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1/14  SOGNEAVISEN 

Januar 2014 

 

Husk   
Sogneavisen  

kan  betales via net-

bank på konto nr. 

7040 0000175819 
Husk navn 

Generalforsamling i 
Sogneforeningen 
 

Vi har inviteret nyvalgt by-
rådsmedlem Birgitte Kragh 

til at komme med 
et oplæg om by-
rådets planer for 
vores lokalområ-
de.                Læs s.3 

I dette nummer af  Sogneavi-
sen kan du læse om: 
Nyt fra Sogneforeningen           s. 3 

Velkommen til Ødis Sogn         s. 4 

Betaling for Sogneavisen           s.4 

Banko på Vesterled                   s. 4 

Krolfklubben Madholdet           s. 4 

Skolefest/Gymnastikopvisning s. 5                      

Stifinder / Aktivitetsgruppen     s. 6 

Vennekredsens gen. Forsaml.   s. 6 

Fastelavn i Ødis Hallen             s. 7 

Robin og Ødis Bogen                s. 8                               
Lokalavisen for 25 år siden       s. 8 

Åbent Hus, Sang f. sangglade   s. 9 

Børnedyrskue i Ø. Bramdrup    s. 9 

Hvilken Vej?                            s. 10 

Loppemarked                           s. 11 

Danefæ på Godrum                  s. 12 

Kirkesider                           s. 15-18 

Skolebestyrelsen                      s. 25 

Haltider                                   s. 27 

Klinik KosWell  
 

Anja Lykkehus Nielsen åb-
ner Klinik KosWell, som er  
en klinik, hvor man kan få 

foretaget ansigts-
behandlinger, 
farvning af vip-
per, voksbehand-
ling mv. Læs s.13 

Dødningehovedet på 
Drenderup 
 

I Ødis Sogn ligger gårdene 
Drenderup og Fobeslet. Jor-
den er en del af de tidligere 
riddergodser af samme 
navn. Der knejsede tidligere 
to befæstede ridderborge. 

Læs s. 21-22 og 26  

29 personer deltog i Forsamlingshusets julefrokost fredag den 24. 
januar. Der måtte gerne have været flere, men de der var der havde 
en god fest. Læs mere om arrangementet i næste Sogneavis. 
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FEBRUAR 
4. kl. 19, Sang for sangglade, 
 Ødis Forsamlingshus 

11.  kl. 14, Åbent Hus for pensio-
 nister og efterlønnere, Anette 
 Jakobsen, Gl. Rye, 
 ”Flygtningelejr for tyske 
 flygtninge i Gl. Rye 1945-
 48.” Ødis Forsamlinghus 

18. kl. 19, Sang for sangglade, 
 Ødis Forsamlingshus 

19. kl. 14, Bankospil på Vester-
 led, Vesterleds Vennekreds 

19. kl. 19. Generalforsamling i 
 Sogneforeningen, Ødis Hal-
 lens Cafeteria 

23. kl. 9.30, Generalforsamling i 
 Krolfklubben ”Madholdet”,  
 Klubhuset på den Gamle 
 Sportsplads i Ødis Bramdrup 

25. kl. 14, Åbent Hus for pensio-
 nister og efterlønnere, Kjeld 
 Rasmussen, Chr.feld, fortæl-
 ler om H.C. Andersen, ”Ener, 
 geni, berømt”, Ødis Forsam-
 lingshus 

25. kl. 19, Filmaften i Vamdrup 
 Kino, Menighedsrådet 

27. kl. 18, Skolefest i Ødis Skole, 
 Ødis Hallen 
 

MARTS 
1.  kl. 14, Sognets fastelavnsfest i 
 Ødis  Hallen, Ødis Spejderne 
 og Ødis Halens Cafeteria 

4. kl. 19, Sang for sangglade, 
 Ødis Forsamlingshus 

6. kl. 19, Generalforsamling i 
 Vesterleds Vennekreds, Ve-
 sterled 

11. kl. 14, Åbent Hus for pensio-
 nister og efterlønnere, Ingrid 
 Sand Simonsen, Hjortkær, 
 ”Mit begivenhedsrige liv”, 
 Ødis Forsamlingshus 

18. kl. 19, Sang for sangglade, 
 Ødis Forsamlingshus 

19. kl. 14, Bankospil på Vester-
 led, Vesterleds Vennekreds 
24.  kl. 19,  Generalforsamling i 
 Fællesforeningen Aktivitets-
 udvalget/Stifindergruppen i 
 Ødis, Sogneforeningens loka
 ler på Ødis Skole 

25.  kl. 14, Åbent  Hus for pensio-
 nister og efterlønnere, Per 
 Bové, Jelling, kommer med et 
 spændende lysbilledforedrag, 
 ”Retur fra Nordkap til Jel-
 ling” (i hestevogn), Ødis For-
 samlingshus 

29. kl. 9.30 - 14, Loppemarked i 
 Ødis Hallen, Støtteforeningen 
 for Ødis IF 
 

APRIL 
1. kl. 19, Sang for sangglade, 
 Ødis Forsamlingshus 

5. kl. ?, Gymnastikopvisning, 
 Ødis Hallen, Ødis IF 

Sognets aktivitetskalender 

 
 

Sogneavisens deadline og udgivelsesdatoer  
 

 Nr. 2      deadline 22. februar     udkommer 4. marts 

 Nr. 3  deadline 29. marts udkommer 8. april 
 Nr. 4 deadline 26. april  udkommer 6.maj 
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NYT FRA SOGNEFORENINGEN 
 

Generalforsamling 
På den årlige generalforsamling som afholdes onsdag den 19. februar 2014 kl. 19.00 i 
Ødis Hallens Cafeteria, har vi inviteret nyvalgt byrådsmedlem Birgitte Kragh til at 
komme med et oplæg omkring byrådets fremadrettede planer vedrørende udviklingsmu-
lighederne i vores lokalområde. Birgitte boer i Skanderup og  er formand for Miljøudval-
get, hvor landsbysamarbejdet KF og KLF hører under. 
Vi håber på en rigtig god aften, og at mange har lyst til at komme og høre, hvordan nye 
øjne ser på mulighederne i lokalområdet. 
Husk at forny eller tegne medlemskab til Sogneforeningen, så du opnår stemmeret på 
selve generalforsamlingen. 
 

Kontingentindbetaling 
Så er det tid til indbetaling af kontingent til Sogneforeningen, og i lighed med sidste år er 
prisen for et årligt kontingent: 

50 kr. per person 
200 kr. Foreninger og institutioner 

Tegn dit medlemskab ved indbetaling på bankkonto: 5881 4383 569 430  
(husk navn og adresse) 
Vi håber, at mange har lyst til at tegne medlemskab og dermed bakke op omkring det 
arbejde, Sogneforeningen udfører. 
 

Vigtig orientering 
Hermed en præcisering af kontingent til Sogneforeningen og abonnement til Sogneavi-
sen: Meget ofte hører vi bemærkningen, hvis der er indbetalt kontingent til den ene, 
forventer man, det dækker begge, men det gør det ikke, såvel Sogneforeningen som 
Sogneavisen har selvstændig økonomi og derfor to indbetalinger. 

 Dagsorden: 
 1)   Valg af dirigent 
 2)   Valg af stemmetællere 
 3)   Formandens beretning 
 4)   Fremlæggelse af regnskab 
 5)   Indkomne forslag 
 6)   Bestyrelsens forslag til          
       vedtægtsændring 
 7)   Valg af 2 medlemmer til  
        bestyrelsen 

8)   Valg af 2 suppleanter 
9)    Valg af revisor 
10)  Valg af revisorsuppleant 
11)  Eventuelt 
 
Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være  
formanden i hænde senest 8 dage 
inden generalforsamlingen. 

Generalforsamling 
Sogneforeningen afholder ordinær generalforsamling                                                      
den 19. februar 2014 kl.19.00 i Ødis Hallens Cafeteria 
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Vennekredsen afholder  
Bankospil   

på Vesterled  på flg. datoer: 
onsdag den 19.februar og  

onsdag den 19. marts 2014. 
Begge dage er kl. 14.00. 

Med venlig hilsen Stig Funder 

 

GENERALFORSAMLING 
 

i Krolfklubben "Madholdet" 
 

Søndag den 23. februar kl. 09.30 
 

I klubhuset på den gl. sportsplads. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Forslag skal være sendt til for-
manden senest 8 dage før general-
forsamlingen.        
 

Vi  starter dagen med kaffe og 
rundstykker og der er tændt op i 
brændeovnen.        

BESTYRELSEN 

Betaling for Sogneavisen 
Så er det januar igen, og det er tiden at 
betale for Sogneavisen. Det er der mange, 
der gør, og det er nødvendigt for at Sogne-
avisen stadig kan udkomme. 
Men der er også en hel del, der ikke beta-
ler. Vi vil gerne have mange flere til at 
betale  -  hellere det, end sætte prisen op. 
Kontingent til Sogneforeningen betales 
særskilt. Se s. 3. 

 

Prisen er fortsat 100 kr. for folk her i sog-
net og 160 kr. for udensogns. Beløbet be-
tales på  Netbank  

kt. nr. 7040 0000175819.  
Man kan stadig bruge nummeret på giro-
kortet til betaling over nettet   
+73<   +84736627< 
Postkasserne på Stationsvej 13 og Skov-
vang 1 kan fortsat benyttes. Husk navn. 
 

Niels Christensen 

Af Jonna Jørgensen 

Huset på Gl. Møllevej 4 i Ødis 
Bramdrup har fået nye beboere. 
Det er Michael Thomsen og hans 
to piger, som flyttede ind den 1. 

maj 2013. Michael har haft sin barndom på 
Farrisvej og har gået i skole på Ødis Sogne-
skole og Vester Vamdrup Skole. Han har 
også været på Skamlingsbankens Efterskole 
ved Sjølund.  
Efter sin skolegang har Michael arbejdet 2 
år på en minkfarm i Gåskjær. Sin værne-
pligt aftjente han ved Beredskabsstyrelsen i 
Haderslev. I 2 år arbejdede han på LM med 
fremstilling af møllevinger. Han har boet 4 
år i Juelsminde, hvor han arbejdede som 
entreprenør.  
De sidste fem år har han arbejdet som ma-
skinfører ved Arkil som arbejder over hele 
landet. Arbejdet består i renovering af kloa-

ker for spilde-
vand og regn-
vand, bygge-
modning af  nye 
byggegrunde.  
I sin fritid spil-
ler han hånd-
bold i Ødis og 
styrketræner i 
Arena Syd. 
Kiri er 6 år og 
går i børneha-
ven ved skolen 
(for førskole-
børn). Tila er 3 
år og går i Børnehuset i Ødis.  
Familien har 2 hunde en Berner Sennen, 
som hedder Balou og en sort Labrador, 
Nala. 
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Elever og deres familier inviteres til 
 

Skolefest for Ødis Skole 
i Ødis Hallen 

Torsdag den 27. februar kl. 18 
 

 
6. kl. opfører komedien: ”For fulde sejl”, om sørøvere og andet 
godtfolk.  
 

Derefter er der spisning ved klasser-
nes pyntede borde. 
 

5. kl. sælger amerikansk lotteri. 
 

Efter maden er der indmarch og 
dans i hallen for de mindste til kl. 
21.00. 
4. kl. har udsmykket sfo-ens lokaler i 
kælderen under biblioteket, hvor der 
er diskotek for de ældste til kl. 22.00. 
 
Tidligere elever er meget velkomne. 

Gymnastikopvisning  
i Ødis Hallen 

Lørdag den 5. april 
 

Den årlige gymnastikopvisning i Ødis Hal-
len løber af stablen lørdag den 5. April. 
Børnene har nu taget hul på forårssæsonen 
– og er i fuld gang med  at øve sig til opvis-
ningen. 
Vi har igen i år tre hold børn, der ser frem 
til opvisningsdagen. Vi har de yngste – der 
leger med henholdsvis mor og far og nyder 
samværet med de andre.  
Puslingeholdet der gennem leg og øvelse 
snuser til gymnastikkens verden. Det tredi-
ve børn store springhold – er ligeledes klar 
med et tempofyldt program til opvisningen.  
I bestræbelserne på at udvikle børnenes 

færdigheder har gymnastikafdelingen an-
søgt om at være med i donationstanderen i  
Vamdrup Brugs. Det er vi blevet tildelt til 
og med marts.  
Vi vil blive glade for at modtage en donati-
on, som vi har tænkt os at bruge til nye 
redskaber, der kan udvikle børnenes fær-
digheder indenfor gymnastikkens verden. 
Vi håber, at rigtig mange vil støtte os via 
denne mulighed til og med marts måned. 

 

Sportslige hilsner fra  
Gymnastikudvalget 
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Vennekredsen afholder  
generalforsamling  

Torsdag d. 6.marts 2014 
kl. 19.00  

på Vesterled 
 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning  
3. Aflæggelse af regnskab 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Fastlæggelse af kontingent for året 
6. Valg til bestyrelsen 
    På valg er Lene Funder; Jens Henriksen;   
    Grette Henriksen. (Disse 3 modtager   
    genvalg) desuden skal der vælges  
    1 suppleant . 
7. Valg af 1 revisor samt 1 suppleant.    
     (Begge modtager genvalg) 
8. Eventuelt. 
 

Forslag skal være formanden i hænde se-
nest 3 dage før generalforsamlingen. 

P.B.V. 
Stig Funder 

Formand.  

 

Generalforsamling i Fællesforeningen  
Aktivitetsudvalget/Stifindergruppen i Ødis 

Mandag den 24. februar 2014 kl. 19.00 
 

Generalforsamlingen afholdes i Sogneforeningens lokaler på Ødis Skole. 
Kom og støt op om de to frivillige arbejdsgrupper, og for at høre om og diskute-
re planerne for det videre arbejde. Kom med nye ideer og forslag, og kom og 
stil frække spørgsmål til de to arbejdsgrupper.  
 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 

Følgende er på valg i 2014: 
Aktivitetsudvalget:    Stifindergruppen: 
Martin Aggesen              Eigil Laursen 
Jens Leth-Pedersen    Finn Hansen 
 

Der er mulighed for valg af nye interesserede og genvalg af eksisterende perso-
ner. 
En eller flere personer kan udmærket vælges til begge bestyrelser. 
Stemmeret har alle, som er medlem af:  
 Sogneforeningen Ødis Sogn. 
 Beboerforeningen for Fovslet og Omegn. 
 Landsbylauget Ødis Bramdrup                                                  
 

Med venlig hilsen     
Aktivitetsudvalget og Stifindergruppen 
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FASTELAVNSFEST 
for hele sognet foregår i   

Ødis Hallen 
Lørdag den 1. marts 2014 kl. 14 

 

Der er tøndeslagning med kåring af  
kattedronninger og -konger.  

 
Og der vanker præmier til de, der er klædt  

sjovest, flottest eller mest fantasifuldt ud. 
 

Efter tøndeslagningen serveres en fastelavnsbolle  

med saftevand, kaffe eller te.  
 

Adgangsbilletter til fastelavnsfesten 
skal i år købes ved indgangen 

35 kr. pr. person 
 

KFUM-spejderne i Ødis og Ødis Hallens Cafeteria 
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Jonna Jørgensen har skrevet og 
tegnet en bog om trolden Robin. 
Historien fik hun som barn fortalt 
af sin far.  
Når man er barn, har man nogle 

hemmeligheder, som 
voksne ikke forstår. Man 
ser ting, som voksne ikke 
ser. Tegningerne er ikke 
farvelagte, for ideen er, 
at børnene selv skal far-
ve tøj og andre ting, som 
de selv ser det. 
 

Uddrag af forordet: 
Det er en meget speciel 
lille trold, som man kun 
kan se, hvis man tror på 
ham, og man har kendt 
ham, fra man var barn. 
Jeg vil fortælle dig om 
Robin, og hvor historien 
startede for mig. 
Da jeg var barn, fortalte min far mig om 
Robin. Min far var en herlig far… Han 
kunne fortælle historier af fri fantasi. Det 

har i hvert fald fået mig til at 
tro på, at Robin fandtes, på 
godt og ondt. 
Robin er 285 år, og han er en 
grim lille trold, som ikke er 
højere end 30 centimeter. Ro-
bin er en lille vissenper af en 
mand at være; ser trist grå og 
ussel ud. 
Tøjet er rimpet sammen af 
skind fra kanin, mus og muld-
varpe. Nålen er lavet af et fint 
stykke ben af en knogle fra et 
dødt dyr i skoven, som Robin 
havde fundet og rengjort, og 
skarpt filet og slebet. Det kun-

ne bruges som en stærk nål, som kunne sy i 
skind, og han kunne sy de fineste stykker 
tøj, som passede lige til ham.  

Robin, fortalt og tegnet af Jonna Jørgen-
sen, er på 32 sider, pris: 100,- kr. 
Bogen kan købes ved henvendelse til  
Jonna, Lurendalsvej 4, Ødis Bramdrup  
tlf. 51 95 83 90 

LOKAL AVISEN  
for 25 år siden 
Nr. 1 den 20 jan. 1989 
 

Katten af tønden 
Det ser ikke ud til, at Kyn-
delmisse har tænkt sig at 
slå nogen knuder i år. Men 
det har Brugsens bestyrel-
se så til gengæld, nemlig 
de knuder, der skal til for 
at binde fastelavnstønder-
ne op, for de yngste i sog-
net skal ikke snydes for 
årets katten-af-tønde-
slagning på plænen bag 
Brugsen. 
 

17 elever indskrevet  
Til børnehaveklassen på 
Ødis Sogneskole blev ind-
skrevet 17 elever  -  11 
drenge og 6 piger. 

Flot og solid indsats 
Ødis Hallens bestyrelse 
arbejder solidt og tålmo-
digt med at få en hal op at 
stå i tilknytning til skolen. 
I sidste uge afholdt besty-
relsen orienteringsmøde 
med politikerne med hen-
blik på at holde dem infor-
meret om alt vedrørende 
den kommende hal. 
 

Ny brugsuddeler  
Ødis’ største fødevarela-
ger, Brugsen, skal nu have 
ny chef. Som de fleste 
ved, forlader Søren og 
Anne Lise os for at prøve 
noget nyt. 
Den nye uddeler hedder 
Bent Josefsen. Han kom-
mer fra Skads ved Esbjerg 
og er 32 år. 

ØDIS BOGEN  
I december nummeret af 
Sogneavisen efterlyste jeg 
ideer og materialer til en ny 
Ødisbog. Jeg har fået 4 hen-
vendelser, hvoraf de to evt. 
vil medvirke i en redaktion. 
Så det er da en begyndelse. 
Jeg håber, at flere vil hen-
vende sig for at være med 
til arbejdet med bogen. 
Mulige materialer har jeg 
fundet i gamle Lokalaviser 
og Månedsmagasiner. Men 
jeg forventer også, at der 
kan skaffes mundtligt og 
skriftligt materiale blandt 
mennesker og familier, der 
har boet i sognet i mange år. 
Henvendelse fx på min 
mail: 
sognavisnc@hotmail.com. 

Niels Christensen 
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Åbent Hus 
for pensionister  
og efterlønnere  

i Ødis Forsamlingshus 
tirsdage i ulige uger  
fra kl. 14 - kl. 16.30 

 
 

Den 11. februar 
Anette Jakobsen, Gl. Rye, 
”Flygtningelejr for tyske flygtninge i 
Gl. Rye 1945 - 48” 
 
Den 25. februar 
Kjeld Rasmussen, Chr.feld, fortæller 
om H.C. Andersen, ”Ener, geni, be-
rømt” 
 
Den 11. marts 
Ingrid Sand Simonsen, Hjortkær, ”Mit 
begivenhedsrige liv” 

Den 25. marts 
Per Bové, Jelling, kommer med et 
spændende lysbilledforedrag, ”Retur 
fra Nordkap til Jelling” (i hestevogn) 
 

 

Foredrag og kaffe koster 40 kr. 
 

Kom og få en hyggelig eftermiddag 
 

Venlig hilsen og vel mødt 
 

Grethe 75598060 - Ingrid, 75598129  
Margit, 75598139 - Gerda, 75598276 
Karen Sophie, 74568309 

 
 
 

 
SANG FOR SANGGLADE 

 

Vi samles om Marie Louise  
ved klaveret i Ødis Forsamlings-

hus  
tirsdage i lige uger kl. 19 – 21. 

 

 

Alle sangglade er meget  
velkomne. 

 

Vi synger efter DGI-sangbogen og  
en kopisamling af andre nyere  

sange efter ønsker. 
 

25 kr.  inkl. fælles kaffebord  
– overskuddet går til lokalet, kør-
selsgodtgørelse m.m. til lederen. 

 

Børnedyrskue Ødis 
Bramdrup 2014 

 

Nu er et nyt år begyndt med planlægnin-
gen til børnedyrskuet, som efterhånden 
er blevet en succes til glæde for børn og 
voksne. 
 

I år vil vi gerne prøve noget nyt, så hvis 
der er nogen, som har en hobby, de har 
lyst til at vise frem / lave på selve dagen, 
hører vi meget gerne fra jer. 
 

Børnedyrskuet i Ødis Bramdrup er  
lørdag, d. 14. juni 2014  
fra kl. 10.00 – kl. 14.00 

 
Henvendelse og evt. spørgsmål – kontakt 
venligst  

Jørn Oehlenschlæger  
Mobil : 22849251 
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Hvilken vej ? 

 

 "Vejgættebilledet" denne gang er fra den 
østlige del af sognet. Det er en gammel 
vej, som er kendt for at være meget lige 
på en stor del af dens forløb.  Godt gæt!!! 
   
Sidste nummers "Vejgættebillede" var en 
stump af Vadhusevej i Fovslet ved går-
den Troldholm. 
 



11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Lørdag den 29. marts  

 

er der Loppemarked i Ødis Hallen 
 

Dørene er åbne for publikum  
kl. 9.30 - kl. 14.00 

 

Forud for loppemarkedet er der gået mange timers frivilligt arbejde med 
at indsamle og sortere de mange loppeeffekter. 
Men der er stadig brug for alle de hjælpende hænder, der kan samles, 
til at afvikle selve loppemarkedet.  
Effekterne skal opstilles i hallen i dagene forud, og der skal være sæl-
gere i hallen på selve dagen. 
 
 

Vi kan aldrig blive for mange  
- så meld dig som hjælper 

 

Ring til Ejnar Bygebjerg, 75598357/29161368  
 

Eller skriv dig på listerne, der ligger i Ødis Hallens Cafeteria 
 

Støtteforeningen for Ødis IF 
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Fra Lokal Avisen for Ødis Sogn 16. oktober 
1987 

21 mønter fundet på 
Godrums marker 
Af Inger Bruun 
 

I Lokal Avisen den 21. januar 1987 
skrev jeg en artikel om to gamle 
mønter fra henholdsvis 1623 og 
1666, som er fundet på Godrums 
marker. 
Siden da har jeg afleveret resten af 
de 21 mønter, som er fundet her 
gennem de sidste 40 år. 
Alle 21 mønter har været til be-
dømmelse for ægthed og værdi på Den 
Kongelige Mønt– og Medaillesamling i 
København, hvor man specielt har registre-
ret de tyske, idet de viser, hvad der kursere-
de ved den gamle grænse. 
Godrum ligger netop i området ved den 
gamle grænse mellem Kongeriget Danmark 
og Hertugdømmerne. I krigen 1814 gik det 
hårdt til på Vonsild egnen, men en gammel 
overlevering siger også, at der i krigen 
1848 skulle have stået et stort slag på en 
mark tilhørende Godrum kaldet 
”Møllemarken”. Under sådanne kampe kan 
nogle af soldaterne let have tabt nogle møn-
ter. 
Efter mit ønske er alle 21 mønter nu depo-
neret på Koldinghus Museet. Mønterne er 
fra tiden 1623  -  1954. 
  
Overtro og mønter 
Til mønter har der gennem tiderne været 
knyttet en del overtro og mystik. Man men-
te, mønter bragte held, hvis de blev indsyet 
i et lille barns tøj. 
Særlige mønter var gode som amuletter i 
krig. Det drejede sig især om dalere med St. 
Georgs billede. 
Ved dødsfald fik den døde en mønt i mun-
den. Mønten var beregnet som betaling til 
færgemanden Charon for at sikre den dødes 
overfart til dødsriget. 
Mønter kunne også bruges som bygnings-
ofre  -  man mente, det ville sikre trivsel og 
velstand for husets beboere. 
 

Danefæ 
To af de fundne mønter på Godrum var 
danefæ. Flere af de fundne mønter kunne 
godt have fået samme betegnelse, hvis de 
havde været mere velbevaret. 
Danefæ betyder dødt, det vil sige herreløst 
gods. Allerede i Middelalderens landskabs-
love er ejendomsretten til danefæ præcise-
ret ganske klart: ”Hvad ingen ejer, det ejer 
kongen.” 
I Valdemar Sejrs Jydske Lov fra 1241 står 
der yderligere: ”Finder nogen mand guld 
eller sølv i høje eller efter plov eller på no-
gen anden måde, da skal kongen have det.” 
Ganske samme bestemmelse blev mere end 
400 år senere optaget i Christian den Fem-
tes Danske Lov, der i 1683 får gyldighed 
for Kongeriget Danmark: ”Guld eller sølv, 
som findes enten i høje eller efter ploven, 
eller andetsteds, og ingen kender sig ved, 
og kaldes danefæ, det hører kongen alene 
til og ingen anden.” 
Den knappe lovtekst blev i det følgende 
århundrede udvidet igennem nogle autenti-
ske fortolkninger, der dels findes i en kon-
gelig forordning fra 1737, dels i en såkaldt 
Placat, der blev udstedt i 1752. 
I Placaten indskærpes det at: ”Hvo som 
måtte finde gamle mønter og andet, som 
formedelst dets ælde og særdeles beskaf-
fenhed af nogen rarhed (sjældenhed) kan 
anses, skal imod at samme til vores rente-
kammer behørigen indsendes, derfor af 
vores kasse nyde, efter dets værd fuldkom-
men betaling.” 
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Loppesager 
 

 
 
 
 
 

Afhentes hurtigt efter aftale 
 

Henvendelse:  
Tlf. 28 12 88 79  / Tlf. 75 59 85 21 

 

Støtteforeningen for Ødis IF 

 

NYT 
 

Udlejes 
 

Flishugger  
til miniflis/pilleflis  
 tager op til 18 cm  

 

Betonblander, 1 m³ 
til traktor 

 

Tlf. 23 20 40 23 

Af Jonna Jørgensen 
 

Klinik KosWell By Anja Lykke-
hus Nielsen åbner 10. februar på 
Lurendalsvej 5 i Ødis Bramdrup. 
Anja har de sidste par år brugt 

tiden på at uddanne sig til kosmetolog. 
Uddannelsen er blevet taget hos Skønheds-
huset i Vejle. Nu er hun klar til at starte sin 
egen klinik.  

Klinik KosWell (Kosmetolog og Wellness) 
bliver en klinik, hvor man kan få foretaget 
ansigtsbehandlinger, farvning af vipper og 
bryn inkl. retning, makeup, voksbehandlin-
ger, massage behandlinger, manicure og 
pedicure (hænder og fødder).  
Derudover vil der være mulighed for at 
opleve KosWell’s helt unikke events, hvor 
en gruppe på 3-6 personer kan komme en 
hel dag og blive forkælet med behandlinger 
samt slappe af i pool og Wellness området. 

Der vil også blive budt på forfriskninger. 
Der vil være flere forskellige eventpakker, 
alt afhængig af, hvad man lyster.  
Klinik KosWell er det helt rigtige til krop 
og sjæl, hvis man virkelig ønsker sund hud, 
nydelse og afslapning i naturskønne omgi-
velser.   
Anja er en åben, glad og 
positiv person, hvor man 
altid føler sig velkom-
men, og hendes klinik 
ligger helt fantastisk. 
Virkelig et besøg værd.  
 

Personligt vil jeg glæde 
mig til, at der holdes 
reception, som vil blive 
afholdt i marts måned. Læs mere herom i 
næste nummer af Sogneavisen. 
 

Anja forhandler alle Dermalogica’s hud-
plejeprodukter, samt Jane Irendale mine-
ralsk makeup produkter.  
Se mere på www.koswell.dk eller         
kontakt Anja for en uforpligtende snak på 
4011 4700. 

http://www.koswell.dk
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FAGKUNDSKAB . KVALITET . SERVICE 
______________________________________________________________________________ 

 

VAMDRUP 
SPECIALOPTIK 

OPTIKER - OPTOMETRIST 
TLF. 75 58 10 86 

 
 

 

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

   URE - BRILLER               GULD - SØLV 

GRATIS 
syns-
prøve 

 
Steppingvej 3 

6580 Vamdrup 
Tlf. 7559 8035 / 2217 3680  

 

TRÆPILLER / BRÆNDE /  
TRÆBRIKETTER 

 

Træpiller 0,4% i bigbags og sække 
Træbriketter i lyse & hårdttræ 

Specialbriketter i tørv 
Optændingsblokke 
 Fakler - Brændely 

 

Ring og få den bedste pris,  
4092 1142 

 

- se mere på: www.sandkaerhuse.dk 

 

SANDKÆRHUSE  
BRÆNDSEL 
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februar 2014 

På kirkesiderne  
denne gang:  

 

- Filmaften 25.2 om den 100 åri-
ge, som sprang ud af vinduet og 

forsvandt 
 

- Valmuen som minde om de 
faldne i 1. verdenskrig 

 

- Dåbsjubilæum med drama og 
efterfølgende spisning 

 

- Foromtale af fælles 2. pinse-
dagsgudstjeneste 

 

- Dato for næste børneklub 
 

 - Babysalmesang opstart i Ødis  

Nytårsparade 2014 
Søndag 5. januar havde spejderne deres 

nytårsparade. De startede med at gå rundt 
i Ødis og deltog i gudstjenesten.  

Efter endt kirkegang var der pølser og 
hygge i Tvetohytten.  

 

  Spejdernes nytårsparade 2014 
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”Den 100 årige som sprang ud af 
vinduet og forsvandt”.  

 

Filmaften i Vamdrup Kino  
tirsdag 25. februar kl. 19.00.  
Efterfølgende traktement og 

snak om filmen. 
 

Efter nogle filmaftener i den mere alvor-
lige genre, skal vi i år til noget helt an-
det. En svensk komedie med en person i 
hovedrollen, som har oplevet mere end 
de fleste.  
 

Det er komikken, der er i højsædet i fil-
men, og selv om vi er tæt på begivenhe-
der, som ændrede verdenshistorien, så er 
Allan Karlsson ikke typen, der overvejer 
nøje, hvordan han skal forholde sig. ”Det 
er, som det er, og bli’r, som det bli’r.” 
Det sagde hans mor til ham på dødslejet, 
og det følger den blonde svensker i sit 
mildt sagt fantastiske liv. 
 

Efter et begivenhedsrigt liv er Karlsson 
kommet på plejehjem, men det hindrer 
ham ikke i at opsøge nye eventyr. Han 
kravler på sin hundredårs fødselsdag ud 
ad vinduet, ikke som en særlig bevidst 
handling, men simpelthen fordi han fri-
stes til at kigge nærmere på det fyrværke-
ri, en dreng fyrer af på en nærliggende 
kirkegård. Og så følger den ene tilfældig-
hed den anden. 
 

Senere sprænger han broer itu under den 
spanske borgerkrig og bliver siden til-
knyttet Manhattan-projektet (i første om-
gang fordi han tror, det har noget at gøre 
med drinken Manhattan, som han virke-
lig synes kan forbedres). Der er han med 
til at udvikle den første atombombe, hvil-
ket præsident Harry S. Truman er ham 
dybt taknemmelig for (japanerne knap så 
meget). 
 

Så bliver han shanghajet af russerne, 
hvor eddikesure Stalin falder pladask for 
svenskeren, især da Karlsson roser ham 

for hans maskuline fuldemandsdans. 
Men så finder diktatoren ud af, at sven-
skeren har reddet en anden diktators liv – 
nemlig Spaniens General Franco – og 
fluks ryger Karlsson i gulag. Hvor han 
møder Albert Einsteins halvretarderede 
bror Herbert. 
 

Det er en ekstremt uhøjtidelig jongleren 
med verdenshistorien, og det er befriende 
morsomt.   
 

Det er også værd at lægge mærke til, 
hvor dygtigt skuespilleren Allan Gustaf-
son spiller sin rolle i de forskellige aldre, 
vi møder hovedpersonen i. Godt skuespil 
og dygtigt arbejde af folkene i sminke-
rummet.  
 

Pris 60,-  
incl. let traktement efter filmen. 

Filmens hovedperson Allan Karlsson har 
alle dage været besat af krudt og eksplosi-
oner. Det fører ham rundt til begivenheder 
i hele verden, ofte tæt på magtfulde perso-
ner. Og det er altid uforudsigeligt, mor-
somt og tilfældigt, når Karlsson bliver 
involveret.  
 

Hovedrollen Allan Gustafsson (flere gan-
ge udnævnt til Sveriges sjoveste mand) og 
flere af birolleskuespillerne er komikere 
ligesom instruktøren selv. Så det er ikke så 
sært, at vægten er på latteren. 
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Valmuens betydning  
som minde om de faldne og sårede 

ved 1. verdenskrig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En hilsen fra den store krig,  
var overskriften ved Ole Rasmussens  

foredrag om 1. verdenskrig, som han holdt i 
Ødis torsdag 23. januar i år.  

Hans farfar og to af hans brødre havde del-
taget i krigen, og vi fik indblik i de person-

lige hilsner, de havde sendt hjem og Ole 
fortalte om deres skæbner.  

 

Krig fører mange personlige tab med sig, 
både for soldater hos sejrherren og hos den 
tabende part. En af de britiske soldater i 1. 
verdenskrig skrev et digt om sine faldne 

kammerater: 
 

I Flanderns jord valmuer gror,  
hvor kors på kors og døden bor. 

 Dér er vort sted; hvor højt fra sky  
man lærkers sang i morgengry  
knapt hører for kanoners kor.  

Vi er de døde; kort før nu vi var,  
så solens gang som du, elsked, blev elsket, 

ligger nu i Flanderns jord. 
Uddrag af 'In Flanders Fields' af John 

McCrae (oversættelse Povl Riis) 
 

Dette digt kom til at få stor betydning for, 
hvordan man mindes sine faldne, i den en-
gelsktalende verden. Hvert år i november, 
mindes man afslutningen af krigen, som 

blev indgået 11.11.1918  kl. 11.00.  
De røde valmuer, der nævnes i digtet bæres 
som et symbol på, at man stadig husker og 

ærer de faldne.  

 

Børnegudstjeneste og 5 års 
dåbsjubilæum i Ødis Kirke 

onsdag 5. marts kl. 17.00 med 
efterfølgende spisning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minikonfirmanderne deltager  
med drama om en lille mand som  
kravlede op i et træ for at se Jesus.  

Kirkens børnekor er også med. 

Tilmelding til spisning senest mandag 3. 
marts kl. 15.00, gerne før :-)  

til bbh@km.dk eller 51 35 51 90 
 

Vi glæder os til at se jer! 

 
Børneklub næste 

gang søndag  
 23. februar.   

kl. 14.30- 16.30  
 

i Vestfløjen (lige ved siden af præstegår-
den) med hygge, aktiviteter og lidt snack 

og snak.  
 

Alle børnefamilier velkomne! 
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Kontakt  
Organist: Karin Petersen..41593437  

Sognepræst: 
Borgny Brünings-Hansen .......75598150 
Fridag: mandag   
Graver: Find Christensen .......7559 8121 
Formand: Peder Nissen ….......75598203 
Kirkeværge: John Bording .....23204023 
 

Ved dåb, bryllup og begravelse  
henvendelse til sognepræsten.  

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Gudstjenester i Ødis Kirke  

Februar - Marts 
 

(Hvor andet ikke er nævnt, er gudstjene-
sterne v/ sognepræst B. Brünings-Hansen) 

 
   
 

 Februar 
2. 4. søndag efter Helligtrekonger  

Kyndelmissegudstjeneste kl. 19.00 
Jazztrio medvirker 

 

9. sidste søndag efter Helligtrekonger 
kl. 9.00 v/ Kristina Nilsson 

 

16.  søndag septuagesima 
kl. 9.00 med efterfølgende kaffe og 

rundstykker i Vestfløjen 
 

23. søndag seksagesima 
kl. 10.30 

 

 

Marts   
2. Fastelavnssøndag 

kl. 10.30  
 

Onsdag 5.  Dåbsjubilæum.  
Børnegudstjeneste med efterfølgende 
spisning. Minikonfirmander deltager 

med drama.  
 

9.  1. søndag i Fasten  
Ingen gudstjeneste.  

Vi henviser til omegnens kirker. 
      

 16.  2. søndag i Fasten  
kl. 9.00 

 

23.  3. søndag i Fasten 
 kl. 10.30 

 

30.  3. søndag i Fasten 
 kl. 10.30 

 

Kommende arrangementer:  
 

Fælles 2. pinsedags gudstjeneste 
i Kolding Provsti  

mandag 9. juni kl. 10.30 
på Kolding Havn.  

“Skrot er godt.”  

Pinsen handler om, at Gud gør det umuli-
ge. Gør ubrugelige duelige og verdens 

fejeskarn sit eget barn. 
Der bliver tale om en familievenlig guds-
tjeneste med “gudstjeneste for alle san-

ser”. Mere om arrangementet i april.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nyt hold babysalmesang  
starter 30. april i Ødis Kirke  

v/ organist Karin Petersen  
kontakt: petersen13b@hotmail.com 
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Eigil Fabricius 

 

Tømrer- og 
snedkerarbejde..! 

v/tømrermester 

EIGIL FABRICIUS 
Steppingvej 16, Ødis 

6580 Vamdrup 

Cykler - Knallerter  
Plæneklippere - Motorsave 

SALG OG SERVICE 
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Leje for en weekend er 1800 kr. incl. 
rengøring.  El og varme afregnes efter 
måler.  
Medlemmer af Forsamlingshuset får 
rabat på 100 kr.  
Leje for en enkelt dag mandag til tors-
dag 750 kr. ekskl. rengøring. 

 

Henvendelse til Martin Aggesen, Ødis,  

tlf. 7559 8669 / 21 42 84 33 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

SADELMAGERIET  

DANNEBROG  
Enggårdsvej 5, Ødis Bramdrup  

DK-6580 Vamdrup 
 

Mobilnr.29 90 63 88  
CVR .nr. 32 42 88 19 

 
mail@sadelmagerietdannebrog.dk                    
www.sadelmagerietdannebrog.dk 
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Tyrstup Herreds Tidende nr. 9 Fredag den 
22. Januar 1937 

Ridder Adelbrandt og Jomfru Lan-
tolille 
Folkesagn og Eventyr nævnes ofte i Flæng. 
Noget har de fælles, og der er noget, der 
adskiller. 
Folkesagnet har ofte en skjult Rod i Virke-
ligheden, men er uvirkelig alligevel, ellers 
var det jo ikke Sagn, men Historie. 
Eventyr er Digt fra Ende til anden. Der læg-
ges ikke Skjul paa, hvor og af hvem et Even-
tyr er digtet. 
Folkesagnet er som den skjulte Saft, der gen-
nem Rødderne finder Vej til Folkestammer-
ne. 
Eventyret er som Solstraaler, der bringer 
Varme udefra. 
I Teknikkens Tidsalder lades der haant ad 
Folkesagnet samtidig med, at Eventyret for-
herliges. Teknikken er jo selv et ”Eventyr”.  
En Stamme skal være tør, naar Teknikken 
skal anvende den; Saften skal da fjernes. Paa 
samme Maade anses den livgivende Saft i 
Folkestammen som unødig Ballast. 
Skal Træet derimod gro videre, er Saften af 
største Betydning. En Samfundslære, der vil 
modarbejde Folkedøden, vil eller kan ikke 
undvære Folkesagn. 
Det ”3. Rige”, der har sat Kamp mod Folke-
døden paa Programmet, bringer i Radioens 
Børnetimer stedlige Folkesagn. Samtidig 
anmodes Børnene om at bevare Sagnene og 
lade dem gå i Arv til kommende Generatio-
ner. 
Tyrstrup Herred har også sine Folkesagn. Et 
af dem følger her.  
 

Dødningehovedet på Drenderup 
I Ødis Sogn ligger gårdene Drenderup og 
Fobeslet (Fovslet). Jorden er en del af de 
tidligere riddergodser af samme navn. Der, 
hvor gårdene nu ligger, knejsede tidligere to 
befæstede ridderborge med tårne og spir. 
Afstanden mellem gårdene er en lille halv 
mil. 
I slutningen af det 15. århundrede ejedes 
Fobeslet af familien Lindenov, og Drenderup 
af familien Götsche. 
Adelbrand Götsche var stamherren på Dren-
derup. Han havde tidligt mistet sin moder, og 

faderen var som følge af en uenighed ved et 
gilde i Kolding faldet i en duel. 
Adelbrand, der af naturen var rå og vild, 
havde fået en slet opdragelse mellem tjene-
stefolkene, heste og hunde. Han var en ivrig 
jæger, og de tætte skove, som dengang dæk-
kede egnen, gav ham god lejlighed til at føl-
ge denne tilbøjelighed. Allerede som ganske 
ung erhvervede han sig navn som dristig og 
dygtig jæger. 
Da junkeren havde nået myndighedsalderen, 
blev han slået til ridder på slottet i Kolding. 
Han blev nu mere alvorlig; men hans råhed 
og slette tilbøjeligheder tog til. Enhver hon-
net adelig familie afskyede ham, og han hav-
de kun omgang med ligesindede. Selv skik-
kelige tjenestefolk ville ikke tjene ham. 
Stedets præst, Hr. Niels, en skikkelig mand, 
skulle allerede før faderens død undervise 
ham i boglige kunster; men junkeren havde 
ingen lyst dertil, og da hans formynder, der 
ejede Østerbygaard, foragtede videnskaber-
ne, kunne der intet udrettes med ham. I kir-
ken kom han aldrig uden af nysgerrighed. 
 

Engang havde Adelbrand en del af sine svi-
rebrødre og jagtfæller hos sig. Da det var 
Mikkelsaften, blev der drukket mjød, og de 
drak sig fra sans og samling i denne søde 
drik. Den skikkeligste af alle var junker 
Eskild fra Estrup, som den nydte mjød havde 
gjort meddelsom. Han spurgte de øvrige 
gæster, om de ikke kunne give ham nogen 
underretning om frøken Lantolille på Fobes-
let, hvem rygtet havde tillagt megen skønhed 
og dyd, og for hvis skyld han egentlig var 
kommet til stede. 
En almindelig begærlighed efter at få den 
smukke frøken at se greb nu hele selskabet. 
Da nogle vidste besked med, at hun sjældent 
forsømte messen i kirken, blev det besluttet, 
at hele selskabet skulle tage til kirken en 
følgende dag til Mikkelsmesse for dér at 
observere Lantolille. De drak nu på hendes 
velgående, så længe, de kunne løfte bægrene. 
 

Solen stod højt på himlen, da de den følgen-
de dag vågnede af deres mikkelsrus. Slottes 
herre vågnede først, og da tjenerskabet havde 
fulgt herrernes eksempel, lå også de endnu i 
dyb søvn. Adelbrand vækkede dem med slag 
af hundepisken. Gæsteren fik vel en mildere 
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     JOHANNES HANSEN 
         SMEDE OG PORT MONTAGE 

 Salg og service i porte – Udlejning af montør 
              Reparation og vedligeholdelse –  

    Konstruktion i rustfast / jern og aluminium 
 
               Ødis Enghave 4, Ødis – 6580 Vamdrup 

                    Mobil 20 85 71 62 
                  Jh.smedeogportmontage@gmail.com 

 

 

 

behandling, men de fik dog hver en skål 
koldt vand i hovedet som vækkelsesmiddel. 
Da man havde sundet sig lidt, blev den om 
aftenen fattede beslutning bragt på bane. 
Uagtet Ødis kirkeklokker forlængst havde 
kaldt den fromme menighed til kirke, blev 
beslutningen dog bragt til udførelse. 
I flyvende fart for det ryggesløse selskab ud 
af slottet efter kirken til. 
En stor del af gudstjenesten var naturligvis 
forbi, da de unge adelige herrer trampede ind 
i kirken, hvorved menighedens andagt for-
styrredes. De søgte det drenderupske kirke-
bur, der var prydet med familiens våben, et 
oksehoved med to gyldne horn. Buret var for 
lille til at rumme hele selskabet. En del, der-
iblandt Adelbrand, måtte tage plads i bønder-
stolene. For ham var det meget behageligt, 
da han derfra ubemærket kunne iagttage 
dem, der sad i det lindenovske bur, Lantolille 
og hendes moder. 
Lantolille, der var 18 år gammel, var en 
smuk blondine med rolige blå øjne, middel 
af vækst. Hun var i det hele taget en indta-
gende og vakker pige med god forstand og af 
et roligt temperament.  
Som en hungrig høg, der betragter en due 
gennem gitret til dueslaget, rettede Adel-
brand blikket mod Lantolille. Disse følelser 
steg til heftighed, da hun under højmessen 
nærmede sig altret for at modtage det hellige 
brød. 
Med blikket rettet mod højaltret så han den 
smukke Lantolille liggende blandt menighe-
dens øvrige medlemmer som en smuk hidtil 
ubemærket rose blandt almindelige mark-
blomster. 
Da gudstjenesten var forbi, og alle havde 
forladt kirken følte Adelbrand, at Lantolille 

var blevet målet for hans bestræbelser. Han 
var dog snild nok til ikke at røbe sit forsæt 
for de øvrige junkere, tværtimod fandt han 
adskilligt at udsætte på hendes ydre, som de 
andre roste. 
 

To dage senere, da gæsterne havde forladt 
Drenderup, red junker Adelbrand til Fobeslet 
for at bejle til Lantolille. 
Han lod sig melde hos fruen og frøknen, 
hvem han ville gøre sin opvartning, og han 
blev straks ført ind i fruerstuen, hvor de to 
damer modtog ham med kold høflighed. 
Adelbrand havde et par gamle guldsporer på, 
hvis form var gået af mode; hans støvler var 
tilsølede og hang daskende omkring ankler-
ne. Hans øvrige dragt stod i forhold dertil. 
Ansigtet var opsvulmet og øjnene matte på 
grund af flere søvnløse og hvileløse nætter. 
Han gjorde overhovedet intet godt indtryk på 
den dydige Lantolille. 
 

Sit frieri begyndte han med at henvende sig 
til moderen: Mit pludselige besøg har en 
vigtig betydning. Jeg er kommet for at bejle 
til frøken Lantolille. Og til datteren sagde 
han: Eder, smukke frøken, tilbyder jeg min 
person og godset Drenderup. 
”Hellige moder!” udbrød fru Lindenov, ”min 
datter skal ikke giftes så tidligt.” Og datteren 
sagde: ”I falder jo med døren ind i huset, 
ridder Adelbrand!” 
Og da han vedblev at trænge på, sagde Lan-
tolille: ”I er afskyelig med Eders påtrængen-
hed, jeg lider Eder ikke.” Og da han blev 
endnu mere påtrængende, udbrød hun: ”Jeg 
regner Eders tro og love ikke mere end mine 
gamle sko.” 
Den gamle folkevise siger herom: 

Fortsættes s. 26 
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Levering af: 

 bårebuketter, kranse,  

blomster, dekorationer,  

almindelige buketter og 

sammenplantninger 
 

74 56 25 40 

VÆR GOD VED DINE 
FØDDER! 
 

* BØJLEBEHANDLING 
* BEHANDLING AF  
    LIGTORNE 
* NEDGROEDE NEGLE 
* FJERNELSE AF HÅRD 
HUD 

Christiansfeld 
Fodpleje 
Læge exam. 
Fodplejer 

Dorthe Birkholm 
Kongensgade 13 
Christiansfeld 

Tlf. 74562117 

Store og små fester –   
kursus/møde –  
messe/udstillinger –
sportsbegivenheder –
børnefødselsdag -  
og meget mere 
Alt sammen med mulighed  
for mad/ bespisning af en  
hver tænkelig slags også 
ud af huset. 

www.kamad.dk  Tlf. 29603145 klaus@kamad.dk eller find mig i Trekløverhallen 
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Dette nummers "Hvad er Det" er for-
eviget på en kold januardag ude i  na-
turen. Man kan se, det er en ting, der 
er i forfald. men "Hvad er Det". 
 
Da billedet til sidste nummers "Hvad 
er Det" blev indleveret, fulgte der en 
bemærkning med fra manden, som kom 
med billedet, der lød:" Dette her er der 
garanteret ingen, der kan gætte". 
   Vi er enige i, at han nok havde ret. 
Nu er det i almindelighed ikke et krite-
rium, at gætterierne skal være svære, 
men billederne skal i stedet for gerne 
virke som inspiration til alle om at læg-
ge mærke til de mange små ting ude i 
det grønne. som der er at glæde sig 
over, når bare man lige har lyst til at 
give dem lidt opmærksomhed. Det var 
bare så fristende at bringe billedet med 
tilhørende tekst, fordi det hele er lidt 
specielt. 
   Løsningen: Der er simpelthen tale 
om, at et dyr ved et sommerhus ude ved 
kysten har fundet et af de store fyr-
fadslys, som man bruger til at skabe af-
tenhygge i de dejlige lange sommerafte-
ner med, og som ikke har været helt 

brændt ned, da det er blevet slukket. 
Dyret eller eventuelt en fugl har 
fragtet tingesten ind i skoven med 
henblik på at spise det. I hver fald 
har et dyr opfattet det som spiseligt, 
derfor ses der tydelige tandmærker i 
den paraffin, som indgår i det brænd-
bare materiale lyset består af, Det er 
nok fordi, det er et fedtstof omend 
lugtløst. Det ses også, at det nok ikke 
har smagt dyret, da der ikke er spist 

op. 
   Man ser også på billedet, at der stik-
ker vægerester ud af paraffinen.  
   Paraffin er et generelt navn på al-
kaner, som er på flydende eller voksag-
tig form. Paraffin udvindes af mine-
ralsk olie og er uden smag og lugt.    
   Paraffin anvendes bl.a. i skocreme, 
kosmetik og lægemidler. Gammeldags 
lys kan støbes af paraffin alene eller af 
en blanding med stearin og/eller bivoks 
o.a. Paraffin benyttes ofte til at forseg-
le skorpen på ost. Da smeltepunktet er 
relativt lavt, bruges paraffin også til at 
behandle træmederne på en kælk eller 
slæde, så de glider lettere. 

Hvad er det? Af Frede Nielsen 

http://da.wikipedia.org/wiki/Alkan
http://da.wikipedia.org/wiki/Alkan
http://da.wikipedia.org/wiki/Mineralsk
http://da.wikipedia.org/wiki/Mineralsk
http://da.wikipedia.org/wiki/Olie
http://da.wikipedia.org/wiki/Levende_lys
http://da.wikipedia.org/wiki/Stearin
http://da.wikipedia.org/wiki/Bivoks
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 NYT FRA ØDIS SKOLE 
 
 

Referat fra Skolebestyrelsen 
den 12. december 2013 
 
Af Dorte Vadgaard 

 
Mads har udsendt et spørgeskema om 
lektiemængde, mål og anvendelse af 
SFO i skoleåret 2014/15. Rigtig mange 
har brugt tid på at besvare spørgsmåle-
ne. Det giver ledelsen en stor viden 
omkring, hvad der forventes af skolen.  
 

Skoleledelsen har været på besøg i 
Ødis Børnehave for at informere foræl-
drene om skolestart på Ødis Skole. 
Ydermere har ledelsen haft dialog med 
Kløverbo omkring samarbejdet mellem 
de 2 byer og her også hængt materiale 
op om Ødis Skole. 
 

Skolen holder løbende temamøder i 
personalegruppen, for at diskutere for-
skellige dele af den nye skolereform og 
har også haft et møde i pædagogisk 
center, hvor man diskuterede fremti-
dens læringscenter på Ødis Skole. Der 
er rigtig mange overvejelser med den-
ne nye skolereform, så vores skolele-
delse, lærere og pædagoger har nok at 
gøre, for at vi i Ødis får den bedste 
skole.  
 

Der er igangsat søgning af forskellige 
midler til multibanen. Sogneforeningen 
og Idrætsforeningen har et samarbejde 
omkring dette projekt.  
 

3 kl. har været på en meget spændende 
tur med nissen Purk i Drenderup Skov, 
hvor de på en sjov måde lærte om sol-
systemet. 
 

Skolens elevråd har flere ønsker til 
motionsdag, nogle vil gerne cykle eller 
lave stafetløb.  

Eleverne ønsker sig tablets/Ipads til 
udlån på biblioteket, disse skal bruges 
til spil, læse m.m. 
Elevrådet er blevet kontaktet af Elevte-
lefon, som er et chatcenter for elever, 
hvor de kan ringe, maile eller chatte 
om problemer, som de har i deres dag-
ligdag, på skolen eller hjemme. 
 

Den 25. november blev der afholdt 
brugernævnsmøde i Kolding. Den nye 
formand for uddannelsesudvalget hed-
der Christian Haug. På mødet gennem-
gik en jurist skolereformen. Sammen-
sætningen af skolebestyrelsen var også 
oppe at vende, da man nu af byrådet 
kan få udpeget personer fra det private 
erhvervsliv til at deltage i skolebesty-
relsen. 
 

Den nye skolereform lægger op til 
”Åben skole”, hvor lokalsamfundet 
involveres, hvordan gør vi det? Kan 
lokale virksomheder, kirke, plejehjem, 
landbrug m. fl inddrages. Dette er no-
get, der er lagt op til fra politisk side, 
og som skal sikre øget integration mel-
lem skole og samfund. Vi drøfter, 
hvordan vi får lokalsamfundet involve-
ret, og hvordan vi får mere bevægelse 
ind i hverdagen på skolen. Man kan for 
eksempel cykle ud til vandværket og få 
både læring og motion. 
 

Den 28. januar er der fællesmøde med 
Vonsild Skole. Det bliver holdt en 
gang årligt for at styrke samarbejdet 
mellem de 2 skoler. I år er det Ødis 
Skole, der er vært.  
 

April 2014 er der skolebestyrelsesvalg, 

hvor det er muligt, at opstille til valg. 

Der vil komme information ud om-

kring dette, når datoen nærmere sig.  
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Hr. Adelbrand, Hr. Adelbrand kom ridende i 
gård. 
Der stod Lantolille svøbt udi Maar. 
 - Ak, ser Du Lantolille, saa fager og fin, 
Ak, naar vil du være Allerkjæreste min?” 
 

 - Jeg skøtter ikke mere om Hr. Adelbrands 
Tro, 
End om min Faders gamle Sko. 
Min Fader han haver så liden en Hund. 
Den er Hr. Adelbrand saa lig om mund 
 

 - Gamle sko! - mumlede ridderen, fnysende 
af raseri  -  det skal blive den stolte tøs dyre 
sko, der skal klemme hende, så hjertet kom-
mer til at briste. Fnysende af harme forlod 
han fruerstuen og jog som et galt menneske 
ud af slotsgården. 
Da han også over for andre omtalte den trus-
sel, han havde udslynget, advaredes herska-
bet på Fobeslet mod den fortørnede ridder. 
Han var en rå karl og i stand til enhver som 
helst udåd. I lang tid tog Lantolille derfor 
ikke til kirke end ikke ud af slottet. 
Adelbrand kunne derfor ikke få sin plan ud-
ført, men svor alligevel at finde et middel til 
den unge piges fordærvelse, om så hans ho-
ved skulle blive fredløs i graven.. 
Han drog nu bort fra hjemmet og lod udspre-
de det rygte, at han var død i udlandet. 
 

Da kom Bud til Lantolilles Gaard, 
Hr. Adelbrand ligger død paa Baar. 
 

Nu blev der glæde på Fobeslet. Lantolille lod 
hestene spænde for karmen for at køre til 
kirke, hvor hun ikke havde været i lang tid. 
 

Lantolille klædte sig i Skarlagen fin. 
Og saa gik hun i Kammeret sin. 
 - God Morgen, I mine Piger, god Morgen, I 
min Mor. 
I dag skal I mig udi Kirken henfor. 
 - Lantolille, Lantolille, tænk Eder om,  
thi det er vist falsk Brev, som fra Hr. Adel-
brand kom! 
 - Ja, det maa være sur, ja det maa være sød,  
 I dag vil jeg i Kirken levend’ eller død! 
Lantolille kalder på Køresvenden sin: 
 - Du spænder mig nu for Karmen min! 
 
Vejen til Kirken gik gennem Skoven, og da 

vognen kom midtvejs, blev den omringet af 
Adelbrand og en skare bevæbnede svende til 
hest. Nogle greb kusk og tjener og afvæbne-
de dem. Adelbrand rev karmvinduet op og 
trak den dødblege Lantolille ud, bandt hen-
des smukke, gule hår til halen af sin hest og 
red i fuldt firspring efter Drenderup. Herom 
siger folkevisen: 
 

Hun sætter sig ind i Karmen sin og kører så 
til Kirken med Il. 
Den Tid de nu kom til den røde Rosenlund, 
da mødte dem Hr. Adelbrandts lille hvide 
Hund. 
Hun klappede Køresvenden paa Skuldren sin 
 - Du svinger nu hurtigt Karmen min. 
Og Ordet næppe ud af munden blev talt,  
før Hr. Adelbrand ved Siden af Karmen 
holdt. 
 - Hr. Adelbrand, Hr. Adelbrand, Du stiller 
din Harm 
og sætter dig ind i min forgyldte Karm! 
 

Hr. Adelbrand tog hendes fagre, gule Haar; 
Så bandt han det til sin Gangers graa Laar. 
Og der var ej saa liden en Kvist,  
at den jo tog Stykker af Lantolill’s Bryst;    
og der var ej saa liden en Sten,  
at den tog Stykker af Lantolill’s Ben. 
  

Lantolille var død, førend hun nåede til 
Drenderup. Da moderen hørte om ulykken, 
døde hun af skræk. 
Adelbrand var næppe kommet hjem, førend 
han fortrød sin udåd. Fortvivlelsen tiltog ud 
på aftenen, og han forbandede sit hoved, der 
havde udfundet den djævelske plan, hvoref-
ter han begik selvmord. Alle tre lig blev be-
gravet på Drenderup. 
Efter den dag var der hver nat uro på Drende-
rup. Man ved ikke, hvad der skete. Men selve 
præsten blev tilkaldt og fik vished om, at der 
måtte gøres noget for at få ro på slottet. 
Han indberettede sagen til Domkapitlet i 
Haderslev. Dér blev det besluttet, at ridde-
rens hoved skulle afhugges og opbevares på 
slottet. 
Da dette var sket, blev der ro på Drenderup. 
Hovedet blev mange gange begravet siden, 
men hver gang det skete, blev det uudholde-
ligt at være på slottet, hvorfor hovedet atter 
måtte hentes tilbage. En af de senere ejere 
lod hovedet indmure for at beskytte det mod 
mishandling.   

Fortsat fra s. 22 
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Håndbold 

  

Dame senior jyl-
landsserie: 

Tirsdag kl. 20.00-21.30 og torsdag kl. 20.30-22.00 
Træner: Jan Barkler, tlf. 3075 8002  

Dame senior  
serie 3: 

Tirsdag kl. 19.30-21.00 og torsdag kl. 20.30-22.00 
Træner: Svend Johannsen, tlf. 27 64 80 97  

Herre senior  
serie 2: 

Torsdag kl. 19.00-20.30 
Træner: Keld Larsen, tlf. 20 63 50 01 

Herre senior  
serie 4: 

Torsdag kl. 19.00-20.30 
Træner: Lars Johannsen, tlf. 22 17 36 80 

Fodbold   

U6: 
Tirsdag kl. 16.30-17.30 
Maibrit Hansen, tlf. 2288 5427 

U9-U12: 
Torsdag kl. 17.00-19.00 
Kontaktperson: Jens Vadgaard fodbold@odis-if.dk  

For alle (+18) Onsdag fra kl. 20 - henvendelse på fodbold@odis-if.dk  

Gymnastik   

Forældre/barn 
gymnastik (2-4 år): 

Onsdag kl. 16.30-17.15 
Instruktør: Sandra Rasmussen, tlf. 26 37 00 77  

Børnegymnastik – 
puslinge  
 (5-8 år): 

Onsdag kl. 17.15-18.00 
Instruktør: Elisabeth og Sandra, tlf. 26 37 00 77  

Springhold  
(7-11år) 

Onsdag kl. 18.00-19.30 
Instruktør: Steffen Nissen, tlf. 20 70 93 15 - der er luk-
ket for tilmelding 

Ældregymnastik: 
Mandag kl. 18.00-19.00 
Træner: Rigmor Lyngsø  

Badminton   

Junior 
  
Senior 

Mandag kl. 16.30-18.00 
Kontakt: Jens Vadgaard, tlf. 40 64 76 36 
 
Mandag kl. 19.00-22.00 
Onsdag kl. 19.30-22.00 
Kontakt: Ejnar Bygebjerg, badminton@odis-if.dk 

Haltider 
Sæson 
2013/2014 

mailto:badminton@odis-if.dk
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Udtrækning af  
Ødis IF lotteri 

 

Januar 
 

36 
189, 171, 237 

210, 47, 27, 162  
33, 247, 16, 81 

Borde, stole, bænke 
og flagstænger  

udlejes af   
 

Landsbylauget  
Ødis Bramdrup  

 

For nærmere oplysninger  
kontakt: Lars Frandsen,  
7559 8466 / 4092 1142 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER OS 

www.trafikskolen-vamdrup.dk 
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Åbningstider: 
 

Salon 10 
Vamdrupvej 10,  
tlf. 75598045 
Mobilnr. 21296369 
Åben 
Tirsdag, torsdag og fre-
dag……....kl. 9.30 – 17.00 

 

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

Anne-Birte Hjorth 

31725933 

Genbrugspladsen 
Østermarksvej 2A,  
tlf. 75 583840 
Ons. - tors. ……. Lukket 
 

1. 11. - 28. 2.: 
Ma., ti. og fre. kl. 13 –  17 
Lør. - søn……. kl. 11 – 17 
 

1. 3. - 31. 10.: 
Ma., ti. og fre.   kl. 13 - 18 
Lør. - søn…….. kl. 11 - 18 

 

Isabella Coiffure 
Ødis Kirkevej 2 
tlf. 30350003 
Mandag    lukket 
Tirs - ons. kl. 9.00 - 17.30 
Torsdag  kl. 12.00 - 21.00 
Fredag      kl. 9.00 - 18.00 
Lørdag      kl. 7.00 - 12.30 

 

 

Præmiewhist  
i Ødis Hallens Cafeteria 

Tirsdage i ulige uger kl. 19.30 
 

 

SØNDERGAARD KRAN OG CONTAINER  
V/MICHAEL SØNDERGAARD, STEPPINGVEJ 22, 6580 VAMDRUP 

PRIVAT TELEFON 75 59 86 01 

DØGNSERVICE  21 72 86 01 
 LØFTEOPGAVER MED KRAN 

 GRABNING AF BYGGE- OG HAVE-                                  
AFFALD MV. 

 LEVERING OG SALG AF STEN OG  
 GRUSMATERIALER 

 CONTAINER UDLEJNING 

 MINDRE ANLÆGSOPGAVER UDFØRES 

Farrisvej 19 
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Dagplejen 
Henv.: Dagplejen, Kolding kommune 
 

Børnehuset Ødis 
Ødis Byvej 3 og Steppingvej 14a 
Leder: Bente Møller, tlf. 7979 7041 
 

Ødis Skole  
Steppingvej 14b,  
www.oedis-skole.kolding.dk 
Skoleinspektør: Mads Vilstrup Hoeg 
kontor: tlf. 79 79 78 10  
Serviceleder: Kenneth Kock tlf. 40 82 62 74 
 

SFO Steppingvej 14, Afd.leder: Terry Lake  
Huset  tlf. 21 37 72 42 / mobil 21 37 72 46 
Klubben  tlf. 21 37 72 45 
 

Kirken/menighedsrådet 
Sognepræst: Borgny Brünings-Hansen,  
tlf. 75 59 81 50  
Formand: Peder Nissen, tlf. 75 59 82 03 
Kirkeværge: John Bording, tlf. 23 20 40 23 

 

Vesterled 
Ødis Byvej, tlf. 75 59 80 90 
 

Vesterleds Vennekreds 
Formand Stig Funder, 75 58 36 08 
 

Forsamlingshuset 
Formand: Eigil Laursen, tlf. 75 59 81 99 
Udlejning: Martin Aggesen,  
        tlf. 75 59 86 69 / 21 42 84 33 
 

Sogneforeningen Ødis Sogn 
Formand: Jens S. Jørgensen, tlf. 75 59 82 88 
 

Aktivitetsudvalget  
Formand: Eigil Laursen tlf. 75 59 81 99 
 

Stifindergruppen                                                          

Formand: Inge M. Thomsen, 75 59 84 13                                          
 

Beboerforeningen for Fovslet og om-
egn Kont.person: Karen Nielsen, 75 598269 
 

Landsbylauget for Ødis Bramdrup 
Formand: Lars Frandsen, tlf. 75 59 84 66 
 

“Skovtrolden” 
v/ Frede Nielsen, tlf. 75 598269 
 

Ødis Antenneforening www.oedisaf.dk 
Formand: Kai Videbæk, tlf. 75 59 84 09 

Vandværkerne 
Ødis: Anders Krogsgaard, tlf. 2943 9196 
         E-mail: odisvand@gmail.com  
         www.odisvandvaerk.dk 
Ødis Bramdrup: Peder Nissen, tlf. 75598203 
Drenderup: Ejnar B. Petersen tlf. 75 59 8357 
 

Andelsboligforeningen 
Henvendelse: BHS Revision,  
Jernbanegade 9, Vamdrup 7558 3444  
 

Vamdrup Boligselskab 
Tirs.-onsdag kl. 10-12, torsdag kl. 15-17,  
tlf. 75 58 18 44 
 

Ødis Idrætsforening 
Formand: Jens Vadgaard, tlf.  40 64 76 36 
Fodbold: Jens Vadgaard, tlf. 40 64 76 36 
Håndbold: Louise Lythje 
Badminton: Charlotte Petersen 
Børnegym.: Charlotte Sørensen tlf. 22 50 88 69 
 

Støtteforeningen for Ødis IF 
Formand: Ejnar B. Petersen 75 59 83 57 

 

Ødis Hallens Cafeteria 
Formand: Anne-Birte Hjorth, 31 72 59 33 
 

Krolfklubben i Ødis Kroge 
Formand: Peter Christensen, tlf. 29939117 
 

Krolfklubben  ”Madholdet”,  
Ødis Bramdrup 
Formand: Vagn Hugger, tlf. 75 59 84 27 
 

Åbent hus i Ødis Forsamlingshus 
Kontaktpersoner:  
Grethe, 75598060, Margit, 75598139 ,  
Gerda, 75598276, Ingrid, 75598129,  
Karen Sophie, 74568309 
 

Sang for Sangglade 
Kont.person: Marie Louise Jensen 26127780  
 
Ødis KFUM spejdere 
www.odisspejder. dk 
 

Tvetohytten, Vamdrupvej 16 A 
Henvendelse: Anne Krogsgaard, 2388 9196 
Gruppeleder: Jette Røgen,  75 59 86 86 
Bævere og Ulve: torsdag kl. 16.45 - 18.15 
Juniorer: tirsdag kl. kl. 16.45 - 18.45 

http://www.odisvandvaerk.dk/
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Sogneavisen Ødis Sogn 

udgives af 
Sogneforeningen Ødis Sogn 

 

Redaktion: 
Niels Christensen (ansv.) 
Stationsvej 13, Ødis 
6580 Vamdrup        
7559 8339 / 2084 4579 
E-mail:  
sogneavisnc@hotmail.com 
 

Elsebeth Bording   3143 2184 
Email: ejbording@gmail.com 
 

Frede Nielsen       7559 8269 
 

Kirkesiderne: 
Borgny Brünings-Hansen 
7559 8150 
 

Velkommen til Ødis Sogn: 
Fovslet:  
Karen Nielsen,      75598269 
Ødis:  
Inge M. Thomsen, 75598413 
Ødis Bramdrup:  
Jonna Jørgensen,   51958390 
 

Kasserer: 
Jytte Dantoft,  
Skovvang 1, Ødis 7559 8385 
 

Annoncer: 
Kristian Frandsen 7559 8292 
 

Tryk: 
Trykkeriet  
Østergade 24 
6580 Vamdrup     7558 1007 
 

Oplag:  670 
heraf omdeles  
580 i Ødis Sogn 
ca. 90 sendes udensogns 
 

Abonnement: 
Indensogns 100 kr. 
For et helt år (10 numre) 
Udensogns 160 kr. 
Konto: 7040 0000175819 
 

Læs også www.ødis.dk 
 

 

Vamdrup Bibliotek 
Jernbanegade 1 
 

Åbent m. personale: 
Mandag kl. 14.00-17.00 
Torsdag kl. 10-12  
og 14-17  
 
 

Åbent med  
selvbetjening:  
Hele ugen  
kl. 7.00-22.00 
 

Servicetlf. t. Kolding:  
Man-fre kl. 9-18 
Lørdag kl. 10-14 

På biblioteket kan du 

få svar på mange 

spørgsmål. 
 

Der venter dig gode 

oplevelser i bibliote-

kets mange bøger, 

blade, bånd, lydbø-

ger og cd'er. 
 

Det er gratis at bruge 

biblioteket. 
 

Der er både for børn 

og voksne. 
 

Det er DIT bibliotek! 

Kolding  

Kommune 
Akseltorv 1 
6000 Kolding 
Telefon  79 79 79 79 
Telefax  79 79 20 33 
 

 
E-mail: kommunen@kolding.dk 
Hjemmeside: www.kolding.dk 
Bank: 7040-2902103 
 

Ekspeditions– og telefontider: 
 

Mandag-onsdag ………. kl. 8.00-15.00 
Torsdag ……………..… kl. 8.00-17.30 
Fredag  ……………….. kl. 8.00-14.30 
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Næste  nummer: 
 

Udkommer 4. marts 2014 
Deadline 22. februar 2014 

kl. 8.00 
 

 
Husk at få jeres arrangementer  

med i aktivitetskalenderen 
31432184 eller  

ejbording@gmail.com 
 

    Dette nummers "Gættebillede" 
er fra den nordøstlige del af sognet. 
Der er tale om en privat 
 bolig.  
   Hvor er vi henne i sognet? 
 
"Gættebilledet" i sidste nummer af 
avisen var fra Bramdrupgård i Ødis 
Bramdrup, hvor man ser nogle af 
udbygningerne. 
    


