion samt 19 måneder på
en døgninstitution eller
lignende. 

Fem løsladt efter dom for gade-røveri

Ville helst 
ikke møde op 
i åben retssal

Af Hans Jørgensen

ODDER - De slap ikke,
men to drenge på 15 og
16 år ville egentlig
allerhelst have været
fri for at vidne i sagen
mod fem drenge fra
Horsens. 

De fem fra Horsens stod
i sidste uge tiltalt i retten
for at have overfaldet en
tredje dreng fra Odder. 

De to vidner så ikke selv
overfaldet, men kom først
til stede, da overfaldet var
ved at være færdigt. Og de

var øjensynligt bange for,
at der skulle ske dem no-
get, hvis de afgav forkla-
ring. 

- Forældrene er meget
bekymrede. Jeg har lovet
at bede om, at hverken de
tiltalte eller tilhørerne er
tilstede, når drengene af-
giver forklaring. Og det er
jo helt åbenbart, at der er
mødt en lang række tilhø-
rere, der har tilknytning
til de tiltalte, sagde ankla-
geren Mette Glavind. 

En af forsvarerne pro-
testerede, og derfor fik
drengene selv lov til at for-
tælle, hvorfor de var
bange. Forinden var de
fem tiltalte og tilhørerne
dog vist ud af retssalen. Og
de to drenge blev sammen
med den enes far ført op

via arresten, så de ikke
kunne møde de tiltalte
undervejs. 

Ingen grund

- Det vil kunne give kom-
plikationer senere, hvis de
ser mig, eller siger til de-
res kammerater, hvem jeg
er, forklarede den 16-årige
dreng fra Odder.

Hans kammerat var af
samme opfattelse, og fade-
ren mente heller ikke, der
var grund til at udsætte
drengene for at møde de
tiltalte. 

- Dybest set er der ingen
grund til at være bange.
Men vi kender det danske
samfund. Det kan være et
trusselsbillede, bare at de
tiltalte er til stede. Jeg kan

dybest set ikke se, at der
er nogen grund til at de to
skal udsættes for det,
mente faderen. 

Det argument købte
dommeren dog ikke. De
specielle betingelser i ju-
raparagrafferne var ikke
opfyldt, og derfor måtte de
to drenge sætte sig i vidne-
stolen. 

De fem tiltalte gik dog
med til at sætte sig bag ved
dem, så de ikke kunne se,
når der blev afgivet forkla-
ring. 

Og vidnerne havde ikke
set så meget af overfaldet,
at de kunne genkende no-
gen. 

- Vi så noget tumult og
nogle mennesker stå et
sted. Først da de for-
svandt, kunne vi se, at der

lå en person på jorden. Vi
kendte ham, han var helt
rundt på gulvet. Han rej-
ste sig op, men dejsede om
igen, forklarede en af de to
drenge. 

Meget mere kunne de ik-
ke bidrage med i retssa-
gen, der var præget af en
del uro. Der var så mange
tilhørere, at der ikke var
plads til alle de tiltaltes
venner i retssalen. Det fik
flere unge til at opføre sig
uroligt og genere en rets-
betjent, der følte sig nød-
saget til at vise dem bort
fra selve retsbygningen.
Og politiet blev bedt om at
møde op på den anden dag
af retssagen, der forløb no-
get roligere end den første. 

Drenge var bange 
for at vidne

ALTID FORAN. PUNTO
KOM TIL ÅBENT HUS D. 6. OG 7. SEPTEMBER

*Standard på visse modeller. Prisen er baseret på Grande Punto 1.2 Active MY 2008. Den viste bil er med ekstraudstyr.

NY SERIE PUNTO MED ESP SOM STANDARD FRA KR. 129.990,-
INTEGRERET BLUE&ME™-SYSTEM*
• Et nyt udseende  • nye farver  • nye personlige designmuligheder  
• nye interiør  • nye sportslige modeller
• Blue&Me™-Bluetoothsystem der giver dig nemmere betjening af musik 
   med håndfri telefon og stemmegenkendelse.

www.fiat.dk

Tangholm Hillerød A/S
Frejasvej 40
Hillerød
tlf: 48 26 45 33 

Valby Autoforum A/S
Spontinisvej 5
København SV
tlf: 36 17 77 77 

Bilhuset Birkerød I/S
Kongevejen 86-88
Birkerød
tlf: 45 81 13 43 

Ballevej 12-14
8300 Odder
Tlf. 8654 3000

FRA KL. 10.00 TIL 15.00
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KØB BILLET OG

FÅ ÉT EKSTRA BESØG

I OKTOBER* - Værdi kr. 229/259FÅ

ILLET OG

TRA BES

*Tilbuddet gælder til 30/9 og kan ikke 

kombineres med andre rabatter

4 FORRYGENDE
FØDSELSDAGSSHOWS!
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LEGOLAND® fylder 40 og inviterer til fest og farver hele efteråret. 
Køb din billet og tjek hele fødselsdagsprogrammet på LEGOLAND.dk

SEBASTIAN & CHAPPER
BØLLE BOB SHOW
SIGURD BARRETT 
NICOLAI & MGP 2008
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BØLLE BOB SHOW
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SEPTEMBER - HVER LØRDAG:

Det koster intet at træne – bare du kommer en gang om ugen
www.equinox.dk

... betaler vi

Det koster kun alm. SMS-takst

sms
KOM til 

1272

  Equinox betaler i et helt år? Du læste rigtigt. Du betaler kun et oprettelsesgebyr på 399,- og et kortgebyr på 99,-. Depositummet på 399,- får du tilbage,

når året er gået, og du har opfyldt aftalens betingelser. Derefter er det op til dig. Du kan træne ligeså tosset du vil, hvor du vil. Du skal blot træne mindst

én gang om ugen i det center, hvor du har tilhørsforhold. 

Tilbuddet gælder i en begrænset periode, du kan du tegne dit medlemskab i tidsrummet mandag-torsdag fra kl. 16.00 - 20.00 eller online på equinox.dk

SALGSMESSE

MØBELBØRSENS CENTRALLAGER
Skovdalsvej 12, Industrikvarteret, 8300 Odder. 

Dit detail- og engroscenter. Følg vore skilte

Læder - 3 + 2 sofa
Afh. kun 7.800

LÆDER

OG

STOF

Design 2010 - Sofa 3 + 2

Afh. 

Seniorsenge
Med hoved- og fodgavl

2213.-

Køb lædermøbler

hos din 

møbelhåndværker

Boxmadrasser
90 x 200 cm kr. 1298

120 x 200 cm kr. 1898

140 x 200 cm kr. 2198

Dobb. fjedret. Med topmadrasMassiv egebord
Bord + 2 pl. kr. 6.998

Stol med læder á kr. 1050

9.990
Linnet Corner i eksklusiv læder i
sort.
Før 13.998

Afh. nu 10.200
Mayor hjørnesofa, læder

Nu kun 11.998

Tremme hjørnesofa
læder       

Nu 

Læder 3 + 2 sofa 

Før 8.900      NU 6.998 10.998

Sovesofa, 
207 x 85 cm
Før 4998,- Afh.pris 3.998

Kirsten - stof-
sovesofa  kun 1.998

UDESTUEMØBLER I LÆKKER KVALITET

Bahama
Sofa, bord
+ 2 stole          kun

Tripoli
Sofa, bord
+ 2 stole          kun

Daniel
Sofa, bord
+ 2 stole          kun1.798 5.477 3.990

LØRDAG FRA KL. 9-13 - SØNDAG FRA KL. 10-16
Vil du vide mere - så tal med en håndværker!

Hund fra
Odder vandt
landsdækkende
charme-dyst

Af Carina Mayner

ODDER - Familien
Kragh Martinusen fra
Odder er pavestolt i dis-
se dage - deres gade-
kryds af en hund, Bal-
der kan det næste års
tid prale af at være Dan-
marks sødeste hund.

I første omgang blev
hunden kåret til at være
blandt de fire sødeste hun-
de i landet. Det skete på en
hjemmeside tilhørende
magasinet Vi med Hund,
der havde udskrevet kon-
kurrencen, som startede i
august. Dengang tog bla-
dets medarbejdere på dan-
marksturné og vurderede
1555 hunde. Af disse blev
40 fotograferet og siden
lagt til afstemning på net-
tet, hvor 36.000 mennes-

ker har afgivet deres stem-
me, før Balder i sidste uge
kunne kåres som landets
sødeste hund.

- Vi stillede kun op for
sjov, men da vi fik at vide,
at Balder var kommet i fi-
nalen, endte computeren
med at stå tændt hele ti-
den. Og vi har fulgt med i,
hvor mange stemmer han
havde hver eneste time, ly-
der det fra Anders Kragh
Martinusen, familiens 15-
årige dreng.

Den logrende vinder er
en seks mdr. gammel blan-
ding af en border collie og
berner sennen. Hunden er
ifølge familien en rigtig
dejlig familiehund, som er
meget knyttet til sine fami-
liemedlemmer. De mærker
tydeligt, at Balder er halv
hyrdehund, idet hunden
går meget op i at holde he-
le familien samlet, som
hvis de var får. 

Balder har overtaget tit-
len som Danmarks sødeste
hund fra schæferhvalpen
Hannah, som blev kåret i
2007.

Balder er den sødeste

Her ses hunden sammen med 15-årige Anders, søn i fa-
milien Kragh Martinusen. 

Fra onsdag d. 7. september
til søndag den 12. oktober
udstiller Susan Horne-
mann oliemalerier og små
stentøjsskulpturer på Mal-
ling skulptur- og træværk-
sted.

Susan Hornemannn bor
en stor del af året i Mari-
endal, hvor hun også har
eget atelier. 

Hun er uddannet på År-
hus Kunstakademi 1994-
98 og medlem af kunstner-
sammenslutningen
“1½mm Stiplet”. 

Gennem årene er det ble-
vet til en del udstillinger i
offentlige og private virk-

somheder, institutioner og
gallerier.

Med sine abstrakte na-
turmalerier fanger hun en
intens stemning, hvor hun
benytter kontrastrige og
kraftfulde farver, som gør
billedindholdet levende.

Der er fernisering søn-
dag den 7. september kl. 11
i værkstedet, der ligger på
Ajstrupvej 61. Udstilling-
en kan ses hver weekend
fra kl. 10-16, og kan desu-
den have åbent efter afta-
le på tlf. 2167 3503.

Susan Hornemann
i Malling

Susan Hornemann udstiller på Malling skulptur- og træ-
værksted.
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DEN RULLENDE GARDINFORRETNING

Deres personlige
rådgiver i gardiner
Mogens MosskovTTllff..8866  5544  3311  5555

Se et stort udvalg 
hjemme hos dig selv

• Gardiner
• Persienner
• Rulle- og lamelgardiner
• Markiser
• Insektnet

www.oddernettet.dk

Nyheder

Job i kommunen

Tjek din eBoks!

Tjek om din opkrævning til ejendomsskat ligger i din eBoks. 2. rate

forfalder 10. september 2008.

Odder Kommune har allerede i februar udsendt ejendomsskatteopkræv-
ningen for 2008. Har du ikke modtaget opkrævningen pr. brev, er det
formentlig fordi du er tilmeldt eBoks, og så kan du finde din opkrævning
dér.

Sidste indbetalingsfrist er d. 10. september 2008.

Betaler du ikke til tiden, sender kommunen en rykker til dig på 

det skyldige beløb incl. rykkergebyr på 250 kr. Rykkere udsendes

pr. brev.

Byrådsmøde

Byrådet afholder møde mandag den 8. september 2008 kl. 17.00 i

Byrådssalen på Odder Rådhus.

Vi forventer, at følgende sager behandles:

1. Godkendelse af forslag til dagsorden

2. Efterretningssager

3. Revision af regnskabet for året 2007 - indstilling om godkendelse

4. Rådhusgade - ekspropriation til venstresvingsbane

5. Kloakrenovering og separering i Guldagervej og del af landevejen i
Hundslund - indstilling om godkendelse af anlægsbevilling samt
rådighedsbeløb

6. Udskiftning af tagvinduer på Odder Bibliotek - indstilling om god-
kendelse af anlægsbevilling

7. Anmodning om udskiftning af tag på Hou Hallen på grund af vand-
gennemtrængning - indstilling om godkendelse af ydelse af rentefrit
kommunalt lån

8. Indstilling om godkendelse af redegørelse for uanmeldte og
anmeldte tilsyn i 2007 - plejecentre

9. Indstilling om godkendelse af redegørelse for tilsyn på handicapom-
rådet

10. Indstilling om godkendelse af fritagelse for grundskyld for Villavej 25
m.fl. Hou - Egmont Højskolen

11. Indstilling om godkendelse af byrådsmøder for 2009 

For lukkede døre:

12. Indstilling om godkendelse af alkoholbevilling samt bestyrergodken-
delse - Hundslund Hallen 

13. Rensningsanlægsgrunden beliggende på Hov Havn - indstilling om
godkendelse af anlægsbevilling samt rådighedsbeløb 

Dagsorden i endelig form vil være fremlagt på Odder Rådhus og Biblio-
teket fra og med onsdag den 3. september 2008. Dagsorden vil også
kunne ses på Odder Kommunes hjemmeside på Internettet på adres-
sen: www.oddernettet.dk

Beslutningsprotokol fra mødet vil være fremlagt samme steder efter
mødet. Protokollen kan også ses på Oddernettet.

Byrådsmøde

Byrådet afholder møde onsdag den 10. september 2008 kl. 17.00 i

Byrådssalen.

Vi forventer, at følgende sager behandles:

1. Godkendelse af forslag til dagsorden

2. Budgetlægning 2009 - 2012

Dagsorden i endelig form vil være fremlagt på Odder Rådhus og Biblio-
teket fra og med onsdag den 3. september 2008. Dagsorden vil også
kunne ses på Odder Kommunes hjemmeside på Internettet på adres-
sen: www.oddernettet.dk.

Beslutningsprotokol fra mødet vil være fremlagt samme steder efter
mødet.

Protokollen kan også ses på Oddernettet.

Landzonetilladelse

Ejendommen Vads Møllevej 29. Matr. nr. 1 u Åkær Hgd., Falling.

Odder kommune har meddelt tilladelse til etablering af vandhul på ca.
800 m2.

Alle, der har en retlig interesse i afgørelsen kan klage til Naturklagenæv-
net inden 4 uger fra i dag.

Klager sendes til:

Odder Kommune
Teknisk Afdeling

Medarbejderorientering

Kig i din eBoks den 8. september og få mere at vide om medarbej-

der-pc og medarbejderbredbånd.

Odder Kommune udsender den 8. september via eBoks information til
samtlige ansatte om de nye ordninger for medarbejder-pc og medarbej-
derbredbånd.

De to nye ordninger demonstreres på en informationsdag i Spektrum
Odder, Panoramasalen på 2. etage, torsdag den 18. september kl. 15-

20. Her kan du se de enkelte modeller og få svar på spørgsmål om
teknik, økonomi, skat mv.

IT-afdelingen har ikke mulighed for at besvare spørgsmål om ordningen.
Alle spørgsmål kan blive besvaret på informationsdagen.

GIS-projektleder

Et spændende job med udviklingsmuligheder. Tiltrædelse 1.

november.

Vi søger en Kort- og GIS-projektleder til teknisk afdeling. Projektlederen
får direkte reference til Teknisk Direktør, men vil fysisk blive placeret i og
have daglig reference til den faglige leder af Planteamet. 

Som projektleder bliver du hovedansvarlig for at videreudvikle og drive
kommunens Kort- og GIS-system sammen med nøglepersoner fra
andre teams i Teknisk Afdeling.

Du skal indtil videre være indstillet på at være eneste medarbejder, der
på fuld tid skal arbejde med Kort og GIS. Du vil dog kunne trække på
eksterne konsulenter.

En effektiv udnyttelse af kortlægning og geografisk information er det
centrale omdrejningspunkt for den digitale forvaltning og i vores service
overfor borgerne.

Ansøgningsfrist: 17. september kl. 8.00.

Se det fulde stillingsopslag på www.odder.dk/jobs 

De vandt i fotokonkurrencen

Vinderne af Odder Kommunes fotokonkurrence.

I alt 42 forskellige fotografer indsendte i alt 277 billeder til Odder Kom-
munes fotokonkurrence. Dommerkomiteen har vurderet de indsendte
billeder ud fra konkurrencens ide om at få tilsendt ”fotos, som primært
skildrer hverdagslivet i Odder Kommune. Ærlige fotos, som fanger
stemningen i såvel byen som på landet.”

I den sidste fase udvalgte de fem dommere hver ti billeder til en ”finale”,
og herved blev feltet blev indsnævret til 32 billeder, der skulle gen-
nemgå en nøjere vurdering.

Vinderne af Odder Kommunes fotokonkurrence:

1. præmie - digitalkamera til en værdi af 2500 kr.

Berit Ryun Nysæther, Søkrogen 53, 8300  Odder.

”Billedet lever i allerhøjeste grad op til konkurrencens ide. Der er tale
om et ’snapshot’, men Emma er indfanget lige i det rigtige øjeblik, mens
far Henrik og lillesøster Maja hygger sig i baggrunden. Billedet fortæller
en historie om familiehygge ved stranden – det er kort sagt et ærligt
foto, der beskriver en fælles oplevelse”. 

2. præmie - gavekort til Odder Parkhotel, 500 kr.

Eric Dufour, Stampmøllevej 28, 8300
Odder

”Der er tale om et fantastisk flot
foto, som på fornem vis har ind-
fanget stemningen en tåget dag ved
Alrø. Den sejlende båd bryder det
stillestående vand og forhindrer, at
motivet bliver postkort-agtigt. Fotoet
er velkomponeret og teknisk veludført”. 

3. præmie - gavekort til Køb Odder, 250 kr.

Martin Borg, Lundevej 4, 8300
Odder.

”Billedet kan ved første blik være lidt
svært at fortolke, men ved nærmere
beskuelse bliver man fanget ind af
billedet, som viser det nye fiskestryg
ved Mølledammen, med museets
bygninger i baggrunden. På trods af
den lidt skæve optagelse er der masser af genkendelighed i motivet”.

Vinderne har fået direkte besked.

Læs mere om fotokonkurrencen på OdderNettet. Her vil man også
kunne se de 32 finalebilleder.

Odder Kommune siger tak for den store interesse.

Pædagogmedhjælper søges snarest

28 timer/uge til Børnehuset Østermarken. 

Vi er en gruppeopdelt institution med en vuggestuegruppe med 13 børn
og tre børnehavegrupper med 20 børn i hver gruppe. Stillingen er i en
børnehavegruppe.

Vi søger en aktiv pædagogmedhjælper som vil:

· tage del i det praktiske og pædagogiske arbejde på stuen, på lige fod
og i samarbejde med kollegaer.

· være fleksibel og indstillet på, også at skulle arbejde med vuggestue-
børn.

· deltage aktivt i en fusionsproces, da vi netop er sammenlagt med
naboinstitutionen Ottilia.

· engagere sig og tage del i den pædagogiske debat i huset.

I dagligdagen arbejder vi på at holde fast i værdier som respekt for og
anerkendelse af hinanden samt refleksioner i forhold til vores samvær. Vi
ønsker at se løsninger og muligheder frem for begrænsninger, ligesom
vi ønsker at være fleksible og åbne for forandringer. Vi er en god og
rummelig arbejdsplads og et sted, hvor arbejdet med børnene priorite-
res højt og hvor seriøsitet og humor følges ad.

Løn - og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om
Ny Løn.

Det er Odder Kommunens politik at indhente straffe- og børneattest.

Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse
sendes til Pia Bilgram, Børnehuset Østermarken, Østermarksvej 21,
8300 Odder eller mailes til piabilgram@odder.dk senest den 17.septem-
ber 2008 kl. 12.00  

Vi forventer at afholde samtaler i uge 39.  

Du er velkommen til at ringe på tlf. 8780 3925 for yderligere oplysninger.

Du kan se vores hjemmeside på www.bhv.oestermarken.odder.dk 

Stjernehuset søger 
en pædagog snarest

20 timer ugentligt med mulighed for vikartimer.

Stjernehuset har en pædagogstilling ledig på 20 timer ugentligt, de
næste 10 måneder. Der vil være mulighed for vikartimer.

Ansøgningsfrist d. 10. september kl. 12.00. 

Se hele stillingsopslaget på www.oddernettet.dk/jobs

Odder Ungdomsskole søger 
ungdomsklubmedarbejder/e

Ungdomsklubben er åben mandag-torsdag kl. 18.45-21.45. Klubben

er for alle kommunens unge fra 7. klasse til 18 år.

Klubben er fysisk placeret ved Ungdomsskolen i egne lokaler.

Aktiviteterne tager afsæt i de unges ønsker, men det forventes, at du er
indstillet på at tage ansvar for gennemførelsen. Der afvikles aktiviteter i
hverdagen såvel som weekender. 

Vi forventer:

· En engageret medarbejder, der er god til at lytte og tale med de unge

· En projektmager, der er i stand til at gennemføre gode ideer

· En medarbejder med forståelse for de unge, men som også er en god
rollemodel

· En medarbejder, der er med til at skabe god stemning

Stillingen kan sammensættes med 1,2 eller 3 aftener (3-6 eller 9 timer) +
arrangementer.

Der aflønnes efter overenskomst på området.

Der kræves ren straffeattest.

Spørgsmål kan rettes til Ungdomsskoleinspektør Steen Nielsen, tlf.
8780 3545 / 2090 5360

Ansøgningen sendes til Ungdomsskolen, Nølevvej 2, 8300 Odder eller
mailes på Ungdomsskolen@odder.dk. Senest den 5/9.

Odder Bibliotek

Tlf. 87 80 35 50

www.odder.bibliotek.dk

Man/tirs 14.00-20.00

Ons/tors/fre 10.00-17.00

Lørdag 10.00-13.00

Lørdag den 6. september kl. 10.00-13.00
Kom og mød lærerne fra Gylling Fritidsskole. De viser bl.a. kalli-
grafi, syning, knipling, strikning og filtning.

Sæt allerede kryds ved følgende datoer, hvor efterårets øvrige arrange-
menter foregår. Billetter kan købes nu. 

'Friskpresset juice' med Mads Bo Pedersen

- Torsdag den 18.september 

'Lev dig lykkelig' med Sarah Zobel Kølpin

- Onsdag den 1. oktober 

'Den Transsibiriske Jernbane' med John Poulsen

- Torsdag den 23. oktober 

'Brunch og foredrag' med Iselin C Hermann

- søndag den 2. november

Sommerbogen 2008
Boggaverne kan afhentes på børnebiblioteket.

Rådhusgade 3, 8300 Odder 
inden den 01.10.2008.

Sagen kan ses i afdelingen.

Er der klager over tilladelsen, må den ikke udnyttes, medmindre Natur-
klagenævnet bestemmer andet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at
der indbetales et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil efter
modtagelse af en klage sende en opkrævning på gebyret.

HOU - På grund af forsin-
kelserne fra det græske re-
deri, der er ved at lave den
nye færge, der skal sejle
mellem Hou og Samsø, bli-
ver byggeriet af et nyt fær-
geleje i Hou også udskudt.
Det fortæller borgmester
Niels-Ulrik Bugge (V). 

- Der skal være mulighed
for at sejle med den gamle
færge i en længere perio-
der, og så nytter det ikke
noget, at vi har revet fær-
gelejet ned. Derfor har vi
været nødsaget til at ud-
skyde dele af byggeriet og
ændre på rækkefølgen, si-
ger han, der understreger,
at det ikke kommer til at
koste Odder Kommune no-
get, at byggeriet udskydes. 

Det er strejker, der for-
sinker arbejdet i Græken-
land. 

Borgmesteren forventer,
at den nye færge kan sejle
på ruten fra den 1. januar,
men han håber, at den er
klar den 1. december. 

Færgen skulle have sej-
let fra 1. oktober. (blich) 

Havne-
byggeri
udskydes 

Århus Social- og Sundhedsskole, Olof Palmes Allé 35, 8200 Århus N, Tlf.: 8741 2626  

www.sosuaarhus.dk
Århus Social-
og Sundhedsskole

» I starten, når jeg skulle hjælpe en beboer i bad, kunne jeg ikke rigtig 
finde ud af det. Men vi lærer på skolen, hvordan vi skal gøre det med 
respekt for den ældre, så i dag afskrækker det mig ikke længere.

Marianne

– bliv social- og sundhedshjælper

Omsorg med omtanke

• Uddannelsen til social-
og sundhedshjælper
varer 14 måneder

• Den begynder enten med
skolegang eller praktik

• Praktikken foregår i  
hjemmeplejen og på
kommunale institutioner

• Du får elevløn under
hele uddannelsen

En af uddannelserne under den erhvervsfaglige fællesindgang 
Sundhed, Omsorg og Pædagogik! 

Uddannelsen begynder:
1. januar 2009

Fristen for at søge:
22. september 2008

Orienteringsmøde på skolen:
9. september kl. 16-17

Læs mere om uddannelsen og optagelse
på www.sosuaarhus.dk.

Du er også velkommen til at kontakte os.
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Åbningstider:
Hver torsdag efter aftale.

Tid kan aftales hele ugen på tlf. 86 54 38 88.

Skaarup
OOrrttooppææddiisskk  HHaaaannddsskkoommaaggeerrii
Rådhusgade 26 · 8300 Odder
Telefon 86 54 38 88

Fejring af 
30-året for
atommarchen 

Tekst: 
Maria Tversted Harboe
Foto: Søren Alwan

GYLLING - Gylling Sko-
le var i lørdags omdan-
net til en tidslomme med
effekter fra halvfjerdser-
ne. Omdrejningspunktet
var atommarch og alter-
nativ energi.

Spraglede tunikaer, en
halvstor sort/hvid plakat
med påskriften “Mors pot er
godt, en farce af Dario Fo” og
de klassiske dybgrønne øl-
kasser af træ agerede blik-
fangere, når man trådte ind
i denne genoplivede, svund-
ne verden. 

Folk kunne sætte sig ved
lave borde med farvestrå-
lende, indisk inspirerede
duge og lytte til stærk,
dansk halvfjerdser-musik,
der flød ud af højttalerne og
på én eller anden måde gik
i symbiose med de gamle ef-
fekter.

Her mødtes gamle venner
og bekendte over en snak om
dengang, de sammen pro-
testerede imod politikernes
atomkraftplaner for områ-
det ved Gylling ved at gen-
nemføre en længere march
fra Gyllingnæs til Århus.

Ved et bord sidder Ib Han-
sen, Jens Forchhammer og
Ejlev Kuur. 

De var alle tre med på
marchen, som i sidste ende
var medvirkende til, at Dan-
mark udviklede en egentlig

energipolitik. Jens Forch-
hammer var bannerbærer
den august-morgen, mar-
chen begyndte.

- Det var bidende koldt, og
jeg husker det som stærk
modvind, da vi gik marchen.
Langs ruten holdt opsam-
lingsbusser, der kunne tage
børn og ældre med mod År-
hus. Men vi holdt ud, siger
han.

På trods af udsigten til en
lang, hård tur var der ingen
tvivl om, at de ville deltage.

- Min kone og jeg var net-
op flyttet til Gylling deng-
ang. Vi blev så triste ved tan-
ken om, at der måske skul-
le ligge et atomkraftværk i
nærheden, siger Ib Hansen.

Han gik selv det meste af
turen, men hans kone, der
kort forinden havde født de-
res barn, gik kun en lille del
af ruten.

Ejlev Kuur fortæller, at
omkring 90 pct. af Gyllings
indbyggere var imod en op-
førelse af et atomkraftværk. 

Ny energi, tak

Der er nu gået en del år si-
den de tre mænd protestere-
de mod brugen af kerne-
kraft i Danmark. Men
kampviljen ryger stadig op i
det røde felt, når politikerne
genoptager debatten.

- Dengang fik vi at vide, at
atomkraft var nødvendig,
fordi olien ville slippe op i
1995. I dag er der meget fo-
kus på at mindske CO2-ud-
slip, og i den sammenhæng
snakker politikerne igen om
atomkraft-energi. Men de
ved lige så lidt om sikkerhed
og deponering af atomaf-
fald, som de gjorde dengang,

siger Jens Forchhammer.
Denne lørdag på Gylling

Skole stod derfor også i den
alternative energis tegn.

I gymnastiksalen havde
vindmøllefabrikanten 

Energicykel

Vestas og Organisationen
for Vedvarende Energi
(OVE) sat boder op med in-
formationsfoldere, så folk
kunne lære mere om ander-
ledes energiformer.

I hjørnet står en ombyg-
get Taarnby-cykel. Umid-
delbart synes den at ligne en
hjemmelavet motions-cy-
kel, men energivejleder Ja-
nus Martin Jørgensen for-
klarer, at cyklen er energi-
skabende.

- Jo hurtigere, man cykler,
jo flere Watt skaber man.
Maksimum er 200 Watt og
det kan bruges til at holde et
større fjernsyn tændt, siger
han.

Hans far har bygget cy-

klen, der omdanner hastig-
heden til energi ved hjælp af
16 magneter og kobber-spo-
ler, der fører strøm op til et
batteri. 

Janus Martin Jørgensen
demonstrerer virkningen
ved at tilslutte en blæser til
batteriet, hvorefter han
tramper til i pedalerne.
Straks efter blæser kold luft
ud af apparatet.

- Forestil dig, hvad man
kan få ud af det, hvis man
lavede dette på motions-cy-
klerne i et træningscenter,
siger han.

Selvom der arbejdes med
mange alternativer, er der
stadig lang vej endnu, før de
traditionelle energiløsning-
er kan slippes. Men sikkert
er det, at hvis atomkraft for
alvor kommer på tale, vil en
horde af mennesker komme
op på barrikaderne.

- Så laver vi sgu en march
til, udbryder Ib Hansen og
de andre nikker i accept. 

Jubilæum i Gylling

Træder man til, kan cyklen producere op til 200 Watt energi. Det er nok til at holde en blæser eller et større fjernsyn
tændt, men dog ikke til at kogende vand i en elkedel. 

Det lå Ib Hansen, Jens Forchhammer og Ejlev Kuur
stærkt på sinde, at politikerne ville placere et atomkraft-
værk ved Gylling. De valgte at vise deres uvilje ved at gå
den lange march. 

Vi tager forbehold for evt. trykfejl, udsolgte og ikke frem
kom

ne varer. A
lle priser er afhentnings priser.   

D
e anførte besparelser kan væ

re i forhold til leverandørens anførte vejledende pris.  

Åbningstider
Man - torsdag: 10.00 - 17.30

Fredag: 10.00 - 18.00
Lørdag: 10.00 - 13.00

1. søndag i hver måned: 10.00 - 15.00

Kun hos Skousen: Danmarks billigste afbetaling - fra kun 50,-/md.
Nu kan du betale dine hvidevarer over din el-regning - over 4 år 

- uden renter overhovedet. Du skal blot betale et oprettelsesgebyr 600,- 
og skifte el-leverandør til Nordjysk Elhandel. Det klarer vi for dig. 

Husk din el-regning eller PBS-kvittering.

Køb med 4års rentefri...Det elektroniske gavekort

v/Jesper Frederiksen,
Rådhusgade 94A, 8300 Odder, Tlf. 70 111 000

*) Ved oprettelse af aftale ved                                          .  Den finansierede pris er inkl. levering. Oprettelsesgebyr: 600,-  kr.
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Rosensgade, Odder

ULD
599.-

200.-

150.-

SALG
KÆMPE OVERTØJSAFD.

Uldjakke
(som foto) 

Dynejakker

Farve sort.

Dyneveste

MIKKEL

NU999,-

299,-

299,-

599.-

200.-

150.-COLORAMA HØJBJERG
Kridthøj torv
Kridthøjvej 5 
8270 Højbjerg 
TLF. 86 27 62 64 

COLORAMA VIBY
Viby torv
Skanderborgvej 189
8260 Viby J 
TLF. 86 14 15 88 

COLORAMA ODDER
Nørregade 59

8300 Odder
Tlf. 86 53 16 30

ÅBNINGSTIDER:
MAN-TORS 09.30-17.30

FRE 09.30-18.00
LØR 09.30-13.00

Tilbuddene kan ikke kombineres med andre rabatter eller rabatordninger.

Jotun Mur
Silikoneemulsionsmaling

  Mat overfl ade og længst holdbarhed
  Vandafvisende effekt
  Lader huset „ånde“

9 liter
Tilbudspris kr. 1.049,-

Jotun Mur Olieforstærket
Facademaling

  Robust over for vand, vejr og vind
 Giver en mat overfl ade
  Ideel på næsten alle underlag

9 liter
Tilbudspris kr. 699,-

www.colorama.dk

Kom ind og hent guiden 
til det perfekte murværk
…og få en snak med vores murekspert

SPAR KR.

PÅ 9 LITER

200200
SPAR KR.

PÅ 9 LITER

100100

VÆRDI

380,-
299,-

3836_KOS_01   1 30/07/08   12:54:21

SPAR OP TIL

5505

9995

FRIT 
VALG

3836_KOS_10   10 30/07/08   13:38:36

Vælg mellem
Deodorant 
Stick eller 
Spray fra 
ckIN2U, ck 
one og Crave.

Vælg 
DIN CK-FAVORIT

Helene Rubinstein
Mascara sæt
Feline Blacks mascara 
med ny eye pencil

BBee  bbeeaauuttiiffuull

GÅGADEN 27 · 8300 ODDER · TLF. 86 54 00 45

Rosensgade 4 • 8300 Odder • Tlf. 86 54 00 71

- klæder alle piger

EEfftteerråårrssffeesstt

DDeellttaagg  ii
llooddttrræækknniinnggeenn  oomm

eett  ggaavveekkoorrtt  ppåå

kkrr..  22..000000,,--

Steilmann
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VIND 10.000 kr.

LØRDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 1100 TIL 1200

Hovedpræmien er en shoppingtur med 10.000 kr. på Køb Odder gavekort til 

brug i Køb Odders butikker. Der skal shoppes i min. 5 butikker, og der må 

max. bruges 3.000 kr. i en butik. Gavekortet skal bruges på shoppingdagen, 

lørdag den 27. september kl. 1100 - 1200. Odder Parkhotel er vært ved en let 

frokost for 2 personer kl. 1300.

VIND DIT LIVS SHOPPINGTUR

MED KØB ODDER OG ODDER AVIS

HVORDAN BLIVER DU 

SUPER SHOPPER I ODDER

Hver gang du handler  i medlemsbutikkerne får du 

en kupon, der skal udfyldes og afleveres samme 

sted. Jo mere du handler jo flere chancer.

KONKURRENCEPERIODE:

Fra 3. - 20. september 2008. Super Shopperen 

trækkes den 22. sep. 2008. 

500 KR. GAVEKORT

Der udloddes hver uge i tre uger 5 gavekort á 

500 kr. Vinderne trækkes 8/9, 15/9 og 22/9 2007. 

Vinderne offentliggøres den følgende uge på 

annoncesiderne. 10.000 kr. gavekort trækkes 

mandag d. 22. september af Niels Christensen, 

Odder Avis.

Gavekortet kan ikke ombyttes til kontanter.

 

VIL DU VÆRE I ODDER

BH 
529 95

Tr usse  
279 95

Rosensgade 39, Odder · Tlf. 86 54 48 58
www.simone-danmark.dk ROSENSGADE 28 · 8300 ODDER · 86 54 08 55

SPAR 70,-

Cowparade
Små køer
Normalpris 11995

SPAR 70,-SPAR 70,-

4995
JUBILÆUMSPRIS

JUBILÆUMS festival

SPAR 250,-
Excellent kaffemaskine
10 kop. Sort eller hvid.
Normalpris 59995

maskine

34995
JUBILÆUMSPRIS

ROSENSGADE 288 8300 ODDER 86 54 08 55

Rosensgade 38
8300 Odder
86 54 45 51

www.bianco.com

700,-

700,-
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700,-

500,-

550,-

800,-

Brillesmeden • Rosensgade 40
8300 Odder • Tlf. 86 54 14 60 • www.profiloptik.dk

Iflg. den nye skiltningsbekendtgørelse, skal vi generelt orientere om følgende: 
Et lån på 40.000 kr. over 5 år har en nominel årlig rente på 0,00% og en ÅOP på 0,0% i Profil Optik.

AArrnnddtt  SSppeecciiaallooppttiikk
RRoosseennssggaaddee  3333  ••  88330000  OOddddeerr  ••  TTllff..  8866  5544  2233  1133

TORVETS
SMYKKER & URE

Rosensgade 16, 8300 Odder, tlf. 86 54 00 69

Mail: torvetsguld@forum.dk

TroldekuglerDe Originale
                  Siden 1976 Girls Only

Kom og hør om efterårets nye trends inden for sko og accessories. 
Få masser af tips, råd og vejledning og prøv alle de sko, du vil. Du 

har også mulighed for at vinde en dag med en personlig stylist. 
Tilmelding i butikken. Der er begrænset plads, så skynd dig!

Tøj, mode 
og styling

Gode råd til
pleje af dine

fødder

Rosensgade 31, 8300 Odder, 
tlf. 86 54 04 02

Ta’ veninderne med til en sjov og anderledes
aften i zjoos, den 11/9 kl. 19.30-21.00
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Brillesmeden • Rosensgade 40
8300 Odder • Tlf. 86 54 14 60 • www.profiloptik.dk

Iflg. den nye skiltningsbekendtgørelse, skal vi generelt orientere om følgende: 
Et lån på 40.000 kr. over 5 år har en nominel årlig rente på 0,00% og en ÅOP på 0,0% i Profil Optik.

Rådhusgade 2b, 
8300 Odder
Tlf. 86 54 59 70

÷20%
på alle Zizzi varer

Fra 3. til 9. sept.

Torvet 6 · 8300 Odder · tlf. 86 54 03 33

Onsdag-søndag

Soft Ice
med drys
Kun        

1000

Havregrynskager

4 stk.  2500

FRISKO

Rosensgade 19 · 8300 Odder · Tlf. 87 80 04 04

SSkkooTTøøjj  oogg  

Kig ind 
og se vores spændende udvalg i 

sko og støvler

1499,-

2399,-

1199,-
1299,-

1199,-

ULD-SALG

Torvet Odder, Tlf. 86 54 53 44

Ternet 
uldjakke
(som foto)
Normalpris 1299,-

Kom ind og se 
vores fl otte uld-valg
Pris fra 

Kollektionsprøver 
ca. 50 stk. one size 
efterårsovertøj

Spar ca. 50%

599,-599,-

799,-799,-

400,- 200,-

Rosensdahl 
bordeaux rødvinsglas
1 pk. med 2 stk.

7995

Spar4980

Torvet 3A   ·   Tlf.: 86 54 00 48
Åbningstider: man., tirs., tors. 9.30-17.30. 

Ons. 9.00-17.30. Fre. 9.30-18.00. Lør. 9.30-13.30.

SHOP-IN-SHOP
ODDER

Odder
Torvet 8
8300 Odder
Tlf. 8654 6054

32” Bravia 
LCD-TV i V-serien
KDL-32V4500

• Opløsning 1366x768
• 24p True Cinema
• Bravia Sync
• DVB-T tuner/C 

MPEG 4 tuner
• Kontrast på 

skærmen 33.000:1

26” Bravia 
LCD-TV i V-serien
KDL-26V4500

• Opløsning 1366x768
• 24p True Cinema
• Bravia Sync
• DVB-T tuner/C 

MPEG 4 tuner
• Kontrast på 

skærmen 33.000:1

40” Bravia 
LCD-TV i V-serien
KDL-40W4220

• Opløsning 1920x1080
• Bravia-Engine 2 billed-

optimeringssystem
• Bravia Sync
• DVB-T tuner/C 

MPEG 4 tuner
• Kontrast på 

skærmen 33.000:1

Luksus fladskærme til fantasipriser!

5.999,-
Spar 2.000,-

på vejl. udsalgspris

4.999,-
Spar 1.500,-

på vejl. udsalgspris

9.999,-
Spar 4.000,-

på vejl. udsalgspris

26”

32”

40”
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ODDER
Århusvej 58 
Tlf. 86 54 18 22 
www.ide.dk ODDER

3.749,50
3.749,50

90 X 200 CM

SPAR  

F.eks.: NOCTURNE 831 dobbeltfjedrende 
boxmadras med medium eller fast hårdhed. 
Petrol farvet. Nederst: 364 stk. Pocket fjedre pr. 
m2. Øverst: 265 stk. 5-zonet Pocket fjedre pr. m2. 
Inkl. topmadras. Vor normalpris 7.499,-

8 
8 22 

204 sider

med alt det 

nye til 

boligen

SPAR 50% 
PÅ UDVALGTE UDSTILLINGSMODELLER 

ÅBENT 
SØNDAG
7. september 

KL. 10 - 16
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HVIDEVARESERVICE

Som noget nyt er vores medarbejdere blevet uddan-
net i montering af varmepumper og køleanlæg.

Kontakt os hvis du er interesseret i at få en alterna-
tiv og billig energikilde.

Rådhusgade 96, 8300 Odder
Tlf. 86 54 29 11 - Fax 86 54 05 09

Vi udfører reparationer på
alle mærker, vi har over 25
års erfaring. Alle reparatio-
ner påbegyndes indenfor
24 timer og 95% udføres
på stedet.

VARMEPUMPER               KØLEANLÆGNYHED

Ta’ med på spændende
rejse til vinlandet Mosel
og EU i Bruxelles
Venstre i Skanderborg-kredsen arrangerer
12.-16.oktober en EU- og vinrejse, der
byder på rundvisning i EU-Parlamentet og
bl.a. møde med MEP Anne E. Jensen,
besøg hos to vinbønder og byvandring
med guide i Bruxelles. Et spændende og
varieret program. Pris 3650 kr. pr. person med fire
overnatninger på to gode hoteller, halvpension,
bus og entréer betalt. 
Folketingsmedlem Kim Andersen
deltager i rejsen. Rekvirer
program og flere detaljer hos
Helga Østergaard, tlf. 8655 0363,
mail: pjho@mail.dk

Alle er velkomne – du behøver
ikke være medlem af Venstre.

Her er muligheden for en god,
aktiv og indholdsrig efterårsferie.
Tilmelding efter først til mølle
princippet inden 8. september.

Venstre i Skanderborg-kredsen

Foto: Danfoss Universe

Weekend nær Herning
Hotel Falken Videbæk

På det nyrenoverede Hotel Falken Videbæk, mellem Ringkøbing og Herning, bor I bare 25 km fra Vesterhavet 
med de kilometerlange sandstrande. I er også tæt ved Danmarks nye indendørs forlystelsescenter, Baboon City 
(tjek åbningstiderne). Besøg kulturbyen Herning (20 km) og slap af i hotellets swimmingpool. 

Hotellet tilbyder  restaurant, bar, swimmingpool, sauna, legeplads, billard, dart, tv-stue.

Gode børnerabatter: 1 barn op til 6 år kr. 125,- i forældres seng. 
2 børn op til 12 år halv pris i forældres værelse.

fredage i perioden 05.09. - 14.12.2008. 
samt valgfri ankomst i perioden 10.10.08 - 18.10.08 

Miljøtillæg på kr. 20,- pr. person/døgn er ikke inkl. i prisen, og betales direkte på hotellet.

 2 overnatninger

Det moderne Hotel Nørherredhus ligger i Nordborg på Als. 
Nordborg frister med spændende shopping, skønne stran-
de, gå- og cykelture ved Nordborg Sø, golfklubber og 
oplevelsesparken Danfoss Universe (3,5 km). 

Hotellet tilbyder restaurant, bar, legerum, legehjør-
ne, Hele hotellet er røgfrit. Alle værelser har bad/
toilet og tv.

Tilbudet gælder med ankomst fredage i 
perioden 05.09. - 21.12.2008. 
Samt valgfri ankomst i perioden 10.10.08 - 25.10.08 

Hotel Herman Bang emmer af sjæl og nostalgi. Glæd jer til wel-
lnessafdelingen, Den Syvende Himmel, der bl.a. byder på vitali-

serende spabade, hot stone massage og alverdens skønheds- 
og wellnessbehandlinger. Behandlinger og faciliteter mod 

gebyr. Behandlinger bestilles inden ankomst hos Den 
Syvende Himmel.

Hotellet tilbyder Restaurant samt wellnessafdelingen.
Alle værelser har bad/toilet, telefon og tv.

Valgfri ankomst i perioden frem til 19.12. 
2008 & 02.01. - 28.06. 2009. 

Kun kr.

899,-
pr. pers. i db. vær.

Spar kr. 289,-

Kun kr.

749,-
pr. pers. i db. vær.

Spar kr. 431,--

Gode børnerabatter – ring og hør nærmere!Ekspeditionsgebyr maks. kr. 79,-. Bestil online og spar kr. 10,- på gebyret. 

Inkl. slutrengøring. Med forbehold for udsolgte datoer og trykfejl. Transport indgår ikke i prisen.

 Kan bestilles t.o.m 01.12 2008.

Kun kr.

749,-
pr. pers. i db. vær.

Spar kr. 100,-

tilbyder 

KØR SELV-FERIE 

70 23 14 10 
eller klik ind på www.dtf-travel.dk

ODDER AVIS

Murermester

PREBEN THUESEN

- alle former fo
r arbejde udføres,

f.eks.: Murerarbejde

- re
parationer

- nybygning

- til
bygning

- ombygning

- fli
searbejde

- re
paration af sommerhuse

- havearbejde

- højtry
ksrensning

- sandblæsning

- fæ
ldning af træ

er

- alle former fo
r oprydning

- rin
g uforpligtende til

:

Rude Havvej 109, Rude

8300 Odder

Telf.:
86 55 84 36

Bil:
40 20 84 36

For få frivillige
til at hjælpe 

Af Hans Jørgensen

ODDER - De unge gider
godt, men deres foræl-
dre gider ikke. 

Det er forklaringen på,
at den næste Posefest i
Pakhuset er blevet aflyst.
Den første blev holdt for ca.
tre år siden, og siden har
festerne været en stor pu-
blikumssucces. Konceptet
lyder i al sin enkelhed på,
at 15-17 årige unge kan
komme med en pose øl el-
ler sprit-sodavand og få
dem udleveret en ad gang-
en. Til festen er der musik
og en stor gruppe voksne,
der sørger for at holde øje
med, at alt går rigtigt til. 

Men siden begyndelsen
har det også været et pro-
blem at skaffe nok voksne.

Og derfor er der blevet
trukket hårdt på den lille
gruppe af frivillige, der har
arbejdet med festerne si-
den begyndelsen. De har
ikke fået nok tilbagemel-
dinger om hjælpere, og
derfor har de besluttet af
aflyst den næste posefest,
der skulle være holdt på
fredag den 5. september. 

- Ved de to sidste fester
før sommerferien oplevede
vi en tendens til faldende
opbakning, og nu må vi
konstatere, at opbakning-
en stort set er væk. Derfor
bliver konsekvensen at vi
aflyser, skriver folkene
Young2party i en presse-
meddelelse. 

Det er foreningen
Young2party, der har sør-
get for det praktiske ved
festerne. Både at stille op
og pille ned, sørge for mu-
sik, agere dørmænd og ta-
ge sig af de unge. Men og-
så at have kontakt til poli-
ti og andre aktører. 

- Nu er det helt op til for-
ældrene, om den sidste po-
sefest arrangeret af
young2party har været af-
holdt. Vi vil ikke optræde
useriøse overfor politi,
Pakhuset, diskotek og ren-
gøringsselskab m.fl. Vi er
mange folk i gang for at få
en fest til at hænge sam-
men, og vi vil ikke arbejde
forgæves. Vi kan også risi-
kere et økonomisk efter-
spil, når vi aflyser med så
kort varsel, hedder det i
pressemeddelelsen. 

Posefest er
aflyst

Byggearbejde 
er omfattet af
arbejdsmiljølov
en

Af Niels Christensen

SAXILD - Ulykken i Sax-
ild forrrige lørdag, hvor
den 51-årige Otto Otto-
sen omkom, er omfattet
af arbejdsmiljøloven.

Det siger tilsynschef Git-
te Møller Jensen efter at
Arbejdstilsynet havde væ-
ret på stedet og kigget nær-
mere på forholdene og hørt
vidneforklaringer.

- Der var tale om, at den
51-årige udførte en tjenes-
te for en ven, og der var ik-
ke tale om et arbejdsgiver-
og arbejdstagerforhold.
Men omstændighederne
gør, at der er tale om en
ulykke, der er omfattet af

arbejdsmiljøloven, siger
tilsynschefen.

Holdt pause

Hun siger, at man groft
sagt kan sige, at når det er
arbejde, der kunne have
været udført af en firma for
betaling, er det omfattet af
arbejdsmiljøloven.

- I det her konkrete til-
fælde var der tale om, at
huset skulle renoveres, og
det var en opgave, som fir-
maer klart kunne udføre,
siger tilsynschefen.

Hun fortæller, at ulyk-
ken skete i forbindelse
med, at den 51-årige og hu-
sets ejer holdt en pause fra
arbejdet. 

Da pausen var ved at væ-
re slut, gik den 51-årige
alene hen til muren. 

Husets ejer så ikke, at
muren faldt ned over man-
den, der var dræbt på ste-
det.

- Hvad der nøjagtig har

udløst, at muren faldt, skal
der en byggeteknisk
undersøgelse til for at fast-
slå, men der er intet, der
tyder på en mekanisk på-
virkning af muren i forbin-
delse med ulykken.

Næppe en sag

- Det er nu op til Arbejds-
tilsynets jurister, hvad der
videre skal ske i sagen.
Normal praksis er, at når
det er familie, der er invol-
veret i tragiske ar-
bejdsulykker, bliver der ik-
ke rejst sag. Ulykken og
konsekvenserne i sig selv
er straf nok, siger Gitte
Møller Jensen. Hun vil ik-
ke gætte på, hvorvidt der
rejses sag efter arbejds-
miljøloven i dette tilfælde.

- Juristerne afgør det ef-
ter ulykkens omstændig-
heder, Arbejdstilsynets
rapport og politiets
tilbagemelding, siger til-
synschefen.

Arbejdstilsynet
går videre med
dødsulykke

ALRØ - En tur på Alrø med
masser af flot natur og his-
torier om øen. Sådan lyder
tilbuddet fra den lokale af-
deling af Danmarks Na-
turfredningsforening på
søndag den 7. september,
der er Naturens Dag. 

Turen begynder ved Ege-
hoved, det er ude på den
sydlige spids af øen, hvor-
fra cykelfærgen til Snap-
tun sejler hver sommer.
Deltagerne kommer til at
gå en tur på fem km og kan
undervejs nyde udsigten
til Vorsø og Sondrup
Strand. Undervejs vil Per
Berke fortælle om øen og
naturen. Det er ikke nød-
vendigt at melde sig til tu-
ren, der begynder fra Ege-
hoved kl. 10. Men det vil
være en god ide at tage en
kande kaffe med, den kan
man nyde undervejs på tu-
ren. 

Naturdag
på Alrø

ODDER - Med den rigtige
mobiltelefon kan man nu
hente oplysninger fra tu-
ristbureauet i Odder på 
telefonen. 

Det kræver en mobiltele-
fon med internetadgang,
og så skal man sende en
sms med ordet danmark til
1220. Herefter får man til-
sendt et link med 

oplysninger om 10.000
danske attraktioner, 
spisesteder og aktiveter. 

Ved at navigere rundt,
skulle man også kunne
frem til oplysninger fra
Odder-området. 

Udenlandske turister
kan også bruge guiden,
idet man på første side kan
vælge forskellige sprog. 

Mobile turister

ODDER - Er man interes-
seret i sin slægt eller bare
i historie, er der mulighed
for at deltage i otte spæn-
dende arrangementer i den
kommende vinter. 

Det fremgår af det pro-
gram, som Slægtshistorisk
Forening for Odderegnen
netop har sendt ud.

Alle arrangementer

foregår på arkivet i Åbyga-
de, og begynder altid kl. 19.
Det første finder sted på
torsdag den 4. september,
hvor adjunkt Svend-Erik
Christiansen fra Brabrand
fortæller om slægts-
forskning på nettet. Man
behøver ikke være medlem
for at deltage.

Slægten på
programmet

SAXILD - Små børn kan
også have godt af at 
træne deres motorik. 

Det er ideen bag et hold,
som sansemotorisk pæda-
gog og lærer Hanne K. Ves-
tergaard 
tilbyder. 

Holdene er for børn i al-
deren to til fire år, der 

i hold på fire-fem børn skal
lege, tumle og bruge deres
rytmesans på nogle træ-
ningshold. 

De begynder den 22. sep-
tember i træningslokalet
ved Sansemotorisk leg og
træning i Saxild.

Bevægelser for børn
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BEKENDTGØRELSER

Ved dødsfald ring tlf. 8654 0065

Odder Begravelsesforretning Møller Rasmussens Eftf.
Rosensgade 37 · 8300 Odder · Tlf. 8654 0065 · www.bedemand-odder.dk

Vi ordner alt vedrørende begravelse og bisættelse.
Alle aftaler kan træffes i hjemmet – også i weekenden.

Tillid gennem generationerPer Dunkjær Andersen Steffen Jørgensen Ole Møller Rasmussen Egon Frahm

Vor kære oldemor,
farmor og mormor

Elisabeth Petersen
* 17. juli 1917

er stille sovet ind
Odder, den 27. august 2008
Du vil altid være i vore hjerter

På familiens vegne
Charlotte og Lars
Gullan og Michael

Anni og Karl, Lukas og Lea
Else og Jens, Lisbeth, Jette og Laura

Begravelsen finder sted fra Odder Sognekirke
tirsdag den 2. september kl. 12.00.

Min kære mand
Vor kære far, svigerfar og morfar

Ingeniør

Knud Knudsen
* 11. december 1936    † 25. august 2008

er stille sovet ind efter en svær kamp
Elsket og savnet

Rosa
Hanne og Helle
Peter og Hans

Søren, Frederik, Daniel, Kasper og Jacob

Bisættelsen har fundet sted.

Min kære søn og bedste ven

Tonny Nielsen
er stille sovet ind

efter længere tids sygdom
Odder, den 29. august 2008

Inge Nielsen

Bisættelsen finder sted fra Odder Sognekirke
torsdag den 4. september kl. 11.00.

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved vor kære

Inga Jensens bisættelse

Tak for blomster og kranse
Jens, Ole, Kirsten & Hanne

Odder Sognekirke Odder Kirkecenter

Menighedsrådsvalg 2008
Der skal vælges et nyt menighedsråd i

Odder sogn

Valgdatoen er tirsdag d. 11. november, 

men allerede nu går valgproceduren i gang 

Alle interesserede indkaldes derfor til det 

offentlige orienteringsmøde i Odder Kirkecenter

torsdag d. 11. september kl. 19.30.

Aftenens program:

1. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden 

sidste valg.

2. Planer for fremtiden.

3. Redegørelse for regler vedr. opstilling af kandidater

til menighedsrådsvalget.

I forlængelse af orienteringsmødet vil der – hvis det

ønskes – være mulighed for at opstille en eller flere

kandidatlister.

PS.: Kirkecentret vil være åbent fra kl. 18.30 hvor der

vil være mulighed for at møde nuværende med-

lemmer af menighedsrådet til en snak samt få en

lille forfriskning.

Bemærk: Er der ved fristens udløb den 30. september

2008 kl. 19.00 kun indleveret én kandidatli-

ste til valgbestyrelsen/kirkekontoret, bortfal-

der valghandlingen, og de 15 første navne på

listen udgør det nye menighedsråd.

Valgbestyrelsen består af: Kamma Jørgensen, 

tlf.: 87 80 02 55 (formd.), 

Kirsten Kjær Jensen og Rigmor Larsen.

Evt. spørgsmål kan også stilles til kirkekontoret,

tlf. 87802530.

Med venlig hilsen 

Odder Menighedsråd

Menighedsrådsvalg 2008

i Saxild og Nølev sogne
Der er valg til menighedsrådet i Saxild og Nølev

sogne den 11. november 2008.

Derfor indkaldes alle interesserede til fælles oriente-

ringsmøde tirsdag den 16. september kl. 19.30 i

konfirmandstuen i Saxild.

Aftenens program:

1. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden 

sidste valg.

2. Planer for fremtiden.

3. Redegørelse for regler vedr. opstilling af kandidater

til rådet.

I forlængelse af mødet vil der - hvis det ønskes - være

mulighed for at opstille kandidatlister.

Bemærk: Er der ved fristens udløb den 30. septem-

ber 2008 kl. 19.00 kun aflevert en kandidatliste fra

hhv. Saxild og Nølev bortfalder selve valghandlingen,

og de 5 første på listen fra Saxild, og de 2 første på lis-

ten fra Nølev udgør det nye fælles menighedsråd.

Med venlig hilsen

Saxild og Nølev menighedsråd

Lørdag 6. september

10.45 Adventkirken, til Horsens

Søndag 7. september

Gosmer, til Tunø, 
afgang fra Hou kl. 9
Halling, til Tunø, 
afgang fra Hou kl. 9
09.00 Bjerager, K. Lundager
09.00 Falling, S. Nicolaisen
10.00 Odder Sognekirke,

Warming
10.15 Hundslund, SN
10.15 Nølev
10.30 Odder Frimenighed,

Pakhuset
10.30 Odder Frimenighed, sen-

sommerm. beg. med
gudstj. i Bering
Valgmenighed

10.30 Tunø, H. Nissen
19.00 Gylling, rockgudstj.

09.00 Vitved, I.G. Staal
09.30 Malling, BRP
10.00 Astrup, AB, bil
10.00 Mårslet, HD
10.00 Tiset, BMM, bil
10.30 Fruering, I.G. Staal
11.00 Beder, BRP

GUDSTJENESTER

Min gode veninde. Mit navn er
Roberto, og jeg er italiener, men
har levet i Danmark i 30 år. Jeg
er 64 år og er interesseret i at
finde en dame. Jeg har et stærkt
hjerte. Jeg er interesseret i at
hjælpe dig. Jeg har meget
respekt, jeg kan lide romantik.
Jeg er ærlig, fantasifuld, frisk,
fysisk kontakt, præsentabel.
Mine interesser er musik, at
danse, en god film, ferie, ud at
spise, natur. Mange sunde inter-
esser. God økonomi. Har god
bil. Kun seriøse henvendelser
med foto.
Billet mrk. 3111 til Odder Avis

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved 

Otto Ottosens bisættelse. 
Tak for de smukke blomster, 

de mange venlige ord og støtte
i den svære tid.

Birgit

Rasmus, Jesper, Lars 

og Morten

Musik til familiefesten
Dæmpet musik på klaver v/spisningen

(evt. højskolesangbogen) & el-orgel 
m/sang til dansen. Evt. Harmonika.

Få en brochure.

Klip ud og gem✂

Henning Kock
Medlem af D.M.F.

8654 2959

www.henning-kock.dk

Tak
for venligheden ved vores mor
Mina Rasmussens bisættelse.

Børnene

Odder Sognekirke

Opstillingsmøde

Den Fælleskirkelige Liste, Odder sogn

holder opstillingsmøde

torsdag d. 11. september kl. 20.30

i Odder kirkecenter.

Enhver interesseret er velkommen.

P.l.v. Kamma Jørgensen

Socialdemokrater i Odder Sogn

Menighedsrådsvalg 2008

Orienterings- og opstillingsmøde afholdes 
torsdag den 11. september 2008 kl. 19.30

i Odder Kirkecenter.

Mulige kandidater bedes møde op.

Med venlig hilsen
Odder Partiforening

Tandlægerne på Torvet
ved Schantz og Aastrup

har igen åben for tilgang af nye patienter.

Henv. på tlf. 86 54 17 15
www.Tandtorvet6.dk

ADVOKAT VAGTEN
(Odder Advokaternes gratis retshjælp)

HAR DU JURIDISKE PROBLEMER? - Vi hjælper dig gratis med mundtlig juri-
disk rådgivning. Vi spørger ikke om navn, og kan dit problem ikke løses ved
rådgivning på stedet, vil vi sørge for de nødvendige henvisninger.

Borgerbutikken, Odder Rådhus.

Næste gang torsdag den 11. september kl. 16.00-17.30

Samtlige praktiserende advokater i Odder kommune

KLINISK TANDTEKNIKER
SUSANNE H. STÆRMOSE

Tlf. 86 56 01 30
Rådhusgade 12 st.th., Odder
www.tandtekniker-staermose.odderweb.dk

Medlem af 
Landsforeningen 
af kliniske 
Tandteknikere

Odder Sognekirke Odder Kirkecenter

MORGENSANG
i Odder Sognekirke

tirsdag den 9. september kl. 9.30.

Vi vil synge morgensalmer og sange, og lytte til en 

læsning fra bogen “Lad livet leve”.

Alle er velkomne

BACH I ODDER
Ved koncerten lørdag den 4. oktober 

kl. 15.00 skal koret opføre to satser fra

Bach’s Magnificat.
Der øves alle onsdage i september

kl. 19.30-21.30.

Interesserede korsangere kan tilmelde sig 

hos Grethe Gammelmark på tlf. 21 75 42 12 eller 

mail: gmgammelmark@mail.dk

Begynder en ny sæson 

Torsdag den 4. september kl. 19.00 

på Arkivet, Åbygade 7 

Svend Erik Christiansen taler om:

“Slægtsforskning på nettet - hvad kan man finde?”

ALLE ER VELKOMNE

Slægtshistorisk Forening

for Odderegnen
Menighedsrådsvalg 2008 

i Gylling sogn
Der skal vælges nyt menighedsråd i Gylling Sogn. Selve
valget finder sted tirsdag den 11. november, men det er
nu forberedelserne går i gang.

Derfor indkaldes alle interesserede til

Orienteringsmøde
Onsdag den 10. september kl. 19.00 

i Gylling Præstegård.

Aftenens program:
1. Velkomst.
2. Menighedsrådets opgaver og kompetencer.
3. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden 

sidste valg.
4. Redegørelse for regler vedr. opstilling af kandidater til

menighedsrådsvalget.
6. Afslutning.

I forlængelse af orienteringsmødet vil der - hvis de frem-
mødte ønsker dette - være mulighed for at opstille en
eller flere kandidatlister.

Opmærksomheden henledes særligt på, at afstemnin-
gen aflyses, hvis der ved indleveringsfristens udløb den
30. september 2008 kl. 19.00 kun er indleveret én gyl-
dig kandidatliste til valgbestyrelsen.

Med venlig hilsen
Gylling Menighedsråd

 

 
 

Ondt i livet 
 

Onsdag den 10. september 2008 

kl. 19 – 22 i Odder Kirkecenter 
 

Hvor er grænselandet mellem ondt i livet og ondt i 
sindet? Hør oplæg og diskutér med: 
 

• Psykiater Kirsten Larsen, 

Regionspsykiatrien i Horsens   
• Provst Knud Troldborg, Odder  
• En bruger og en pårørende  
 

Få også oplysning om en åben rådgivning og dialog-
møder for brugere og pårørende med tilknytning til 
psykiatrien.  
 

Alle er velkomne. Mødet er gratis.  
 

Mødet er arrangeret af DE9 og SIND’s Pårørende-
rådgivning. 

SIND’s Pårørenderådgivning

Ved dødsfald i Odder
- ring 86 54 54 43

Odder Bedemandsforretning
Grundtvig Riising og Søn
Rådhusgade 16
(Tidligere Rosensgade)
8300 Odder

Kontorets åbningstider:
Man. - fre. 10.00 - 14.30
Lør. - søn. Efter aftale

Se mere på:
www.odder-begravelse.dk
E-mail: bedemand@riising.dk

Henrik Riising Jan Grundtvig Riising Jørn Kjær

Begravelsesforretningen i Odder

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

Få gratis »Min Sidste Vilje«
Ring og få den tilsendt - 86 54 54 43

Håndbold i Spektrum

Odder Håndbold (1. div.)

spiller testkamp mod

Kolding IF (Håndboldligaen)

Mandag den 8. september kl. 19.50

GRATIS ADGANG

Første turneringskamp er søndag den 21. september 2008 kl. 16.00

Fans, spillere og sponsorer gør det sjovt at se håndbold i Odder!

Banegårdsgade 32, 8300 Odder, 86 54 08 42
www.brandts-taepper.dk

Bjarne går på pension 

efter 35 år på de bonede gulve
Vores mest betroede medarbejder, Bjarne Frederiksen, gik den
30.08 2008 på pension efter 35 år som specialist i gulve hos
Brandts Tæpper i Odder.
Vi vil savne Bjarne, men vi under ham selvfølgelig gerne at gå på
pension, efter mange års flittigt og dygtigt arbejde.

Vi ønsker Bjarne held og lykke fremover.

Tak og venlig hilsen fra teamet hos

Menighedsrådsvalg 2008 i
Hundslund sogn
I anledning af valget den 11. november 2008 indkaldes
alle interesserede til

Orienteringsmøde

Tirsdag den 16. september 2008 kl. 1900 i

Konfirmandstuen i Hundslund Præstegård

Aftenens program:

1.  Redegørelse for Menighedsrådets arbejde siden
sidste valg

2.  Planer for kommende opgaver
3.  Redegørelse for regler vedr. opstilling af kandidater

til menighedsrådsvalget

I forlængelse af orienteringsmødet vil der - såfremt det
ønskes - være mulighed for at opstille én kandidatliste
til det nye Menighedsråd.

Kandidatlister og yderligere oplysninger fås ved
henvendelse til: 
Casper Breinholt, Torupvej 34, 8350 Hundslund, 
tlf. 8655 0378

Bemærk: Er der ved fristens udløb den 30. septem-
ber kl. 1900 kun afleveret én kandidatliste til valg-
bestyrelsen, bortfalder valghandlingen

Med venlig hilsen
Hundslund Menighedsråd

Selv den mindste annonce 
bliver set i Odder Avis

www.odderavis.dk
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Merete Clausen
Psykoterapeut
Cert. Hypnoterapeut NGH
Cert. Coach

Tlf. 20 11 44 77
Bushøjvej 212 · 8270 Højbjerg

mail@mereteclausen.dk · www.mereteclausen.dk

Hypnose/hypnoterapi
Rygestop · fobier · stress · jalousi
spiseforstyrrelser · dårlige vaner

Psykoterapi 
Krise · angst · sorg · depression
lavt selvværd · relation til andre

Coaching
Karrierecoaching · livscoaching
udnyt dit potentiale og nå dit mål

Hanne Rasmussen · Gyllingvej 29, Ørting · 8300 Odder · Tlf. 86 55 42 47
kliniquen@12move.dk · www.kliniquen.dk

Exam. kosmetolog, fodplejer, zoneterapeaut og fysiurgisk massør

AA
Anonyme Alkoholikere

Holder møde:
Mandag kl. 19.30 - 20.30
Torsdag kl. 16.30 - 17.30

Kirkecenteret, Kirkesti 3,
8300 Odder

HYPNOSE
Den professionelle

Hypnotisør

POUL DANIEL
- Mange års erfaring

hvorfor gå og pine dig selv i
flere måneder, når hypnose
virker med det samme.

70 20 16 94
E-mail:
pdaniel@mail.tele.dk

Prøv at besøge mg på inter-
nettet og se mine 32 forskel-
lige cd’ere

www.poul-daniel.dk

Mangler du livsglæde?
- er du træt af lykkepiller?

Er du træt af
nikotintyggegummi?

Er du angst og deprimeret?

Har du vægt- eller
alkoholproblemer?

- Så prøv hypnose!
Pårørende er velkomne til at
overvære hypnosen!

Tobaksafvænning
Kun én behandling med
90% resultat

Behandlingen kan også optages på CD

Alle der kommer hos mig for tobaksafvænning vil få en gratis slanke CD

Carsten Sommer
Aut. Klinisk Tandtekniker

Holsteinsgade 15 C, 8300 Odder
Vi fremstiller alle typer tandproteser & udfører reparationer 

Åbent mandag og onsdag kl. 9.30 - 15.00, 
men også andre dage og tider efter aftale

tlf.-tid: man - fre
fra kl. 9.00 - 16.0086 54 38 37

Tandtekniker Elsie Kusk’s efterfølger

SALLING REVISION
Vestergade 2, Hov

TLF. 86 55 69 00
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Stort udvalg
Lækker udførelse

God sidde-
komfort

Stol kr. 2699
Skammel kr. 1098

Vi trækker én vinder hver uge, som får 100 kr.
Vinder: Niels Barkmann, Rådhusgade 59, 8300 Odder

Navn

Adresse

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

OBS: Kuverten skal mærkes »KRYDSORD«.

Sundhed og helse
Akupunktur · Alkoholrådgivning · Alternativ behandling · Coaching · Energi og glæde · Fødder · Hud · Hænder · Hypnose · 

Kranio-sakral Terapi · Massage · Negle · Pilates ·RygestopSansemotorisk leg og træning · Terapi · Tænder · Vægttab · Yoga · Zoneterapi

www.odderavis.dk

Lørdag den 6. september 2008 kl. 10-14

Pakhuset, Banegårdsgade 5, 8300 Odder

Kaffe og te til alle

Arrangementet er gratis, og alle er velkomne

Frivilligdag 2008

Program
Kl. 10.00-10.30:

Åbning af frivilligdagen 
v/velfærdsminister Karen Jespersen

Kl. 10.30-14.00: Informationsstande: 
Få en snak med de frivillige

Baktus All Stars 
- et swingende band

Fælles maleri med temaet “frivillighed”
v/kunstmaler Else Elisabeth Andersen

www.frivilligcenter-odder.dk

Konkurrence: Vind flotte gavekurve

Hjertecafé 
v/Hjerteforeningens Lokalkomité

Kl. 11.00-12.00: Underholdning 
v/Tonny Trifolikum fra Cirkus Mongo

holder

ekstraordinær generalforsamling

Onsdag den 10. september 2008 kl. 19.30

i Pakhuset, Odder

Dagsorden:

1. Velkomst

2. Valg af dirigent

3. Valg af spidskandidat

4. Opstillingsform

5. Eventuelt

På bestyrelsens vegne
Bent Robdrup Johansen

Formand

Reception - 40 års jubilæum
Fredag den 12. september har 
Erik Becker været ansat hos 

MH Polstermøbler i 40 år.

I den anledning holdes der 
åbent hus 

for familie, venner og bekendte 
fredag d. 12. september 

på Kærgårdsvej 77, Solbjerg
fra kl. 17.00

www.odderfrimenighed.dk

BORTGIVES:
Skal vi hjælpe med noget ?

Giv-en-hånd-teamet giver igen 
gratis hjælp med praktiske opgaver.

praktisk hjælp
 i uge 38

Ring til Maria på 
28184523, senest 
onsdag d. 10/9.

FOLKEDANS
i Ørting-Hallen

Ny sæson med folkedans
ved Tove Jensen

Gratis prøvetimer de første 2 gange.

Opstart den 17. september 2008 kl. 19.30.
Der danses i lige uger 

i Ørting-Hallens lille sal.
Vel mødt

Ørting-Falling Borgerforening

Zoneterapi

v/Karin Lindgaard
Søkrogen 115
8300 Odder

Tidsbestilling
mandag-onsdag 8.00-9.00
Tlf. 86 54 56 79

&Massage

Jeg kommer også til din adresse 

 www.kanalhealing.dk 
Tidsbestilling på 24 27 07 03 

Fuld tilfredshed eller 
pengene tilbage 

Orienterings- og opstillingsmøde 

i Alrø Sogn 
afholdes

onsdag den 3. september kl. 19 

i Alrø Forsamlingshus.
Alrø Menighedsråd

Det vil glæde os at se kunder, 

leverandører, samarbejdspartnere, 

personale, kolleger, venner af huset 

samt familie til reception

fredag den 5. september  2008 

kl. 13.00- 17.00.

På Karensdal, Kongshusvej 158.

Venlig hilsen
                        

Peter  Bosteen

RECEPTION

PETER FYLDER 50 ÅR
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MALLING
VARMEVÆRK

Driftsassistent
Malling Varmeværk søger en frisk og udadvendt 
medarbejder til snarlig tiltræden.

Vi forestiller os at vor ny medarbejder skal kunne

påtage sig bl.a. følgende opgaver:

• Indgå i den daglige drift og vedligeholdelse af
varmeværket, kedelanlæg, bygninger og områder

• Indgå i vedligeholdelse af ledningsnet
• Indgå i vedligeholdelse af vores målerpark
• Rådgivning vedr. brugerinstallationer (ved forbrugerne)
• EDB på brugerniveau
• Indgå i vagtordning efter nærmere aftale
• Deltage i kursusaktiviteter

Vi forventer at vor nye medarbejder har følgende

kvalifikationer:

• Gerne VVS uddannet
• Erfaring med VVS-installationer samt fjernvarme-

forsyning vil være en fordel
• Gerne med kendskab til kedelanlæg og varmtvands-

anlæg
• God ordenssans, kan arbejde selvstændigt og er

fleksibel

Vi tilbyder:

• God aflønning svarende til branchens lønniveau samt
en pensionsordning

• Ansættelses norm: Fuldtid
• Stillingen er: Fast ansættelse

Ansøgningsfrist:

Har du lyst til en varieret hverdag og svarer ovennævn-
te til dine forventninger, bedes du sende din ansøgning
senest den 14. september 2008 til:

Malling Varmeværk a.m.b.a

Dampmøllevej 1a

8340 Malling

Att.: driftsleder Jan Møller

Har du spørgsmål til jobbet er du velkommen til at
kontakte driftslederen Jan Møller på telefon
86 93 00 00.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Stillinger Århus Kommune

FORSORGSHJEMMET ØSTERVANG 

CASEMANAGER
Udfordrende stillinger som casemanager (Pædagog og social- og 
sundhedsassistent) i Intern Enhed – timetal mellem 32 - 37 timer 
pr. uge.

På Danmarks største boform for hjemløse med særligt vanskelige 
sociale problemstillinger (125 pladser) har vi 2 ledige stillinger. Mål-
gruppen i Intern Enhed er meget bred, og opholdstiden også vari-
erende fra døgn til mange måneder. 

Vi arbejder tværfagligt og er organiseret i teams. I hverdagen funge-
rer du som casemanager/kontaktperson for 3-4 brugere og skal plan-
lægge ind- og udslusning samt lave udredning og opholdsplaner. 

Alt dette stiller krav til dig som fagperson om at kunne indgå i for-
skellige samarbejdsrelationer og have en dynamisk tilgang til funk-
tioner, arbejdsmetoder og måske også holdninger.  

Til gengæld får du dygtige kolleger, en moderne arbejdsplads, super-
vision og ikke mindst flerårig kompetenceudvikling gennem vores 
uddannelsesenhed.

Yderligere oplysninger
www.aarhuskommune.dk/ostervang. Her kan du også læse stillings-
opslaget i dets fulde ordlyd. 

Ansøgning
Ansøgningsfrist:10/9. Ansættelsessamtaler 18/9. 

www.aarhuskommune.dk/job
her kan du læse mere om stillingen

Dygtig klejnsmed el. 
rustfast klejnsmed søges
Er du uddannet klejnsmed el. rustfast klejnsmed?

• Kan du lide at arbejde med afvekslende opgaver?
• Kan du lide at arbejde i et effektivt team, hvor din 

indsats værdsættes?
• Kan du lide at være omhyggelig og stabil?
• Kan du lide at omstille dig fra det “finere” til det 

“grovere” og vise versa?
• Vil du have et fast job i en succesvirksomhed?

Så ring eller send din ansøgning hurtigst muligt til:
Stål & Form, Åhavevej 9, 8300 Odder, 
mrk. Klejnsmed/rustfast klejnsmed eller mail til
ak@staalogform.dk.

Har du spørgsmål så ring til Arne Kehren, 
Værkfører, 8655 4741
Ansøgningsfrist 10. september 2008

Stål & Form,
Åhavevej 9
8300 Odder

Stål & Form er en mindre gedigen smedevirksomhed, der bl.a. laver
prototyper og møbeldele til arkitekter og den finere danske møbel-
industri, teaterkulisser og dele til de dyreste superyachts. 
Se mere på www.staalogform.dk. 

Rengøringshjælp
søges

Rengøring ønskes i 3 private
hjem i Torrild, Fillerup og Odder.
I alt 6 t. ugentligt.

Ring til tlf. nr. 20 89 87 70

Tag med på Pilgrimsrejse 
til Santiago De Compostela
Torsdag 11. september 2008 kl. 14.30
i Odder Kirkecenter.
Birgit Løffgren Johansen, som er ramt af slid og leddegigt 
cykler sig ud af smerterne på pilgrimsruten til Santiago De 
Compostela.
Hun har cyklet ruten i 2002 - 2004 - 2007, og det vil hun i 
et spændende lysbilledforedrag fortælle om.
Entre og kaffe 40 kr.

Linedance
ODDER

FIRMA IDRÆT

Så er vi klar igen til Linedance. 

Vi starter i uge 37 og danser til og med uge 50.

Vi danser på Parkvejens Skole, Nølevvej 4, Odder i

den lille gymnastiksal.

Mandage danser:

Letøvede       kl. 18.00-19.20 - hold 2.
Øvede kl. 19.30-20.50 - hold 3.

Torsdage danser:

Begyndere kl. 18.00-19.20 - hold 1.
Ekstra dans kl. 19.30-20.50 - hold 4.

Pris pr. hold er kr. 250,00 plus OFI medlemskort for
2008 kr. 30,00 (for jer der ikke allerede har det).

Der er ingen aldersgrænse, det kræver ingen partner,
og du skal heller ikke have tilknytning til en virksomhed.
Der er dog et krav: Af hensyn til skolens gulv skal jeres
sko helst have en blød sål, og ingen hæle der kan lave
mærker. Men sålen skal også kunne glide, så I ikke sli-
der for meget på knæ og hofter.

Kom og vær med. 
Det er god motion, og vi har det sjovt.

Er du i tvivl om, hvilket hold du skal danse på, eller har
andre spørgsmål, så ring til Tove på tlf. 8655 8421
mellem kl. 18 og 19.

JORDBRUGSKOMMISSIONEN 
FOR

REGION MIDTJYLLAND

Ønske om suppleringsjord fra

Landbrugsejendommen matr. nr. 2b m.fl., Drammelstrup By, Astrup,
beliggende Drammelstrupvej 151, 8300 Odder – udgørende 35,0 ha.

Hvis ejere af landbrugsejendomme indenfor en afstand af 2 km ønsker
suppleringsjord, skal ønske herom fremsættes ved at udfylde og ind-
sende en naboerklæring om suppleringsjord, der skal være Jordbrugs-
kommissionen i hænde senest den 1. oktober 2008.

Annoncen kan endvidere ses på www.suppleringsjord.dk.

Skemaet kan hentes på www.dffe.dk eller fås ved henvendelse til:

Jordbrugskommissionen for

Region Midtjylland 

St. Blichers Vej 6
6950 Ringkøbing
Tlf. 72 56 85 47

JORDBRUGSKOMMISSIONEN
FOR 

REGION MIDTJYLLAND

Ønske om suppleringsjord fra

Landbrugsejendommen matr.nr. 12f m.fl., Fillerup By, Odder, beliggende
Fillerupvej 157, 8300 Odder - udgørende 11,7 ha.

Hvis ejere af landbrugsejendomme indenfor en afstand af 2 km ønsker
suppleringsjord, skal ønske herom fremsættes ved at udfylde og indsende
en naboerklæring om suppleringsjord, der skal være Jordbrugskommissio-
nen i hænde senest den 1. oktober 2008.

Annoncen kan endvidere ses på www.suppleringsjord.dk.

Skemaet kan hentes på www.dffe.dk eller fås ved henvendelse til:

Jordbrugskommissionen for 

Region Midtjylland 

St. Blichers Vej 6
6950 Ringkøbing
Tlf. 72 56 85 47

Stort indendørs
børneloppemarked
Lørdag d. 13. september kl. 10-13

i Ørting hallen, Persievej 1.

Stand kan bestilles inden 9. september
hos Jette Jensen 86 55 40 64 - 40 98 06 43

Pris pr. stand 20 kr.
Tilmelding er bindende.

Arrangør:

Ørting Hallens Venner

SKYDNING - 15 METER
Spektrum Odder - Riffel/pistol

Vintersæsonen 2008 - 2009

Tilmelding
Er du interesseret i skydning, pistol eller riffel på 15

meter skydebane, så starter vi indendørssæsonen 

8.9. 2008. 

ODDER SKYTTEFORENING 

Senior:  

Mandage - salonriffel - start d. 8.9. kl. 19.00. 

Børn og junior:

Tirsdage - tilmelding på tlf. 40 82 76 10 - 51 34 11 35

Pistolskydning:

Torsdage 11/9 kl. 19.00

Husk skoleskydning for kommunens 5. klasser

DE YNGRE VÅBENBRØDRE

DYV:  Onsdage 10.9. kl. 19.00 
DYV:  Dameskydning 

- første tirsdag i hver mdr. kl. 20.00

Vi vil gerne være flere skytter, så kik ind, hvis du har lyst
til prøve at skyde med riffel eller pistol. 

Kom til Reception fredag d. 5. september 2008

kl. 16.00 til kl. 19.00

Og se vores “nye” skydebane.

Alle velkommen

Odder skytteforening, tlf. 86 54 76 10. 

De Yngre Våbenbrødre, tlf. 86 54 40 23.

STILLINGER

Selskabslokaler
www.gjesingforsamlingshus.dk

Lille sal til 30 pers. Stor sal til 90
pers. inkl. veludstyret køkken.

Tlf. 86 53 14 10
bedst efter 19.30

www.odderavis.dk

Du kan også læse Odder Avis på nettet:

www.odderavis.dk

Ring din 
annonce ind på

86 54 10 11

Prøver i dansk for udlændinge 

Prøve i Dansk 3 – den 18. november 
Prøve i Dansk 2 – den 19. november 
Prøve i Dansk 1 – den 20. november 

Tilmelding senest den 8. september 

Informationsmøder den 5. november kl. 16.30

Holmboes Allé 2 Toldbodgade 29-31 
8700 Horsens  8600 Silkeborg         
Tlf. 76 25 99 25  Tlf. 86 80 55 63        

RBIF VOLLEYBALL
En sport med gang i ...

Nu starter volleyball for 

motionister i Ørting-Hallen.

Opstart er torsdag den 4/9 kl. 19.00–21.00.

Alle er velkomne – nye som gamle spillere.

Kontakt: Carsten Jeppesen, tlf. 8654 4571.

NB: Kids-volley på Randlev Skole tirsdag eftermiddag.

Forventet start uge 37.

Kontakt: Carsten Jacobsen, tlf. 8612 2296.

Vel mødt!

RBIF Volleyball

Torrild Menighedsråd, Valg 2008

Der skal vælges 5 medlemmer

tirsdag den 11. november 2008.

Kandidatlister kan i perioden 24.9. - 30.9. mellem kl. 15
og 19 indleveres til Jørgen Yding, Skjellergaardsvej 23, tlf.
86531005 eller Kr. Peder Moesgaard, Bygaden 1, 
tlf. 86531004.

Listeformularer m.v. og yderligere oplysninger fås hos 
ovenstående, som udgør valgbestyrelsen.

Menighedsrådet indbyder alle interesserede til orien-

teringsmøde tirsdag den 9. september kl. 19.30 i den

tidligere forpagterbolig Bygaden 1A med omtale af rå-
dets arbejde i den forløbne periode og planer for den
kommende periode, samt gennemgang af regler for op-
stilling af kandidater til valget.

Ønsker de fremmødte det, vil der efter orienteringen blive
afholdt et møde om eventuel opstilling af en kandidatlis-
te. Såfremt der kun fremkommer én kandidatliste, bortfal-
der valghandlingen i november.

Kr. Peder Moesgaard   
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EUR-paller
og paller 80x120 og 100x120
cm 1/2 paller og 1/4 plastpaller
samt pallerammer købes og
sælges, også defekte.

P. TOFT, Solbakkevej 3-5-6,

Odder, tlf. 86 54 13 19

50, 100 og 200 liter
plasttønder

m/låg, fine til vand, foder og
kompost, kr. 69,-, 89,- og 106,-.

P. TOFT, Solbakkevej 3-5-6,

Odder, tlf. 86 54 13 19

Miljø-Skrotbiler
modtages. Kontant afregning.

Du får kr. 1200,- med hjem
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

Bøg, eg og ask
købes

Til brænde på rod eller skovet
min. 50 rm.

CR Skovservice

Tlf. 21 27 72 76

2000 masonit
plader

3,2 mm, nye, 86,5x156,
86,5x204, 99x172 cm, malet på
en side, grå, gul, blå. Små kr.
16,-, store kr. 20,-. Mindste salg
5 stk.

P. Toft, Solbakkevej 3-5-6

Odder, tlf. 86 54 13 19

Jernbanesveller
Ekstra fine, 15x25x260 cm -
også længere - indtil 5 m, sæl-
ges.

P. TOFT, Solbakkevej 3-5-6,

Odder, tlf. 86 54 13 19

Schäferhvalpe med
stamtavle sælges

Efter højplacerede forældre.

Kennel Georg Gurk’s
25 53 56 90 • 86 55 44 06

www.georg-gurks.dk

Palletanke
1000 l plastbeholdere med
aftapningshane, opbygget på
palle, garanteret giftfrie.

P. TOFT, Solbakkevej 3-5-6,

Odder, tlf. 86 54 13 19

Nyt og 

Gammelt

Åben: tors-fred. 13-17
Rådhusgade 81 • Odder

Spar op til 70%

Udlejes
Nyistandsat 4-vær. stuelejlig-
hed, 92 kvm. til leje straks eller
senere i Odder centrum. Fri par-
kering. Ingen husdyr. Husleje
6.500 kr. pr. md. + forbrug. Ind-
skud 3 x husleje.

Henv. efter kl. 17.00

tlf. 61 70 31 23

Lejlighed til leje
i centrum af Odder.
Henv. 40 87 22 90
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Æbler og pærer
5 kr. kg. Selvpluk.

Flere sorter.
Mulighed for gratis opbevaring.

Søby

Henv. 20 61 01 19

www.pluk-selv-din-frugt.dk

Brændetræ sælges
Bøg og ask i 3 mtr. længder. Hele træk - ca. 55 rm.

Frit leveret kr. 17.500 + moms.
Henv. 40 42 91 78

2 vær. lejlighed 
i Banegårdsgade
udlejes pr. 1. okt. Lejligheden

er på 74 m2. Månedlig leje er kr.
5665,00, excl. aconto betaling

for vand og varme på ialt
kr./mdr. 500,00. Dep. og forud-

betalt leje udgør 3 + 3 mdr´s
leje. Det er ikke tilladt at have

dyr i lejligheden. 
Henv til: naae@dacas.dk 

Hus i Hou udlejes
130 kvm., 6 værelser. Husleje kr.
6.000 + forbrug. Dep. 3 mdrs.
husleje.

Henv. 22 51 38 30

Tørt
pejsebrænde

Bøg eller eg sælges 

Tlf. 24 80 02 18

UDLEJES
Stadepladser/lagerplads.
Odder Loppetorvs møbelsalg,
Ballevej 3, udbyder et mindre
antal stadepladser/lagerplad-
ser fra 10 m2 og opefter, til leje
fra 1.10 eller efter aftale.
Ring venligst om branche og
evt. varighed.

Tlf. 28 81 98 91 - dag & aften

Lagerlokale søges
(Evt. paa Gaard). f.Eks. Lade/Stald
tør, 200-400 m2, til vort teknikhis-
toriske Arkiv, derfor nødvendig at
Leje er billig og Udlejer velvillig
overfor Bevarelse af materiel Kul-
turarv fra Maskinvæsenet.
Ing. Mortensen, tlf. 86 13 23 22

Kræmmer/loppemarked

KÆMPE UDSALG
÷25%

Rodekasser fra kr. 5,- pr. stk.
6. og 7. september fra kl. 11-16

Hølkenvej 90, Dyngby

23 67 42 33

Nedlagt landbrug – tæt v. Hovedgaard
”Elbæk Nygaard” -1,76 ha. v/Elbæk mellem Horsens
og Århus sælges. 218 m2 bolig i røde sten og 2 plan.
Velholdte udhusbygninger på i alt 878 m2.

Ring og hør nærmere.
LandboGruppen ØST tlf. 30 57 24 35.

Køkkener
fra boligforening sælges 30
brugte køkkener, også i enkelte
elementer, billigt. Lys egefiner,
overskabe, underskabe, bord-
plader med stålvaske.

P. TOFT, Solbakkevej 3-5-6,

Odder, tlf. 86 54 13 19

DØDSBO KØBES
Alt dødsbo, flyttebo m.v.
samt arkitekttegnede møbler,
møbler i teak og palisander
købes. Evt. slutrengøring.
28 81 98 91 - dag & aften

MÅRSLET 

Nyopførte lejligheder og rækkehuse udlejes i den nye 
udstykning på Nymarks Allé i Mårslet.  

     4 vær. lejligheder          96 kvm.         kr.   8.500,00

     4 vær. rækkehuse       114 kvm.         kr.   9.300,00 

     5. vær. rækkehuse      132 kvm.         kr. 11.000,00

Boligerne er veludstyret med alt i hårde hvidevarer
i stål og flotte olierede askeparketgulve. Lejlighederne 
her enten stor terrasse og egen have eller altan. Til 
alle boliger er der skur og carport.  

Lejemålene er tidsbegrænsede i 5 år. Mulighed for 
forkøbsret.   

Se billeder på www.mcejendomme.dk. 

Tlf. 20 77 25 37 

Rød hoppe
ca. 12 år, blandet, ca. 154 i
stangmål. God, ridevant. Kan
opstaldes i Fløjstrup. Pris 9.800.

Tlf. 22 35 07 46

STÅLREOLER
Brugte, men som nye. Meget
solide. L: 1,0 x H: 2,08 x D:
0,40 m, 6 hylder. Mindste salg
3 meter, sælges billigt.
P. TOFT, Solbakkevej 3-5-6,

Odder, tlf. 86 54 13 19

Deres
Møbelhåndværker

polstring

oplakering

reststoffer
Skumgummi i tilskårne mål i
flere tykkelser.
Vi giver Dem gerne et tilbud.

Telefon 86 54 37 80

MØBELBØRSEN

M
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MILJØ-

GODKENDT
✶✶ Jern og metal købes.

✶✶ Biler afhentes.

✶✶ 86 95 17 23 -
40 29 01 09

Brændetræ
sælges

CR Skovservice

Tlf. 21 27 72 76

• Beton- og murbrokker
modtages dagligt.

• Betonknus, vasket sand,
ral og prima muldjord.

• Støbemix sælges og kan
leveres.

• Muslingeskaller til dræn.

• Få en container her.
• Reparation og etablering

af privat vej m/specialvogn.
• Nedbrydning af stort og

småt - få et tilbud.

Container Service
til mur- og betonbrokker.

Tlf. 86 55 00 91- 20 43 31 96

Træpiller - brænde
Varmetørret bøg - garanteret tør.
Lufttørret bøg og nykløvet bøg.
Træpiller, pr. ton fra kr. 1650

Briketter, pr. palle fra kr. 1500

Priser inkl. moms.

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

KLAVERSTEMNING
Brugt istandsat klaver 

fra kr. 8500,- 

m/3 års garanti.

Mårslet Musik
Pianetter
Pianoer

86 29 51 14 Hørretvej 1
Ved kirken

Tilstandsrapporter & Energimærker
86 23 00 72 info@abr.dk 40 29 59 87
Køberrådgivning ved ejendomshandel

CR Skovservice
Udover salg af brænde 
tilbyder vi nu også 
· udslæbning med 9 tons-
spil.
· Savning og kløvning 

afbrænde max. Ø40 cm.
CR Skovservice

Tlf. 21 27 72 76

Ledig nu
Dejlig 75 m2 lejlighed med mas-
ser af skabe, spisekøkken og
dejligt nyere badeværelse i cen-
trum. Ingen husdyr. Leje pr. md.
kr. 4.729,10 + forbrug og anten-
nebidrag (stor pakke) 3 mdrs.
dep. + 3 mdrs. forudbet. leje.

KD Ejendomme

Postboks 10

8541 Skødstrup

Hus i Beder
udlejes for 2 år. 120 m2 +
garage. Ingen husdyr. Husleje
7.500 kr. md. excl. forbrug.

Henv. 86 93 64 03

Brænde sælges
Tørt bøg/asketræ, savet og
flækket, 400 kr. pr. rm. Kan evt.
bringes.

86 92 78 76 - 25 13 72 76

Søger hus  
i Odder/Hou området

med lille hund. Husleje max
7.000,- + forbrug. Snarest eller
senest 1. november.

Tlf. 20 20 49 47

Trimning af hunde
Også weekend og aftentimerne.

Henv. Marianne Sørensen

75 66 78 08 - 50 56 63 35

LYSTGÅRDENS BUTIK

50% på alt
ALT SKAL VÆK

Åben: Fredag 5/9 11-16

Lørdag 6/9 10-15

Loppemarked
Lystgårdsparken 37, Boulstrup

Opstaldning af heste
Nyere hestebokse med mindre ridehal og 
græsningsarealer udlejes nær Solbjerg.

Telefon 86 92 78 09 - 25 24 90 00

KÆMPE

LOPPEMARKED
Jyllands største loppetorv,

ca. 2000 m2, fyldt med alt fra
dødsbo, flyttebo m.v. 

Åbent hver lørdag 9-16.

Ballevej 3-5, Odder
Alt bortsælges til særdeles

rimelige priser.

Udlejes
3-værelses lejligheder til leje i
Odder midtby. Alle er nye eller
gennemgribende renoveret med
nye køkkener og badeværelser.
Beliggende centralt i Odder i gå
afstand til alle faciliteter. Der er
tale om store lejligheder som
fortrinsvis ønsket udlejet til
enlige eller par uden børn og
husdyr. En enkelt ledig fra 1.
september eller i løbet af efterå-
ret. Alle er beliggende i stueplan,
nogle med egen gårdhave og
vaskesøjle i badevær. 3 mdrs.
indskud og 3 mdrs. forudbetalt
husleje kræves.

Forhør nærmere på 

23 71 20 80

Håndværker
søger

hus/lejlighed til leje
Tlf. 29 31 21 40

Æbler, pærer og 
kartofler sælges

Mulighed for selvpluk

af hindbær.

Hver fredag kl. 12-17
Hver lørdag kl. 09-15

Bendt Olsen

Eriksmindevej 38, Boulstrup

Tlf. 86 55 61 96

Mobil 50 95 81 96

Brugte tagsten
Emiliedahl, 1000-1200 stk., sæl-
ges samlet eller delvis.

Beder, 20 35 07 46

BRÆNDE
til engros pris - tørt eller vådt-
bøg eller gran. Savet og flækket
eller 2 meter stykker.

Tlf. 86 87 51 26

Mobil 40 84 17 64

SÆLGES
Dæk - fælge - batterier

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

BOLIGER

KØB & SALG

To biler stødte
sammen ved
Parkvej-krydset

Af Hans Jørgensen 
og Rasmus Blicher

ODDER - En kvindelig
bilist trådte hjælpende
til, da to biler i onsdags
stødte sammen i kryd-
set ved Parkvej og År-
husvej. 

- Jeg hørte et ordentligt
hvin. En bil var kørt ind i
en anden, hvor der sad et
par ældre mennesker i. Så

jeg kørte over og holdt ind
til siden, forklarede Lise
Lotte Mikkelsen til avisen
kort efter uheldet, der ske-
te omkring kl. 15. 

Hun var på vej op på Ves-
termarkskolen for at hen-
te sin datter i skolens SFO.
Men da hun så, der var to
ældre mennesker i bilen,
stoppede hun og hjalp.

- De to var meget choke-
rede. Så jeg sagde til dem,
sæt jer ind i min bil, fortal-
te Lise Lotte Mikkelsen. 

Her blev parret fra Viby
siddende, og Odder Brand-
væsen hjalp til med at be-
rolige dem og sætte en
halskrave på, indtil to am-

bulancer kørte dem på sy-
gehuset. Den 23-årige
mand fra Malling, der kør-
te den anden implicerede
bil, var også meget opre-
vet. 

Ifølge Østjyllands Politi
skete ulykken ved, at den
unge mand var uopmærk-
som, og derfor kørte op bag
i det ældre ægtepars bil.

Den 83-årige fører af bi-
len og hans 80-årige hus-
tru holdt tilbage for rødt,
da de blev ramt bagfra af
bilen. De blev herefter kørt
til skadestuen i Århus. Po-
litiet oplyste senere, at de
var kommet lettere til ska-
de. 

Hjalp ældre 
par i uheld

Lise Lotte Mikkelsen hjalp et ældre par, der var indblandet i et trafikuheld. (Foto: Hans
Jørgensen)

Realdania gav
afslag på
ansøgning

Af Carina Mayner

ODDER - Det bliver ik-
ke med Realdanias
hjælp, at den gamle tea-
tersal på Centralhotel-
let renoveres og laves
om til et moderne teater.

Den besked er har for-
eningen bag projektet for
nylig fået fra fonden, som

ellers allerede havde bevil-
get 300.000 kr. til forpro-
jektet, der i første omgang
resulterede i en 100 sider
stor ansøgning.

Højt niveau

Af den fremgik det, at
man for ca. 25 mill. kr. vil
kun bygge salen om, så
man i sidste ende vil få et
lokalt teater, der fuldt ud
kan måle sig med både
Svalegangen i Århus og
Horsens Teater. 

Tanken er, at stedet bå-
de skal bruges til almen-
nyttige formål så som dan-

seskole og bankospil og  til
opsætninger, når de store
danske teatre er på turné.

- Desværre siger Realda-
nia nej med en begrundelse
om, at vores projekt ikke
passer ind til fondens stra-
tegi. Det er vi naturligvis
kede af, bl.a. fordi vi fak-
tisk troede, at vores for-
målsparagraffer passede
som fod i hose, siger arki-
tekt Eric Pettersson fra ar-
bejdsgruppen.

Ikke opgivet

Afslaget fra Realdania
betyder dog ikke, at med-

lemmerne af gruppen har
opgivet at få sat den gam-
le sal i stand. 

Tvært imod arbejder
medlemmerne nu på at få
skudt gang i både plan B
og C, som Eric Pettersson
siger.

- Behovet er der i hvert
fald. Efter at vi første gang
offentliggjorde vores pla-
ner, er vi blevet kontaktet
af både opera- og kammer-
musikfolk, som er interes-
serede i at bruge salen. Så
vi arbejder ufortrødent vi-
dere, siger Eric Pettersson,
der ikke vil afsløre, hvor
der nu skal søges penge. 

Ingen penge til
teatersal

ODDER - Arbejdsglæde,
rekruttering og Polen som
nærmarked. Det er blot
nogle af emnerne på efter-
årets møder for medlem-
merne af Odder Erhvervs-
og Udviklingsråd. Desu-
den byder efteråret på en
række spændende gæster. 

Møderækken begynder
tirsdag den 9. september
kl. 19 på Odder Gymnasi-
um, hvor tidligere lektor
Niels Villemoes er gæst.

Skuespilleren Peter My-
gind kommer den 22. sep-
tember til Spektrum Od-
der og fortæller om ar-
bejdsglæde og fremtidsfor-
skeren Jesper Bo Jensen
vil fortælle om de kommen-
de års udfordring med at
holde fast i medarbejder-
ne. 

Det møde foregår på Gje-
sing Mejeri, og efteråret
byder også på et besøg på
Danish Crown. Odder Er-

hvervs- og Udviklingsråd
vil via kolleger i Skander-
borg invitere til et møde,
der handler om Polen som
marked. Endelig sluttes
sæsonen af med det tradi-
tionsrige julemøde, her er
entertaineren Jacob Hau-
gaard gæst. 

Det samlede program
kan ses på
www.erhverv.odder.dk.

Erhvervsfolk mødes
ODDER - 3600 kr. blev der
til aktivitetsudvalget ved
Ålykkecenteret efter årets
old-timer køretur under
byfesten. Og pengene får
også lidt med køretøjer at
gøre, da de primært skal
bruges til drift og vedlige-
holdelse af bussen. 

Der var 40 køretøjer med
på selve turen, der 
blev kørt lørdag under by-
festen med start ved Ålyk-
kecenteret. 

Kørepenge til
ældre
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Buler, rust og mekanik
- kør’ trygt til
ØRTING AUTO-BLIK

Arne Jakobsen, Smedegade 38, Ørting, 8300 Odder - 86 55 42 48

Udlejning
af biler, kr. 400,- pr. døgn, fri km.

Henv. Autohuset Odder

Ballevej 13 · 8300 Odder

Tlf. 86 54 35 63

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

Autohuset Odder

Ballevej 13 · 8300 Odder

Tlf. 86 54 35 63

Oplev Opel Corsa inTouch
     hos din Opel forhandler.
Kom til Åbent Hus den 7. september fra 11 – 16. 

PIONEER TOUCH SCREEN INKL. MONTERING FOR KUN 9.990 KR.**
5,8" trykfølsom farveskærm, navigation med TMC, DVD 

afspiller, AUX, USB, og iPod indgang, mulighed for håndfri 
telefon, forstærker med 4x50W

Opel Corsa 

fra kun 119.950 kr.

Prøvekør 
Opel Corsa –  
du kan 
vinde 
en iPod.* 

*Konkurrencen løber til og med den 30. september 2008. **Prisen gælder ved køb af en ny Opel Corsa Enjoy, Sport, Cosmo, GSi og OPC 
til og med 31.12.2008. Brændstofforbrug ved blandet kørsel: 12,6 – 22,2 km/l. CO2 119 – 190 g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr.

02 Avensis 2,0D 4d, flot  . . . . . . . . . . . . . . . . . .193 139.900
05 Yaris 1,4 Diesel, 5d, flot  . . . . . . . . . . . . . . . . .82 139.900
05 Yaris 1,4 Diesel, 5d, flot  . . . . . . . . . . . . . . . .110 134.900
02 Avensis 1,8 VVT I st. car, flot  . . . . . . . . . . . .231 119.900
02 Avensis 1,8 VVT I st. car, flot  . . . . . . . . . . . .225 119.900
01 Avensis 2,0 VVTI, 150 HK, 4d, flot  . . . . . . . .160 119.900
01 Avensis 1,8 VVTI 4d, flot  . . . . . . . . . . . . . . .169 114.900
97 Picnic 2,0, 6 pers., flot  . . . . . . . . . . . . . . . . .195 124.900
97 Picnic 2,0, 6 pers., flot  . . . . . . . . . . . . . . . . .225 119.900
01 Yaris 1,0, 5d, flot  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 99.900
01 Yaris 1,3, 3d, Luna, komfort, flot  . . . . . . . . .135 89.900
98 Avensis 1,6 Terra, 5d, L/B, flot  . . . . . . . . . . .122 79.900
98 Avensis 1,8 Sol, 4d, flot  . . . . . . . . . . . . . . . .169 79.900
98/99 Avensis 2,0 Sol, 5d, st. car. . . . . . . . . . . .280 69.900
98 Avensis 1,8 Terra, 5d, st. car, velholdt  . . . . .282 69.900
99 Avensis 1,8 Terra,4d, flot, nysynet  . . . . . . . .195 69.900
00 Avensis 1,6 Terra, 4d, flot . . . . . . . . . . . . . . .188 69.900
99 Yaris 1,0, 3d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 69.900
98 Avensis 1,8 Sol, 4d, velholdt  . . . . . . . . . . . .260 59.900
97/98 Corolla 1,3 4d, Terra, flot, nysynet  . . . . .170 59.900
96 Corolla 1,6 XLi, 4d, nysynet  . . . . . . . . . . . . .133 49.900
94 Carina 1,6 SLI, 5d, velholdt, servo  . . . . . . . .274 34.900

DIVERSE BILER
04/05 Fiat Panda 1,2, 5d, velholdt  . . . . . . . . . . .80 69.900
01 Suzuki Grand Vitara 2,0 TD, 110 HK  . . . . . . .96 69.900
Fiat Ducato 2,8 TD, ladbil, 3,80 m + moms  . . .173 59.900

VAREVOGNE
05 Corolla Sportsvan, 2,0, D-4D, momsfri  . . . . . 63 139.900
04 Avensis Verso Sportsvan 2,0 D + moms  . . . .63 104.900
01 RAV 4, D 4d, 4x4, velh., momsfri  . . . . . . . . 180 99.900
03/04 RAV 4 1,8 VVTi, flot, momsfri  . . . . . . . . . .95 99.900
02 Hiace 2,5 D 4d, kort, +moms . . . . . . . . . . . .119 74.900
02 Hiace 2,5 D 4d, kort, +moms . . . . . . . . . . . .154 69.900
01 Previa 2,0 D 4d, momsfri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.900
00 Hiace 2,4 D, velh., splitbagdøre, momsfri  . .195 69.900
01 Sportsvan 2,2 TD, velholdt, momsfri  . . . . . .212 59.900
99 Sportsvan 2,2 TD, velholdt + moms  . . . . . . 179 49.900

TOYOTA TILBUD

Rantzausgavevej 15, 8300  Odder, 

Tlf. 86 54 39 21, Bil 40 19 36 21

JENS HENNING DAHL
AUTOMOBILER

Leveringsomkostninger 2.200,-

Åbningstider: Hverdage 7.30-17.00. Søndag åben efter aftale. Lørdag lukket.

97 Opl Astra 1,6i

St. Car
Blåmetal, km 216.000,
Club model m. orig. sol-
tag, c-lås, el-spejle, træk-
tøj, 1 privat ejer fra ny.
Pæn og regulær familie-
bil. Synet 5. md. 07. 
Kr. 29.800 + lev. 1500.

Odder, 86 54 22 33

Velbesøgt
auktion med få
bud på kunst

ODDER - Støttefor-
eningen på Skovbakke-
hjemmet kom i fredags
et lille skridt tættere på
målet om at få bygget en
sansehave. 

Det skete ved en kun-
stauktion, der indbragte
43.100 kr., selv om det
kneb lidt med lysten til at
byde. 

Auktionen blev holdt
samme dag, som der var
åbent hus på hjemmet i an-
ledning af Danske Diakon-
hjems 50 års jubilæum. 

150 var mødt op til auk-
tionen i caféen, hvor Ras-
mus Rasmussen fra Advo-
kathuset prøvede at få
gang i buddene på de
mange værker, der var do-
neret af lokale kunstnere
til fordel for projektet. Men
nogle af værkerne nåede
ikke op på mindsteprisen
og blev trukket fra auktio-
nen. 

Flere blev dog solgt siden
hen, og alt i alt er støttefor-
eningens formand Chris-
tian Halkier Jørgensen til-
freds med forløbet. Et ame-
rikansk lotteri gav yderli-
gere 2200 kr. til projektet,
og de mange besøgende fik
også set Skovbakkehjem-
met og de åbne lejligheder. 

- Projekt sansehave er
nu nået op på ca. 280.000
kr., så målet på den halve
mill. kr. er kommet et godt
skridt nærmere. Det over-

skud, som kunstauktionen
har givet, vil blive brugt til
indkøb af materialer til
højbede og planter, siger
Christian Halkier Jørgen-
sen. 

Sansehaven skal give
beboerne mulighed for at
bruge deres sanser, og ar-
bejdet med at lave den er
allerede godt i gang. Og
skulle nogen have lyst til
at give en plante, en bænk,
et springvand, en skulptur
eller noget andet, så vil
støtteforeningen gerne hø-
re fra dem. 

I første omgang var de lo-
kale kunstnere gode til at
støtte projektet ved at do-
nere værker, mens det
kneb lidt mere med de lo-
kale virksomheder. Men
det er ved at komme nu. 

Bænk og foder

Desuden har flere priva-
te meldt sig. 

- Fra familien til en tid-
ligere beboer har vi modta-
get en halv meter høj sten-
figur udhugget som to fug-
le. 

Projekt Sansehave har
nu ved hjælp af donationer,
lån m.m. fået etableret
vandbassin, trukket el og
lagt fliser, således at et bil-
lede af grundplanen be-
gynder at tegne sig. (hans)

Tættere på
sansehave

ODDER - Byens VVS Aps
er af Dagbladet Børsen ble-
vet udnævnt til en gazelle-
virksomhed.

- Det er vi vældig stolte
af, siger Ulrik Andersen,
der er medejer af det seks
år gamle VVS-firma sam-
men med Jan Guldmann. 

Der er i dag otte medar-
bejdere i firmaet,der gen-
nem sin levetid har oplevet
konstantvækst, og det er
netop det betegnelsen ga-
zellestår for. 

I den sammenhæng er en
gazelle en virksomhed, der
løbet i de seneste fire år har 
haft kontinuerlig vækst i
omsætningen eller brutto-
resultatet, og som samlet

set har mere end fordoblet
omsætningen eller brutto-
resultatet 
i perioden.

- Når det er går godt for
os, skyldes det først 
og fremmest, at vi har nog-
le rigtig dygtige medarbej-
dere, siger Ulrik Andersen,
der fortæller, at firmaet
stadig har meget arbejde,
selvom byggeriet er droslet
ned.

- Vi står foran en stor op-
gave, når Vestermarkssko-
len skal udvides. Det arbej-
de går i gang i efteråret, si-
ger den glade direktør for
gazellefirmaet.

Byens gazelle

HUNDSLUND - I fredags
slog Tornsbjerggård døre-
ne op for en sommerfest
med cirkus, spisning og
dans. 

To store telte, et til at spi-
se i og et cirkustelt, begge
med røde og hvide striber,
var blevet stillet op på de
grønne plæner foran
Tornsbjerggårds tre røde
længer. Ud på eftermidda-
gen begyndte gæsterne at
strømme til fra fjern og
nær, og der var både bebo-
ere, medarbejdere, pårø-
rende og kolleger og ven-
ner fra bofællesskaber og
opholdsteder i Hadrup,
Odder, Herskind ved Gal-
ten, Ølsted på Fyn samt re-
præsentanter fra forening-
en LEV.

Senere strømmede alle
ind og blev bænket i Cir-
kusteltet, hvor man ved
indgangen kunne købe so-
davand og popcorn. Efter
en times topunderhold-

ning af „ Von Kriegen-
baums familiecirkus“ blev
der serveret helstegt pat-
tegris kartoffelsalat samt
salatbuffet i teltet. Mange
valgte også at sætte sig
udenfor i det skønne som-
mervejr, for vinden havde
lagt sig, og solen skinnede
fra en skyfri himmel.

Da alle var mætte og
havde fået snakket godt på
kryds og tværs, spillede det
lokale band „Golden He-
arts“ op til dans. 

Sommerfest på
Tornsbjerggård 

Og så var der dans bagefter.

Von Kriegenbaums Familiecirkus underholdt ved den store fest på Tonsbjerggård.

ODDER - Medlemmerne af
Odder Skytteforening har
lagt adskillige timer i at få
renoveret deres  skydeba-
ne i Spektrum Odder. 

Og i fredags var de klar
til at indvie de nye 15 m
lange
skydebaner. 

Egentlig var det ikke me-
ningen, at skydebanerne
skulle berøres af byggeriet
af den nye multihal ved
Spektrum. 

Men da håndværkerne
gik i gang med taget, 
begyndte det pludselig at
blive meget vådt på 
skydebanen. Det blev be-
nyttet til en omfattende
renovering af skyttefor-
eningens lokaler. 

På minussiden måtte
foreningen lukke banerne
for skydning i et års tid. Til
gengæld blev både 
skydebaner og fælles faci-
liteter renoveret. Desuden
fik skytteforeningen no-
get, som for alvor har gjort
den synlig. 

I væggen ind til skydeba-
nerne er der sat en tyk ru-
de op. Glasset er fire cm
tyk, og det  betyder, at pu-
blikum i Spektrum Odder
kan følge med i, hvad der
sker. Normalt er skytte-
klubber ellers lukket land
for alle andre end medlem-
mer. 

Synlige skytter

ODDER - Masser af børn
har brugt en del af som-
merferien på at læse bøger
fra biblioteket, som nu
kvitterer ved at give bogga-
ver til 47 læsere. 

De 47 børn og unge har
alle både læst og anmeldt
bøger i forbindelse med
bibliotekets arrangement
„Sommerbogen“. 

Fire bøger skulle læses
og en af dem anmeldes, og
som tak modtager alle del-
tagerne en bog. Den er
valgt ud af børnebibliote-
karerne efter deltagerne
køn, alder og den bog, de
selv har anmeldt. Børnene

kan hente deres boggave
på biblioteket, som også
har lavet en udstilling med
de 47 bøger, der er blevet
anmeldt. 

Man kan læse anmel-
delserne på bibliotekets
hjemmeside og se, om der
er en bog, man selv får lyst
til at læse. 

Børn får boggaver

www.odderavis.dk
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DIN LOKALE EL-INSTALLATØR
Vi tilbyder hurtig og effektiv service ved enhver El-opgave:

● Almindelig El-installation

● Antenneinstallationer

● Landbrug & Industri

● Hvidevare salg og Reparation

● Tele & Data & Alarm

v/Steen Hougaard

Rude Havvej 19 - 8300 Odder

www.odder-el.dkTlf. 86 56 00 32

ET GODT TIP !

TTRRAANNSSPPOORRTT OOGG SSAALLGG AAFF::
SSAANNDD,,  RRAALL,,  FFLLIISS MM//MM

UUDDLLEEJJNNIINNGG AAFF CCOONNTTAAIINNEERREE

AARRBBEEJJDDEE MMEEDD KKRRAANN OOGG GGRRAABB

((  AALLTT IINNDDEENNFFOORR KKLLOOAAKKSSEERRVVIICCEE ))

BBiill  TTllff..    44004400    77111111                                KKoonnttoorr    88665544    77111111

J. Tang E. Pedersen

•El-installation
• Industri
og landbrug

•Belysning

Malling
El-Installationforretning

v/Steen Hougaard - Aut. el-installatør
Malling Kirkevej 5 - 8340 Malling 

www.mallingel.dk

Salg af hårde hvidevarer
samt service af hvidevarer

Tlf. 86 93 11 30

24 tons gravemaskine

Nedbrydning af bygninger

Kørsel af jord m.m.

Spredning af staldgødning/kalk 

Udblæsning af halm

Hø, halm og wraphø sælges

Gummiged

Spuling/slamsugning

Minigraver, rendegraver

Sand, ral, støbemix

Hegnsklipning

Snerydning

LERDRUP MASKINSTATION
Lerdrupvej 35, Gylling · 8300 Odder

86 55 15 65 · 40 94 15 65

www.lerdrupmaskinstation.dk

Gyllekørsel/nedfældning

21 tons dozer

VINDUER

TØMRER- 

OG

SNEDKER-

ARBEJDE

Din lokale håndværker

Tømrer- og 

snedkerforretning
Strandvejen 133, 8300 Odder

86 54 17 88
www.obs-byg.dk

• Alm. el-installation

• Landbrug

• Industri

• Alarmanlæg

• Tele/data

• Automation

• Antenneinstallation

• www.bp-el.dk

- Din Aut. Elinstallatør

Tlf. 86 54 21 11

Nybygning
Ombygning

Tilbygning
Vedligeholdelse

Døre og vinduer
Køkkener

TotalentrepriseArne Bæk
Stampmøllevej 89 C, 8300 Odder  . . . . . . . . . . . . 86 54 29 54
Biltelefon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 76 91 48
Telefax  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 54 29 54
e-mail: abaek@wordonline.dk

Banegårdsgade 32, 8300 Odder, 86 54 08 42

Brandt bare billig...Brandt bare billig... Vi har altid et godt tilbud, både til private samt erhvervskunder.Vi glæder os til at byde dig velkommen.

• Vi tilbyder et stort udvalg i:

• Ægte tæpper (sælges med certifikat for ægthed)

• Trægulve til faste lave priser (altid mindst 30 forskellige)

• Stort udvalg i tæpper fra væg-til-væg

• Vi har 38 års erfaring i branchen. Vore egne håndværkere monterer trægulve, kork, tæpper,

linoleum, samt vinyl. Herunder også montering i vådrum.

Hos os har vi prisgaranti. Finder du varen billigere andet sted, udbetaler vi differencen

www.brandts-taepper.dk

Kloakering
Nyanlæg, renovering,

separering, nedsivningsanlæg m.m.

Belægnings- og støbearbejde

Spuling og kloakservice

Minirenseanlæg og TV-inspektion

ØRTING ENTREPRENØR-

& KLOAKSERVICE

Horsensvej 179, Ørting

Tlf.: 86 55 44 88

Bil: 24 67 74 88

AAuutt..  kkllooaakkmmeesstteerr

ØEK

MASKINSTATIONSARBEJDE
Presning af halm. Storballer eller rundballer. 

Kloakering i det åbne land. Mini rensningsanlæg eller nedsiv-
ningsanlæg m.m. Nyhed: Lokalisering af kloakrør og drænrør i
jorden med digital søger samt tv-inspektion af kloaker og
dræn. Spuling og slamsugning. Boring under veje til vand og
el. Al slags støbearbejde og al slags belægningsarbejde udfø-
res. Klipning af hegn lang veje eller skel.

Torrild Entreprenørforretning

v/autoriseret kloakmester Viggo Pedersen

86 53 12 77 el. 75 66 90 91

UTÆTTE PAP- & ETERNITTAGE
Vi udfører tagpapdækning på

erhvervsbygninger, villa- og garagetage
med 15 års garanti.

Priser fra 99,-
pr. m2 excl. moms

ØSTJYDSK TAGDÆKNING ApS
Tlf. 86 55 08 78 · 20 72 79 67

Sandblæsning
af ejendomme, huse,

maskiner, jern,
både m.m.

Tlf. 22 100 200

Vognmandsfirmaet Verner Franck Jensen

v/Hardy Franck Jensen

Bil 21 42 27 19 . Tlf. 20 47 30 91

Kran- og grabkørsel
Vognmandskørsel
Containerudlejning
Sand - Ral - Stabilgrus

Karen Jeppes Gade 49
8300 Odder

Tlf. 86 55 11 46

Anlægsgartner
Arbejde udføres
-  Gravearbejde -  Belægning
-  Nyanlæg -  Beplantning
-  Vedligehold -  Beskæring
-  Levering af materialer
Ring og få et uforpligtende tilbud.

v/
Jesper Overgaard 6116 9342
Martin Sørensen 4018 6729w

w
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Minigraver udlejes
med eller uden fører.

Tlf. 40 63 14 73

Fjerkræplukning
tilbydes

Gæs, ænder, høns, kalkuner
samt fjerkræ fra jagt.

Thorkild Rasmussen

Grenåvej 249, Slyngborg

Tlf. 86 49 47 81

Mobil 21 47 18 61

www.fjerkraeplukkeren.dk

Skovby Gulve 
Medlem af GSO, GVK og ankenævnet. 
Høj kvalitet til fornuftige priser.

Afslibning fra 31,50/m2

Gulvbehandling
med ultramatte Juncker 
Blitsa lak og olieprodukter.
HP lak - 20 år garanti.

Speciale:
Badeværelser fra A-Z
Flisegulve i køkken og bad
Trægulve monteres
Køkkenelementer monteres

8694 4200
www.skovbygulve.dk

Vi gi’r fast tilbud
Pris

excl. moms 
v/ nye gulve 

>100 m2

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

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

NYBYGNING
TILBYGNING
TOTALENTREPRISE
REPARATIONER
VINDUER OG DØRE
KLOAK-, BETON- OG
MURERARBEJDE

- Renovering

- Om-/tilbygning

- Nybyg

- Termoruder,
døre og vinduerTlf. 86 54 57 53

Malermester
Lars Tørslev-Thomassen

Skovdalsvej 30 · 8300 Odder
Tlf. 86 54 30 20 · Mobil 29 38 31 22

Den rigtige maling

til den rigtige pris

Malerens Lagersalg
Malermester
Bent Skovsgaard

Skovdalsvej 18 B
8300 Odder
Tlf. 86 56 09 30

ÅBNINGSTIDER:
Man.-tors.: 
kl. 15.00-17.00

Fre.: kl. 13.00-17.00
Lør.: kl. 9.30-12.00

salg til p
rivate

Se komplet 
udlejnings-
program på

www.brohus.eu

MASKINUDLEJNING  50 50 12 31

BROHUS APS · GL. BYGADE 3, SAXILD · 8300 ODDER · BRIAN@BROHUS.EU

Vognmandskørsel, kran med grab, 
containerudlejning, lev. af sand, ral,
stabilgrus, træflis, knust asfalt m.m.

Ring til tlf. 8655 1887 

Højgårdsvej 10 · 8300 Odder

Materieludlejning
• Lifte
• Teleskoplæsser
• Entreprenør-

maskiner
• Bygge- og anlægs-

maskiner
• Skurvogne 

og containere
• Rullestilladser

www.platformservice.dk

Mobil: 40 82 95 56
Mobil. 25 15 53 65

Jernaldervej 5, 
8300 Odder

CR Skovservice
Udover salg af brænde 
tilbyder vi nu også 
· udslæbning med 9 tons

spil.
· Savning og kløvning af

brænde max. Ø40 cm.
CR Skovservice

Tlf. 21 27 72 76

v/ Rasmus H. Madsen
Vads Møllevej 3 . Sondrup . 8350 Hundslund

Tlf. 6012 9906

www.sondrupanlaegsgartneri.dk

Sondrup Anlægsgartneri

ARBEJDE UDFØRES

Hugo Bæk, der bor i Sax-
ild, fejrede i mandags den.
1 september, sin 60 års fød-
selsdag.

Uddannelseskonsulent
Hugo Bæk er født i Silke-
borg, men som 12-årig flyt-
tede han med sin familie til
Århus. I 1964 kom han i læ-
re som pølsemager ved
virksomheden Århus
Flæskehal, hvor han af-
stod sit svendestykke i
1968 med guldmedalje. 

I 1967 blev Hugo Bæk
gift med Ilse og parret har
i dag to børn. 

I en periode virkede Hu-
go bæk som soldat. Solda-
terkarrieren blev indledt i
1968 i Viborg og senere var
han udsendt som FN-sol-
dat på Cypern i syv mdr. 

I 1976 kom han til Århus
sporveje, hvor han stadig
er ansat. Først som chauf-
før og siden som trafikmes-
ter, mens han i dag besid-
der stillingen som uddan-
nelseskonsulent med
hovedopgave i at uddanne
nye buschauffører. 

Hugo Bæk er også aktiv
indenfor Århus Firma
Sport, hvor han selv har
dyrket fodbold, håndbold
og badminton. 

I dag er han desuden
hovedformand for Sporvej-
ens Idrætsforening. Sam-
men med Ilse er Hugo Bæk
ivrig campist, og de har i 17
år benyttet campignglad-
sen ved Saxild Strand. Nu
har de dog solgt camping-
vognen og deres nedlagte
landbrugsejendom i Vitten
og i stedet købt et helårs-
hus i Saxild.

60 år

www.odderavis.dk
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Tv 3
 06.00  TV Shop 
 07.00   Melrose Place
 08.00   Two and a Half Men
 08.30  One Tree Hill
 09.30   Heksene fra Warren Manor
 10.25   Top Model
 11.25   Windfall
 12.20   Horton sagaen
 13.10   Dr. Phil. 2 afsnit
 15.00   Fra skrot til slot
 16.00   Close to Home
 17.00   Projekt Catwalk
 18.00   Top Model
 19.00  2900 Happiness 2 afsnit
 20.00  Ekstrem hjemmeservice
 21.00  Hell’s Kitchen: Sæsonpremiere
 22.00  Mesterkok
 23.00  Two and a Half Men
 23.30   Vore værste år. 2 afsnit
 00.35   Natfjernsyn
 

 06.00   TV-Shop 
 07.00   Melrose Place
 08.00   Two and a Half Men
 08.30   One Tree Hill 
 09.30   Heksene fra Warren Manor
 10.25   Top Model
 11.25   Windfall
 12.20   Horton sagaen
 13.10   Dr. Phil. 2 afsnit
 15.00   Fra skrot til slot
 16.00   Close to Home
 17.00   Projekt Catwalk
 18.00    Top Model
 19.00  2900 Happiness. 2 Afsnit
 20.00   Top Model 10: Sæsonpremiere
 21.00   En Mand til mor: Premiere
 22.00  Jagten på den ny Pussycat Doll
 23.00  Two and a Half Men
 23.30   Vore værste år. 2 afsnit 
 00.30   Natfjernsyn

 06.00   TV-Shop
 07.00   Melrose Place
 08.00   Two and a Half Men
 08.30  One Tree Hill 
 09.30   Heksene fra Warren Manor
 10.25   Top Model 2
 11.25   Windfall
 12.20   Horton sagaen
 13.10   Dr. Phil. 2 afsnit
 15.00   Fra skrot til slot
 16.00  Close to Home
 17.00   Navy CIS
 18.00   Top Model 2
 19.00  Du er hvad du spiser
 20.00   Ekstrem hjemmeservice
 21.00   Bounce: Amr. romantisk drama 

fra 2000 med Ben Affleck og 
Gwyneth Paltrow

 23.00  Da Harry mødte Sally
 00.55   Hævnens pris: Amr. actionfilm 

fra 1990
 03.10   Farlige kys
 04.50   TV-Shop

 06.00   TV-Shop
 06.45  Min ven vampyren
 08.00   Formiddagsprogrammer
 10.30   Unhitched
 10.55  Girls Behaving Badly 2. afsnit
 11.55  Er du klogere end en 10-årig

 12.55  Top Model Canada
 13.55   Crowned 
 14.55  En Mand til mor
 15.55  In America
 18.00   Direkte! Fodbold: Danmark-

Ungarn. VM-kvalifikationskamp 
 23.30   Maj & Charlie: Dansk komedie 

serie
 00.15   Vejn til Perdition
 02.30  Øjne: Amr. thriller fra 1978
 04.10  TV-Shop

 06.00   Ved daggry
 07.55  Umage søstre
 08.25    Drew Carey. 2 afsnit
 08.55  Vore værste år. 3 afsnit
 10.30  Du er hvad du spiser
 11.30   De Fantastiske 5 fra USA
 12.30   Smallville
 13.25   One Tree Hill
 14.15   Robinson Ekspeditionen
 15.35  The Riches
 17.30  Jagten på den ny Pussycat Doll
 20.00   Forsvundet sporløst. Amr. krimi/

dramaserie fra 2007
 21.00   Sjakalen: Amr. actionthriller 

fra 1997 med Bruce Willis og 
Richard Gere

 23.25  Kammerater i krig
 01.00  Blues Brothers
 03.20   Historien om Ayn Rand
 04.15  TV-Shop

 06.05   TV-Shop
 07.00   Melrose Place
 08.00   Two and a Half Men
 08.30   One Tree Hill
 09.30   Heksene fra Warren Manor
 10.25   Top Model
 11.25   Windfall
 12.20   Horton sagaen
 13.10   Dr. Phil. 2 afsnit
 15.00   Fra skrot til slot
 16.00   Close to Home
 17.00   Navy CIS
 18.00   Top Model 2
 19.00  2900 Happiness 2. afsnit
 20.00    Robinson Ekspeditionen
 21.20   Maj & Charlie: Ny dansk kome-

dieserie
 22.00  Cell
 00.10   Vore væreste år. 2 afsnit
 01.10   Natfjernsyn

 06.00   TV-Shop
 07.00   Melrose Place
 08.00   Two and a Half Men
 08.30   One Tree Hill
 09.30   Heksene fra Warren Manor
 10.25    Top Model
 11.25   Windfall
 12.20   Horton sagaen
 13.10   Dr. Phil. 2 afsnit
 15.00  Fra skrot til slot
 16.00   Close to Home
 17.00  Navy CIS
 18.00  Top Model 2
 19.00  2900 Happiness 2 afsnit
 20.00   Luksusfælden
 21.00  Bones. Amr. dramaserie
 22.0 0  Maj & Charlie
 22.35  De synske detektiver
 23.10  Two and a Half Man
 23.35   Natfjernsyn

ONSDAG 3. SEPTEMBER

TORSDAG 4. SEPTEMBER

SØNDAG 7. SEPTEMBER

MANDAG 8. SEPTEMBER

TIRSDAG 9. SEPTEMBER

FREDAG 5. SEPTEMBER

LØRDAG 6. SEPTEMBER

til tælling
 22.30  Deadline
 22.50   Dresden: Tysk romantisk 

krigsdramaserie fra 2005
 00.20   Familie på livstid: Amr. 

Emmy-belønnet komedie-
serie

 00.40  Trailer Park Boys
 

 11.15  DR2 Tema
 15.00   Eftermiddagsprogrammer
 17.40  Historien om plastik
 18.00   Kulturguiden på DR2 
 18.30   Det danske Congo-æventyr 
 19.00   Lærer på udebane
 19.30   De hjemvendte
 20.00   Frilandshaven
 20.30  Jan i Island
 21.00   Spike Lee. Orkanen 

Katrina
 21.50   De skabte Danmark
 22.30   Deadline
 23.20    Deadline 2. sektion
 23.20    Hulemanden i det moderne 

menneske 
 23.50    Natfjernsyn

 14.35   Eftermiddagsprogrammer
 16.00   Studenterne fra Pumwani
 16.30   Fanget i fortiden
 17.00   Deadline
 17.30   Bergerac. Eng. krimi
 19.00   Danske Vidundere: Salt-

holm
 19.30   DR2 Udland
 20.00   Filmperler: 2046
 22.00   Punam fra Nepal
 22.30   Deadline
 23.00   Grillfesten i Tingbjerg
 23.30   The Daily Show
 23.50   Natfjernsyn

 15.40   Eftermiddagsprogrammer
 16.30  Startskud i Frilandshavn
 17.00  Deadline
 17.30   Bergerac. Eng. krimi
 18.20   Verdens kulturskatte
 18.35  Spike Lee: Orkanen Katrina
 19.30   DR2 Udland
 20.00   Hulemanden i det moderne 

menneske
 20.30   DR2 Tema: Pirater i sigte
 22.30   Deadline
 23.00   Autograf: Benny Andersen
 23.30   The Daily Show
 23.50  Natfjensyn

 15.40 Daily Show
 16.00  Designkontoret
 16.30   Øl i Frilandshavn
 17.00   Deadline
 17.30   Bergerac. Eng. krimi
 18.30   Fønikskoret
 19.30   DR2 Udland
 20.00   The War
 22.00   Lærer på udebane
 22.30   Deadline
 23.00   Vikaren
 00.25  The Daily Show
 00.45   Natfjernsyn

 
 15.40   Eftermiddagsprogrammer
 16.30   Tapas i Frilandshavnen
 17.00   Deadline
 17.30   Bergerac. Eng. krimi
 18.30   Fønikskoret
 19.30   DR2 Udland
 20.00   Debatten
 20.40   Taggart: Vindere og tabere
 21.45   Hitlers krigere
 22.30   Deadline
 23.00   Smagsdommerne
 23.40   The Daily Show
 00.00   Natfjernsyn

 15.40  The Daily Show
 16.00   Designkontoret
 16.30  Nat i Frilandshaven
 17.00   Deadline
 17.30  Bergerac
 18.30   Gensyn med Fønikskoret
 19.30   DR2 Udland
 20.00   Atletik: Golden League 

Bruxelles, direkte
 22.00   Mitchell & Webb: Eng. 

satireserie 2006
 22.30   Deadline
 23.00   The Daily Show
 23.25   Dresden: Tysk romantisk 

krigsdramaserie fra 2005
 00.55    DR2 Udland
 

 12.25   Eftermiddagsprogrammer
 13.55  OBS
 14.00   DR2 Tema: Væk fra far 

og mor
 16.00  Miss Brodies bedste år
 18.00   Svantes Viser
 18.20  Naturtid
 19.20   De skabte Danmark
 20.00   DR” Tema: Lærerne sendt 

SØNDAG 7. SEPTEMBER

MANDAG 8. SEPTEMBER

TIRSDAG 9. SEPTEMBER

ONSDAG 3. SEPTEMBER

TORSDAG 4. SEPTEMBER

FREDAG 5. SEPTEMBER

LØRDAG 6. SEPTEMBER

TV-PROGRAMMER
ONSDAG 3. SEPTEMBER LØRDAG 6. SEPTEMBER

MANDAG 8. SEPTEMBER

DR1 fredag kl. 21.30: “TThe Wedding Singer”

 06.00   Morgenhår
 08.30   Formiddagsprogrammer
 12.00   DR Update - nyheder og vejr
 12.10   Eftermiddagsprogrammer
 15.35   Pigebandet Frank
 16.00   Hjerteflimmer
 16.30   Børne-TV
 18.00   Aftenshowet
 18.30   TV-Avisen med Sport
 19.00   Aftenshowet med Vejret
 19.30   Hvad er det værd?
 20.00   Søren Ryge præsenterer: Årets 

værste havearbejde
 20.30   Benjamins tragedie
 21.00   TV-Avisen, Penge, SportNyt
 22.00   En sag for Frost. Eng. krimi
 23.15   Onsdags Lotto
 23.20   OBS
 23.25   Seinfeldt. Amr. komedieserie
 23.45   Den menneskelige zoo

 06.00   Morgenhår
 08.30   Formiddagsprogrammer
 12.00   DR Update - nyheder og vejr
 12.10   Eftermiddagsprogrammer
 15.35   Pigebandet Frank
 16.00   Boogie Lørdag
 16.30   Børne-TV
 18.00   Aftenshowet
 18.30   TV-Avisen med Sport
 19.00   Aftenshowet med Vejret
 19.30   Rabatten
 20.00   Den store dag
 21.00   TV-Avisen
 21.25   Jersild Live
 21.50  SportNyt
 22.00   Landsbyhospitalet. Engelsk dra-

meserie fra 2005  
 22.45   Living With the Emeny. Canadisk 

thriller fra 2005
 00.10   Min afrikanske forbindelse - 

Zambia

 06.00   Morgenhår
 08.30   Formiddagsprogrammer
 12.00   DR Update - nyheder og vejr
 12.10   Jersild Live
 12.35   Eftemiddagsprogrammer
 15.00   DR Update - nyheder og vejr
 15.10   Boogie Mix
 15.15  Flight 29 savnes!
 15.35   Pigebandet Frank
 16.00  Boogie Listen 
 17.00   Børne-TV
 18.00   Aftenshowet
 18.30   TV-Avisen med Sport
 19.00   Disney sjov
 20.00   Talent 2008 
 21.00   TV-Avisen
 21.30   Fredagsfilm: The Wedding Singer: 

Amr. romantisk komedie fra 1998 
med bl.a Adam Sandler

 23.00   Lorenzo’s Oil - Miraklernes tid
 01.10   Boogie Listen

 05.30   Morgen TV - mest for børn
 07.00  Go’ morgen Danmark
 11.00   Regionalprogrammer
 12.00  Nyhederne, Finans, Sporten
 12.10   Regionale nyheder
 12.30   Eftermiddagsprogrammer
 16.00   Nyhedsblok
 16.15   Beverly Hills 90210
 17.00  Venner. 2 afsnit
 18.00   Nyhedsblok med Go’aften Dan-

mark
 20.00   Ole Henriksens lykkekur: Lev 

livet på den glade side
 20.35   De indfødte kommer!
 21.25   Bedste venner
 22.00   Nyhedsblok
 23.25  Det sejeste sjak - Ax Men
 00.25  Station 2 Special
 01.15   Station 2 - Landevejsstrømere
 01.30   Natfjernsyn

 05.30   Morgen TV - mest for børn
 07.00  Go’ morgen Danmark
 11.00   Regionalprogrammer
 12.00   Nyhederne, Finans, Sporten
 12.10   Regionale nyheder
 12.30   Eftermiddagsprogrammer
 16.00   Nyhedsblok med Go’aften Dan-

mark
 16.15   Beverly Hills 90210
 17.00   Venner. 2 afsnit
 18.00   Nyhedsblok
 20.00   Skolen - verdensklasse på 100 

dage
 20.35  Basta
 21.10  Den hemmelige millionær
 22.00   Nyhedsblok
 22.50  Klovn
 23.25   Blade: Trinity. Amr. actiongyser 

fra 2004
 01.20   New York Blues
 02.10  Natfjernsyn

 
 05.30   Morgen TV - mest for børn
 07.00  Go’ morgen Danmark
 11.00   Regionalprogrammer
 12.00   Nyhederne, Finans, Sporten
 12.10   Regionale nyheder
 12.30   Eftermiddagsprogrammer
 16.00   Nyhedsblok
 16.15  Beverly Hills 90210
 17.00   Venner. 2 afsnit
 18.00   Nyhedsblok med Go’aften Dan-

mark
 19.00   Nyhedsblok
 20.00   Vild med dans
 21.10   WeekendVejret
 21.20   Vild med dans - afgørelsen
 21.45  Sliding Doors: Amr. rom-komedie
 23.25  Detektiv Monk
 00.10   Høj pistolføring 33 1/3. Amr. farce 

med Leslie Nielsen
 01.40   Sidste chance. Amr. actionfilm
 03.25   Natfjernsyn

 05.30   Morgen TV - mest for børn
 07.00   Go’ morgen Danmark
 11.00   Regionalprogrammer
 12.00   Nyhedsblok
 12.30   Eftermiddagsprogrammer
 16.00   Nyhedsblok
 16.15   Beverly Hills 90210
 17.05   Venner. 2 afsnit
 18.00   Nyhedsblok
 18.25   Go’ aften Danmark
 19.00   Nyhedsblok
 20.00   Hvem vil være millionær?
 20.50   Station 2 
 21.40   Station 2 Efterlyst
 22.00   Nyhedsblok
 22.50   Sky Cops
 23.25    Kongen af Queens
 23.55    Medium
 00.40    Natfjernsyn

 05.30   Morgen TV - mest for børn
 07.00   Go’ morgen Danmark
 11.00   Regionalprogrammer
 12.00   Nyhedsblok
 12.30   Eftermiddagsprogrammer
 16.00   Nyhedsblok
 16.15   Beverly Hills 90210
 17.05   Venner. 2 afsnit
 18.00   Nyhedsblok
 18.25   Go’ aften Danmark
 19.00   Nyhedsblok
 20.00   Merethes Mave
 20.50  Praxis
 21.25   Alarm 112
 22.00   Nyhedsblok
 22.50   Hvor skæv kan man blive
 23.35   X-Files. Spændingsserie
 00.25   In Justice
 01.15  Grænsepatruljen
 01.45   Natfjernsyn

 07.00   Morgenhår
 11.00  Tidens tegn - TV på tegnsprog
 12.00  DR Update - nyheder og vejr
 12.10   Troldspejlet
 12.30   Boogie Lørdag
 13.00   Hjerteflimmer: Pigerne mod 

drengene
 13.35   Family Guy
 14.00   Talent 2008
 15.15   Benjamins tragedie 
 15.45   Hun så et mord: Dødbringende 

viden. Amr. krimi fra 2000
 17.10   Før søndagen
 17.20   Held og lotto
 17.30   Der var engang... 
 18.00  Vilde Verden
 18.30   TV-Avisen
 18.55  SportNyt
 19.15   Robin Hood: Engelsk eventyrserie  

fra 2007. Sheriffen er bgyndt at 
smide Locksleys indbyggere ud af 
byen for at gøre plads til til en hær  
af brutale lejesoldater. 

 20.00   aHA Award ’08. Jarl Friis-Mikkel-
sen har inviteret en kendt dansker 
i studiet, som har gjort sig fortjent 
til at modtage den enestående aHA 
Award ’08

 21.00   Europæisk Danse Grand prix 2008
 23.15   Miss Marple: Hun døde ung. 

Engelsk krimi fra 2006
 00.50   Brændt gummi: Tysk actionthriller

 07.00   Morgenhår
 12.00   DR Update - nyheder og vejr
 12.10   Boxen
 12.25   OBS
 12.30   SPAM 2008
 12.55   Skum TV 
 13.10   Angora by night
 13.35   Family Guy
 14.00   Gudstjenesten i DR kirken
 14.55   Den store dag
 15.55   Slå først, Frede
 17.30   Bamses Billedbog
 18.00   Drømmen om dybet: Følg med 

fridykkeren Stig Åvall Severinsen 
på en eventyrlig jordomrejse under 
vandet

 18.30   TV-Avisen med Sport
 19.00   Social Demokratiets landsmøde: 

Ovenpå et historisk ringe valgre-
sultat for godt ni måneder siden, 
endnu være meningsmålinger 
sidenhen og internt ballade i 
form af Den Røde Skole, mødtes 
Socialdemokraterne, i weekenden 
til kongres

 19.30  De store katte: Naturserie fra BBC
 20.00   Fra Thailand til Thy
 21.00   SØNDAG med SportNyt
 21.50   Kronprinsessen: Svensk dramami-

niserie fra 2006
 22.45  Columbo
 00.20   Adoption mod betaling

 06.00   Morgenhår
 08.30   Formiddagsprogrammer
 12.00   DR Update - nyheder og vejr
 12.10   Eftermiddagsprogrammer
 15.15   Boogie Mix
 15.35   Pigebandet Frank
 15.55   Skum TV
 16.10   Børne-TV
 18.00   Aftenshowet
 18.30   TV-Avisen med Sport
 19.00   Aftenshowet med Vejret
 19.30   Supernabo
 20.00   Attenborough - koldblodigt even-

tyr. Naturserie fra BBC fra 2007
 21.00   TV-Avisen, Horisont, SportNyt
 22.00   BlackJack. Australsk krimiserie 

fra 2001 med Colin Friels
 23.30   OBS
 23.35   Natfjernsyn

 06.00   Morgenhår
 08.30   Formiddagsprogrammer
 12.00   DR Update - nyheder og vejr
 12.10   Eftermiddagsprogrammer
 15.10   Boogie Mix  
 15.35  Pigebandet Frank
 16.00   SPAM 2008
 16.30   Børne-TV
 18.00   Aftenshowet
 18.30   TV-Avisen med Sport
 19.00   Aftenshowet med Vejret
 19.30   Ha’ det godt
 20.00   Hammerslag
 20.30   Med livet i hænderne. Dansk 

dokumentarserie om at være 
sekunder fra døden

 21.00   TV-Avisen,Kontant og SportNyt
 22.00   Wallander: Dødens horoskop  

Krimi
 23.35  Natfjernsyn

 06.30   Morgen TV - mest for børn
 10.25   Vild med dans - Kendte i direkte 

dansedyst
 11.35   Vild med dans - afgørelsen
 12.00   Nyhederne
 12.10   Stålne kvinder
 13.40   Skolen - Verdensklasse  på 100 

dage
 14.15   HåndboldLørdag
 18.00   Nyhederne og Sporten
 18.10   Regionale nyheder
 18.20   Vejret
 18.25   Vild med løver
 19.00    Nyhederne
 19.30  Regionalprogram
 19.45   LørdagsSporten
 20.00   Zirkus Nemo - Nu igen
 20.50   Vejret
 20.55   Den rette ånd: Dansk komedie fra 

2005. Det går ikke godt for tryl-
lekunstneren Poul. Da han møder 
forsikringsagenten Arne, der også 
lider af pengenød slår de pjalterne 
sammen som spøgelsesjægere. 

 22.25   X-Files. Amr. spændingsserie
 23.20    The Descent: Engelsk gyser
 01.00   Kingdom Come: Amr. komedie 

fra 2001
 02.40   Eksperimentet: Tysk thriller fra 

2003
 04.40   The Shape of Things: Amr. 

romantisk komedie fra 2003

 06.30  Morgen TV - mest for børn
 10.25   Wildfire. Amr. dramaserie
 11.10   Amys ret
 12.00   Nyhederne
 12.10   Hvem vil være millionær - mig og 

min date
 13.00   Er det dig eller mig der       

bestemmer?
 13.55   Formel 1: Belgiens Grand Prix
 15.45   Ole Henriksens lykkekur
 16.15  Venner. 2 afsnit
 17.10   Cane. Amr. dramaserie med 

Jimmy Smits
 18.00   Nyhedsblok
 18.25   Have haves
 19.00   Nyhedsblok
 20.00   Criminal Intent. Amr. krimiserie
 20.50  Vejret
 21.00   Point Break: Amr. actionfilm fra 

1991. FBI-agenten Johnny Utah 
skal opspore nogle farlige røvere 
som han mistænker stammer fra 
et surfermiljø. Men på bølgerne er 
det kun de stærkeste der overlever

 23.00   2KO
 23.35   Klovn. Dansk sitcom
 00.05   Brian Mørk Show - med løg på!
 00.35   Alarm 112
 01.10   X-Files. Amr. spændingsserie. 2 

afsnit 
 02.50    Medium
 03.35  Natfjernsyn

FREDAG 5. SEPTEMBER

SØNDAG 7. SEPTEMBER

TORSDAG 4. SEPTEMBER

TIRSDAG 9. SEPTEMBER

Den rette ånd

DR1 fredag kl. 23.00
Amr. drama fra 1992.
Augusto og Michaela Odone 
får at vide, at deres femårige 
søn kun har få år at leve i. 
Lorenzo er ramt af en uhyre 
sjælden nervesygdom, der 
gør ham ude af stand til at 

høre, se og føle. Sygdommen 
er uhelbredelig men hans for-
ældre vil ikke opgive håbet.  
I samarbejde med professor 
Nikolais forsøger de at finde 
en kur, men deres søn bliver 
stadig dårligere.

DR1 lørdag kl. 21.00: “Europæisk Danse Grand Prix”

TV2 lørdag kl. 20.00: “Zirkus Nemo - Nu igen”

DR1 søndag kl. 18.00:
“Drømmen om dybet”

TV2 søndag kl. 20.00:
“Criminal Intent”

Lorenzo’s Oil

TV2 lørdag kl. 20.55
Dansk komedie fra 2005   
TV-premiere. 
Det går ikke godt med kar-
rieren for tryllekunstneren 
Poul for det eneste sted han 
kan få lov at arbejde er i det 
lokale indkøbscenter. Da han 
møder forsikringsagenten 

Arne, som også har alvor-
lige pengeproblemer, slår de 
pjalterne sammen og star-
ter en virksomhed, hvor de 
lader som om de er spøgelse-
sjægere. Nu opsnuser de folk 
der har problemer, og påstår 
de kan hjælpe dem via Arnes 
clairvoyante evner.

DR1 lørdag kl. 20.00 
Jarl Friis-Mikkelsen har 
inviteret en kendt dansker 
i studiet, som har gjort sig 
fortjent til den enestående 
aHA Award ’08. Aftenens 
hovedperson er skuespil-
leren  og revydronningen 
Lisbeth Dahl, som har taget 
vennerne Britt Bendixen, Ulf 
Pilgaard, Ditte Hansen og 

Jesper Langberg med i studi-
et, og de dyster på det gode 
humør, den dårlige hukom-
melse og den sjove historie. 
Brittt Bendixen danser twist, 
Ulf Pilgaard er ved at dø af 
grin, Jesper Langberg går på 
restaurant midt under under 
det hele, og Lisbeth Dahl 
bliver rørt, og til sidst duk-
ker Marianne Jelved op.

aHA Award ’08

TV2 fredag kl. 21.45
Amr. romantisk-komedie fra 
1998.
Unge Helen er en dag på 
vej hjem med undergrunds-
banen, da hendes liv i et 
magisk øjeblik splittes i to. 
Afhængigt af, om hun når 
toget eller ej, tager hendes 
kærlighedsforhold og hele 

hendes liv to forskellelige 
drejninger, og spørgsmålet 
er, hvordan skæbnen nu vil 
binde en sløjfe på historien. 

Medvirkende:
Hellen: Gweneth Paltrow
James: John Hannah
Gerry: John Lynch

Sliding Doors

Rådhusgade 96 · 8300 Odder · Tlf. 86 54 01 66

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

Denne annonceplads 

kan blive din!

Kontakt: 

86541011

Læserbrev

Fra Thomas Medom, Søn-
dre Ringgade 47, Århus,
folketingskandidat for SF,
har vi modtaget:

Kommuner, Midttrafik og
regionsrådet planlægger
at nedlægge og beskære en
lang række busruter i hele
Østjylland. I Odder-områ-
det går det bl.a. hårdt ud
over linje 306. 

Vi skal passe på vores lo-
kalsamfund, for de kom-
mer ikke igen af sig selv.
Forringelserne i busdrif-
ten er en konsekvens af re-
geringens stramme økono-
miske politik over for re-
gionerne. Det er nu, vi skal
stå sammen, hvis vi skal
undgå en skævvridning af
Danmark og en affolkning
af lokalområderne.

I SF foreslår vi, at bus-
selskaberne skal have 300

mill. kr. i 2009 for at rette
op på den onde spiral, som
den kollektive trafik er
endt i.

Hvis der ikke gøres no-
get nu, bliver det meget dy-
rere, når vi engang bliver
nødt til at redde og genska-
be vores busruter. Højere
priser og færre afgange
medfører nemlig en af-
folkning af vores busser, og
det kan ende med alvorli-
ge problemer. På et tids-
punkt er der simpelthen
ikke plads til flere biler i
Danmark - så vi har brug
for en god, billig og effektiv
kollektiv trafik. 

Der er mennesker, der
ikke har råd til biler, og kli-
maet kan ikke klare mere
forurening. Samtidig skyl-
der vi et område som ek-
sempelvis Djursland at af-
værge den massakre, der
truer den kollektive trafik
i landsdelen. 

Flere fælles løsninger

medfører også færre tra-
fikuheld, mindre luftfor-
urening og mindre slitage
på vejene. I SF vil vi sikre
en offentlig transport som
et realistisk og godt alter-
nativ til biler. Dette kræ-
ver, at den offentlige trans-
port bliver hurtigere, hyp-
pigere og billigere. Lad os i
fællesskab øge presset på
politikerne, så de ikke bare
får lov at se til i tavshed,
mens vores busruter for-
falder og lukker.

Rute 306 skal bevares

F-16 kampfly
støttede
soldater på
landjorden

Af Carina Mayner

MALLING - Flyvevåb-
nets piloter kastede i
sidste uge, som et led i
en stor øvelse, bomber
ud over Jylland. 

Målet var bl.a. Malling
og omegn, som i forbin-
delse med øvelsen var ud-
nævnt til at være en del af
Helmandprovinsen i Af-
ghanistan.

Ingen behøvede dog fryg-
te noget, for der blev kun
kastet attrapbomber ud på
udvalgte øvelsesområder

udenfor byen, i Himmer-
land og i Vendsyssel, hvor
øvelsen også blev afviklet. 

Slut i denne uge

Kun ved det fjerde øvel-
sessted, nemlig ved Oks-
bøl, blev der kastet rigtige
bomber på øvelsesterræ-
net. De vejede til gengæld
fra 250-1000 kg og inde-
holdt op mod et halvt ton
sprængstof.

Den store øvelse, som
fortsatte til starten af den-
ne uge, er en af de største
øvelser mellem hær og fly-
vevåben, der er set i flere
år. Målet med den var at
uddanne de danske så-
kaldte forward air control-
lere fra jægerkorpset, frø-
mandskorpset og hærens
Tactical Air Control Party-
batteri. Både forward air

controllere og piloterne
skulle lære procedurer,
man bruger til at tilkalde
luftstøtte i Afghanistan. 

Det skal man f. eks., når
“terrorister” løber rundt på
gader og stræder eller lig-
ger i baghold i oppe i træ-
erne, som de gjorde i Mal-
ling i sidste uge. Fjenden
var pæredanske soldater
iført turbaner eller tørklæ-
der.

Malling forklædt
som Afghanistan

Forsvarets F16 kampfly flyver i disse dage lavt hen over
Odder for at få kontakt til specialstyrkerne på landjor-
den. (Arkivfoto)


