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Strandby Plads • Sædding Centret

100,-
Pakke med 4 stk./800 gr.

Supermøre

Entre Cote
Af oksefilet

KONSERVATORIET
Kammermusik i koncertsalen
ESBJERG: Konservatoriets klassiske stu-
derende har frokostkoncert fredag klok-
ken 12.10. Denne gang i kammermusik-
kens tegn. Koncerten fungerer samtidig
som afrunding på en intens projektuge,
hvor de forskellige instrument-konstella-
tioner har indstuderet værker under le-
delse af guitarist og docent Jørgen Bjør-
slev. På samme tid er det en kærkom-
men lejlighed for de studerende til at ta-
ge hul på repertoiret til de kommende
sommereksaminer.

Koncerten byder på en blokfløjtekon-
cert af Vivaldi, en fløjtetrio af Haydn,
sange af Strauss, musik for to klaverer
af Debussy foruden værker for orgel,
violin, fløjte og guitar. hjk

Der er gratis adgang i koncertalen på mu-
sikkonservatoriet til de klassiske stude-
rendes koncert fredag klokken 12.10.

STIFORBINDELSE
Nyt boligområde i Nordby
FANØ: Fanø Byråd har godkendt en sti-
forbindelse i lokalplan 93 for et boligom-
råde syd for Strandvejen og øst for Ha-
ralds Toft i Nordby.

Som formanden for erhvervs-, natur-
og teknikudvalget, Jørgen Chr. Jensen
(V), nævnte, har sagen været grundigt
behandlet, idet den bl.a. har været til hø-
ring to gange.

I boligområdet bliver der plads til seks
lejligheder. Jørgen Chr. Jensen sagde, at
det er godt med flere lejemålsboliger,
som der ikke er for mange af på øen.

Udvalgsformanden nævnte også, at
området vil blive forskønnet, idet der bli-
ver fjernet to lagerhaller. Han ser frem
til, at byggeriet kommer i gang. hjk

ESBJERG: Hun er uddannet
akademiøkonom, mor til en
lille dreng og en habil kamp-
sportsudøver. Men frem for
alt er 33-årige Dorthe Ode-
fey en anerkendt hunde- og
dyreadfærdsspecialist. Hun
kan dog langt mere end blot
at få hunden til at sidde eller
give pote. Hun kan tale med
dyrene og forstå deres be-
hov.

Dorthe Odefey har fra
ganske lille vidst, at hun be-
sad særlige evner. Hun kun-
ne blandt andet fornemme
ting, som ville ske i fremti-
den. Det ekstraordinære dy-
retække var også tydeligt fra
barnsben.

– Jeg husker, at jeg som
otteårig besøgte et terra-
rium. Der lå en leguan i et
bur. Den bevægede sig ikke,
så en hel flok børn stod for-
an glasset og bankede og
råbte for at få den til at rea-
gere, men den rørte sig ikke.
Da jeg kom derhen livede
den op. Jeg lagde hovedet på
skrå, og den gjorde det sam-
me, og sådan forsatte vi. De
andre børn prøvede at kopie-
re mig, men intet skete, for-
tæller Dorthe Odefey. 

Til trods for at det særlige
forhold til dyrene altid har

fyldt meget i hendes liv, så
skulle der gå flere år før, det
blev hendes levevej. 

Fra økonom til dyretolk
Et prestigefuldt job som
Akademiøkonom i Interna-
tional Hotelmanagement be-
tød, at Dorthe Odefey i man-
ge år arbejdede både i ind-
og udland med hoteldrift og
marketing. 

Kærligheden til dyrene
gjorde dog, at hun i 2003

startede på Den Holistiske
Dyreadfærdsskole i Køben-
havn. Efter treethalvt års ud-
dannelse startede hun i 2006
sit eget dyreadfærdscenter
»Odefey«. 

Her tilbyder hun alt fra ly-
dighedstræning til foredrag.
Kurser og en uddannelse in-
denfor hundeadfærd er lige-
ledes muligt på dyreadfærds-
center »Odefey«.

Den alternative del, herun-
der dyretelepatien, er ikke

noget hun råber op omkring.
Hun vurderer gerne den en-
kelte klient, inden hun tilby-
der at tage en snak med det
pågældende kæledyr.

– Jeg kan hurtigt mærke,
om kunden er åben over for
telepatien. Jeg foretrækker
selvfølgelig at tale med dy-
ret, da jeg på den måde hur-
tigt kan få lokaliseret proble-
met, forklarer hun og forsæt-
ter:

– Jeg har to tilgange til mit

arbejde. En naturvidenska-
belig og en åndsvidenskabe-
lig, hvor henholdsvis bruger
almindelig træning og tele-
pati.

Alle har evnen
Dorthe Odefey mener, at alle
kan tale med dyrene, det
drejer sig blot om at slippe
egoets indgroede skepsis
over for alt, som er anderle-
des.

– Jeg kan godt forstå, at

folk tvivler, jeg gjorde det
selv i starten, forklarer hun.

I dag er hun dog lykkelig
for, at hun har lært at bruge
sine evner.

– Jeg har haft mange gode
oplevelser, og man bliver
utrolig ydmyg af at tale med
et dyr og derigennem få lov
at se dets sjæl. Dyret afspej-
ler jo ofte de mennesker, det
omgås, forklarer hun og på-
peger, at det derfor godt kan
være hårdt at få den uforsø-
dede sandhed fra sit kæle-
dyr.

Telepatien er stadig ufor-
ståelig for mange, men Dor-
the Odefey afslutter med at
bemærke, at interessen for
at tale med dyrene er stigen-
de.

Når dyrene taler, så lytter hun 
PORTRÆT: Dorthe Ode-
fey er hundeadfærds-
specialist og en gan-
ske særlig én af slag-
sen. Hun kan nemlig
tale med dyrene.
Af Anne Splittorff 
Tlf. 7912 4633, aso@jv.dk

Dorthe Odefey er uddannet holistisk hundeadfærdsspecialist. Hun har efter egen overbevisning kunne tale med dyr siden barnsben. 
ARKIVFOTO

FAKTA
.OM DORTHE

Dorthe Odefey, 33 år
Gift og mor til en dreng på
halvandet år.
Uddannet Akademi Økonom
i Hotelmanagement.
Uddannet holistisk* hunde-
adfærdsspecialist og click
træner på den Holistiske Dy-
readfærdsskole i Køben-
havn.
Åbnede i 2006 sit eget Dy-
readfærdscenter »Odefey«.
Har bl.a. arbejdet med for-
søgsdyr i Holland og været
tilknyttet dyreparker i Norge
og Sverige, som dyread-
færdsspecialist.
* Holistisk betyder at se dy-
ret som en helhed. Man ta-
ger altså højde for både de
fysiske, emotionelle og ånde-
lige aspekter.

meter store areal øst for mo-
torvejen mellem Storegade
og Andrupvej, Siemens har
kig på, og for anlæggelsen af
en ny godsbaneforbindelse
mellem Tjæreborg og Es-
bjerg via Veldbæk og Måde. 

En del af vejforløbet vil løbe
parallelt med godsbanefor-
bindelsen, og Miljøcenter
Odense har derfor krævet en
samlet VVM-redegørelse, så
man kan vurdere den totale

ESBJERG: Skulle Siemens
Wind Power beslutte sig for
at bygge en fabrik i Esbjerg,
så skal processen ikke forsin-

kes af miljøredegørelser. Es-
bjerg Byråd har nemlig be-
sluttet at iværksætte arbejdet
med at lave de såkaldte VVM-
redegørelser både for en vej-
forbindelse mellem havnen
og det to millioner kvadrat-

påvirkning af miljøet. Til det
formål har byrådet frigivet 2,3
millioner kroner, men det
skete ikke med Dansk Folke-
partis gode vilje.

– Det er en rigtig god idé at
arbejde videre med jernbane-
planerne, men de 1,7 millio-
ner kroner, der vedrører vej-
forbindelsen, kan vi bruge
bedre andre steder, så længe
vi ikke ved, om det bliver til
noget med Siemens, mener

Freddie H. Madsen (DF).
For borgmester Johnny Sø-

trup (V) er ønsket om en vej-
forbindelse uafhængigt af Si-
emens-projektet.

– Havnens største problem
er, at den mangler bagland, så
vi får brug for sådant et om-
råde, uanset om Siemens
kommer eller ej – og jeg har i
øvrigt stadig fuld tiltro til, at
projektet bliver til noget, si-
ger Johnny Søtrup.

Kommunen satser på Siemens kommer til Esbjerg
INVESTERING: Kommunen bruger nu 1,7 mio.
kr. på at forberede vejforbindelsen til det om-
råde, Siemens overvejer at bygge en fabrik på.

Af Jesper Nørgaard
Tlf. 7912 4630, jno@jv.dk

FAKTA
.BELØBENE

Med i de 2,3 mio. kroner er
600.000 kroner, som Es-
bjerg Kommune har aftalt
med Trafikstyrelsen, at man
vil bidrage med til VVM-re-
degørelsen for godsbanen.

.EU-STØTTE
Der bliver søgt EU-støtte til
godsbaneprojektet, og hvis
det lykkes, bortfalder den
kommunale udgift på
600.000 kroner. 


