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Fuglestemmer  og 
fuglekendskab 
 

Skovtrolden har mange kur-
ser og arrangementer i løbet 
af foråret og sommeren. 
Nogle i Marielund Natur-
skole, men også en del på 
vores lokale Drenderuphus 
Naturskole.              Læs s. 25 

I dette nummer af  Sogneavi-
sen kan du læse om: 
 

Nyt fra Sogneforeningen           s. 3 

Velkommen til Ødis Sogn         s. 4 

Vesterled                                    s. 4 

Gymnastikopvisning                  s. 4                      

Børnedyrskue                             s. 4 

Loppemarked                             s. 5 

Forsamlingshuset                    s. 8-9 

Åbent Hus, Sang f. sangglade   s. 9 

Hvilken Vej?                            s. 10 

Julefrokost                                s. 11 

Ny Ødisbog                              s. 11 

KosWell                                   s. 12 

Stafetten                                   s. 13 

Kirkesider                           s. 15-18 

Pandespejlet                        s. 21-22 

Hvad er det ?                            s. 24 

Skolebestyrelsen                      s. 26 

Haltider                                   s. 27 

Ødis Revy, igen igen  
 

Forberedelserne til Ødis 
revyen 2014 er i fuld gang, 
og I kan tro, der kommer 
smæk på! Vi er meget oplag-
te og klar til at gentage sid-
ste års succes. Revyen opfø-
res fredag den 25. og lørdag 
den 26. april.              Læs s.5 

FOKUS på 1864  
også på Ødis Skole 
 

I 150-året for krigen i 1864 
bliver begivenhederne dette 
år markeret mange steder - 
især i Sønderjylland. En 
udstilling kan ses på Ødis 
Skole  3. - 9. marts.  

Læs s. 7  

Børnehuset Ødis er et paradis for områdets børn. Denne institution rummer 
mange muligheder for både små og store såvel ude som inde. Læs s. 6-7 

 

Husk   
Sogneavisen  

kan  betales via net-

bank på konto nr. 

7040 0000175819 
Husk navn 
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MARTS 
1.  kl. 14, Sognets fastelavnsfest i 
 Ødis  Hallen, Ødis Spejderne 
 og Ødis Hallens 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 
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. 10.30 Gymnastikopvis-
 ning,  Ødis Hallen, Ødis IF 

25. Generalprøve, Ødis Revyen, 
 Ødis Hallen 

26. Premiere Ødis Revyen, Ødis 
 Hallen 

27.  kl. 9, Heldagstur til Skjern 
 Enge, Mødested: P-pladsen 
 ved Vamdrup Kirke, Skov-
 trolden 
 

MAJ 
12.  kl. 19.30, Nattergaletur i  
 Brænøre Mose, Mødested: 
 Langbjerggård, Vadhusevej 
 10, Fovslet, Skovtrolden 
 

JUNI 
2. kl. 19, Tur i Svanemosen, 
 Mødested: P-pladsen ved 
 Svanemosevej, Skovtrolden 

9. kl. 10.30, Fælles 2. pinsedags 
 gudstjeneste på Kolding 
 Havn, Kolding Provsti 

14.  kl. 10 - 14, Børnedyrskue i 
 Ødis Bramdrup, Den gamle 
 Sportsplads 

14. kl. 14, Tur til Didriksens ha-
 ve, Mødested: Sydbanegade 
 11, Lunderskov, Skovtrolden 

30. kl. 19, Tur til naturvenlig 
 landbrugsbedrift ved et mose
 område,  Mødested:  Bram-
 drupgård, Bramdrupgårdsvej 
 3, Ødis Bramdrup, Skovtrol-
 den 
 

Sognets aktivitetskalender 

 
 

Sogneavisens deadline og udgivelsesdatoer  
 

 Nr. 3  deadline 29. marts udkommer 8. april 
 Nr. 4 deadline 26. april  udkommer 6.maj 
 Nr. 5 deadline 31. maj  udkommer 10. juni 
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Generalforsamling i 
Sogneforeningen  
Sogneforeningens ordinære generalfor-
samling blev afholdt onsdag den 19. fe-
bruar 2014 i Ødis Hallens Cafeteria, og 
som sidste år havde bestyrelsen også i år 
valgt at invitere en kommunal politiker til 
at deltage. 
Preben Munch blev valgt som dirigent og 
styrede deltagerne sikkert igennem gene-
ralforsamlingen, der bød på en enkelt 
udskiftning i bestyrelsen. Efter forman-
dens beretning, som kan læses i næste 
nummer af i Sogneavisen, fremlagde kas-
serer Daniel Bjærge regnskabet, der udvi-
ste et overskud på 1.848 kr. 
Der var ingen indkomne forslag fra med-
lemmerne, men derimod havde bestyrel-
sen fremsendt et forslag til vedtægtsæn-
dring, der blev godkendt. Efterfølgende 
præsenterede bestyrelsen generalforsam-
lingen for et nyt udarbejdet Logo for for-
eningen. Også dette fik generalforsamlin-
gens godkendelse. 
Til bestyrelsen var der genvalg til Jens 
Søgaard Jørgensen og nyvalg til Grete 
Dahl, da Daniel Bjærge ikke ønskede at 
genopstille. 
Der var genvalg til de to suppleanter Be-
tina Eliasen og Susanne Leth-Pedersen. 
Ligeledes var der genvalg til revisor Jan 
Søgaard Jørgensen og revisorsuppleant 
John Bording. 
Under eventuelt orienterede Niels Chri-
stensen fra Sogneavisen om Sogneavi-
sens virke i det forløbne år, herunder og-
så avisens regnskab. Set med Sognefor-
eningens ”briller” er det et kæmpe stykke 
frivilligt arbejde, der bliver udført af så-

vel de 2 redaktører som alle dem, der på 
en eller måde er tilknyttet avisen incl. alle 
omdelerne. En stor tak herfra.  
Generalforsamlingen sluttede med, at 
Daniel Bjærge fik overrakt en vingave, 
som tak for det store arbejde, han har lagt 
i foreningen, specielt i forbindelse med 
arbejdet med hjemmesiden.  
Efter generalforsamlingen fik nyvalgt 
kommunalpolitiker Birgitte Kragh ordet 
og kom med et oplæg, om hvordan kom-
munen og hun som nyvalgt til byrådet så 
på mulighederne for en, som hun udtrykte 
det, stille og rolig udvikling for lokalom-
rådet.  
Efter oplægget fra Birgitte blev der via en 
spørgerunde belyst en del emner fra såvel 
Birgitte som deltagernes side, alt i alt en 
udbytterig aften. 
 
Aftenen sluttede med en konstituering af 
den nyvalgte bestyrelse 
Formand              Jens Søgaard Jørgensen 
Næstformand       Lars Frandsen 
Kasserer               Lone Knudsen 
Sekretær              Grete Dahl 
Menigt medlem   Jan Christensen 
 
Repræsentant i K F og K F L  Jens Sø-
gaard Jørgensen    

 

Info til nye medlemmer 

 

Bliv medlem af Sogneforeningen            
Årligt kontingent:  

   Privatpersoner 50 kr. pr. person. 

   Foreninger og institutioner 200 kr. 
Tegn dit medlemskab ved indbetaling på bankkonto: 5881 4383 569 430 (husk navn og 
adresse) eller til Daniel Bjærge, Enggårdsvej 5, Ødis Bramdrup 
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Vennekredsen afholder på Vesterled 
Generalforsamling  

den 6. marts kl. 19 
 

Bankospil   
onsdag den 19. marts kl. 14 

 

Med venlig hilsen Stig Funder 

Børnedyrskue 
Ødis Bramdrup 

2014 
 

Nu er et nyt år begyndt med 
planlægningen til børnedyrskuet, 
som efterhånden er blevet en suc-
ces 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 

Gymnastikopvisning  
i Ødis Hallen 

Lørdag den 5. april kl. 10.30 
 

Vi håber, at rigtig mange vil støtte   
os ved donationsstanderen i  

Vamdrup Brugs i marts måned. 
 

Med venlig hilsen 
Gymnastikudvalget 

Velkommen til Ødis Sogn 
Af Inge M. Thomsen 
 

Velkommen til Flemming Helth Pedersen, 
46 år,  der sidste år overtog huset på Stati-
onsvej 29. 
Flemming er i fuld gang med at sætte huset 
i stand, og det er et større projekt, så han 
regner med, det tager lang tid endnu  -  
måske 1 år  -  inden han kan flytte ind.  
Flemming bor i Foldingbro og arbejder 
som elektriker hos firmaet Vagn O i Kol-
ding, så tiden bliver 100 % brugt på enten 
arbejde eller sætte hus i stand.  
Det er hus nr. 2 han sætter i stand, så en vis 
erfaring er der at trække på – men som han 
fortæller, når man køber et hus på tvangs-
auktion til en billig penge, ved man godt, 
der skal lægges rigtig mange timer i huset, 
før det er færdigt.  
Så der er  ikke nogen særlig grund til lige at 

bo i Ødis, andet end kort afstand til Kol-
ding og et billigt hus.  
Flemming har hilst på naboerne og glæder 

sig til, han er færdig og kan flytte ind.   
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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 

Ødis Revy, igen igen  
 

Af Tobias Jørgensen 

Forberedelserne til Ødis revyen 
2014 er i fuld gang, og I kan 
tro, der kommer smæk på! Vi 
er meget oplagte og klar til at 

gentage sidste års succes. 
I dette års revy kommer I til at stifte be-
kendtskab med mange nye og skæve figu-
rer. Mød blandt andet det nye lokale Hjorte 
Laug, den svensk/norske videnskabsmand 
og hele bandet EUROPE.  
Der er lagt timer, tårer af grin og hyggeligt 

samvær i alle tekster, og vi er igen i år ga-
ranti for eftertænksomhed, motion til latter-
musklerne, fantastisk musik og en enestå-
ende scenografi.  
Revyen løber af stablen den sidste week-
end i april. Fredag d. 25. april har vi sæd-
vanen tro generalprøve, og lørdag d. 26. 
april er der spisning med efterfølgende 
premiere på revyen. Herefter musik og 
dans. 
Vel mødt til to fantastiske aftener, med højt 
humør og godt selskab 
 

Med venlig hilsen 
Familien glade revyamatører fra Ødis   
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Børnenes paradis i Ødis 
 

Børnehuset Ødis er måske ukendt 
for nogle, men bestemt et paradis 
for områdets børn. Denne instituti-
on rummer mange muligheder for 
både små og store såvel ude som 
inde.  Det engagerede personale har 
virkelig fokus på et godt børneliv 
og dets mange facetter.  
 

Børnehuset Ødis ligger centralt i et gam-
melt landsbymiljø i Ødis by. Institutionen 
er udstykket fra præstegårdshaven, hvilket 
gør, at vi har stor glæde af gamle frugttræer 
på vores legeplads. Kirken ligger tæt på, og 
vi kan høre lyden af kirkeklokkerne. Ødis 
Sø, med skøn natur og fugleliv, ligger i 5 
minutters gåafstand. Vi bor nabo til en bon-
degård og kan gennem hegnet på legeplad-
sen følge med i ”bondegårdslivet” med 
maskiner, lugt og lyde. Vi er normeret til 
60 børn fra 0-6 år.  
Institutionen er alders opdelt i fire grupper: 
Smølferne (vuggestuen), Alferne, Trolde-
ne og Fragglerne. 
 

Vi har en dejlig base i Drenderupskov, hvor 
der er etableret toiletbygning, madpakkehus 
og bålhus. Skov og naturstyrelsen har lige-
ledes etableret en naturskole i skovhuset i 
Drenderupskov. Den har vi også mulighed 
for at gøre brug af.  
Det betyder, at institutionen er meget ude 
uanset aldersgruppe. I skoven går vi på 
opdagelse, klatrer i træer, plukker blomster, 
bygger huler, snitter i træ og meget mere – 
kun fantasien sætter grænser. Institutionen 
har hver formiddag en lille bus til rådighed, 
hvilket gør, at udflugtsture uden for nær-
miljøet er muligt. Vi har f. eks. været på tur 
til Marielundskoven,  Lillebælt (stranden), 
Kolding Bibliotek, Nicolai for Børn, Kol-
dinghus, Geografisk Have mm. Derudover 
bruges bussen også, når der inviteres til 
børnefødselsdage. For de yngste har børne-
huset Ødis en Christiania cykel, som giver 
mulighed for ture i det skønne nærmiljø. 
 
Der er i Børnehuset Ødis et super engageret 
personale, som virkelig sætter sig ind i det 
enkelte barn/familie og stimulere lige præ-
cis det, som den enkelte har brug for. Per-
sonalet har altid en positiv og anerkenden-

de tilgang til både børn og 
forældre. Hver morgen kan 
børnene vågne stille og roligt 
med morgenmad i institutio-
nen, eller for de morgenfriske 
bliver der sat gang i leg og 
aktiviteter, som de inddrages 
i. Personalet gør en dyd ud af 
at barnet skal føle sig som en 
del af fællesskabet, og at bar-
net har været savnet, når ved-
kommende har været væk. 
Der er et højt fagligt niveau i 
institutionen, hvor mange af 
pædagogerne har forskellige 
kompetencer herunder bl.a. 
motorik vejledere. I den sam-
menhæng bliver der jævnligt 
sat aktiviteter i gang såsom 
fodbad, massage eller bare 
snurre rundt og rundt og 
rundt. 
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Vi går meget op i, at børnene skal bevæge 
sig dagligt, og har derfor stor glæde af, at 
vi kan benytte Ødis Hallen. Vi er ligeledes 
en del af ”Idræt på tværs” i Kolding. Musik 
og sang er også en daglig aktivitet. Vi syn-
ger, danser og spiller på instrumenter, og 
griber børnenes spontane idéer til at sætte 
aktiviteter i gang. Derudover er vi også 
involveret i ”Børnemusik på tværs” på Kol-
ding Musikskole. Hos os er sundhed en del 
af hverdagen, og derfor lægger vi særlig 
vægt på sunde børn og kostvaner. Vi lærer 
børnene om sunde og usunde madvarer og 
opfordrer til sunde madpakker, eftermid-
dags snacks og fødselsdage. 
 

Der er et fantastisk samarbejde mellem 
personale og forældre dagligt, hvor der er 
skabt åben og tillidsfuld dialog, der bygger 
på gensidig respekt. Samarbejdet omfatter 
bl.a. en aktiv og engageret forældrebesty-

relse, årlige arbejdsdage, sommerfest, jule-
fest med besøg i kirken, bedsteforældreda-
ge, forældrekaffe, mm. Børnehuset Ødis 
benytter sig også af de muligheder, som 
både lokalsamfundet og de professionelle 
sparringspartnere tilbyder, og derfor er der 
et tæt samarbejde med Ødis Skole, talepæ-
dagog, naturvejleder, psykolog og andre 
rådgivere. 

Børnehuset Ødis udvikler komplet-

te børn, som gøres klar til at møde 

fremtiden og har draget stor glæde 

af de oplevelser, fællesskab og rela-

tioner som børnehavelivet har givet 

dem. Skal dit barn også i være en 

del af børnenes paradis i Ødis?  

Forældrebestyrelsen  

 FOKUS PÅ 1864  
- i Kolding Kommune  
også på Ødis Skole 
I 150-året for krigen i 1864 bliver begiven-
hederne dette år markeret mange steder - 
især i Sønderjylland. Men også den øvrige 
del af Jylland mærkede krigen og fjendens 
tilstedeværelse. 
I Ødis og Vamdrup og Hjarup kom de før-
ste fjendtlige tropper allerede en uge efter 
Danevirkes fald. Især Hjarup var plaget af 

indkvartering. Krigens udfald havde også 
store konsekvenser for vores område. Ødis 
gik fra at være en del af Slesvig til at være 
en del af Kongeriget og Vamdrup opstod, 
da den jernbanestation, som umiddelbart 
efter oprettedes, fik status af grænsestati-
onsby. 
De lokalhistoriske foreninger og arkiver i 
Kolding kommune er gået sammen om at 
fortælle om, hvordan krigen mærkedes her. 
Det er blevet til 9 roll-ups, som fra 3. -  9. 
marts kan ses på Ødis Skole. 
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Formandens beretning 
for året 2013 
Så er der igen gået et år, og vi kan gøre 
status over året 2013. 
Først på året fik vi lavet skabe til de faste 
brugere af huset, med 3 til ”Åbent hus for 
pensionister og efterlønnere” og 2 til         
”Sang for sangglade”.  
Vi holdt huset fri for udlejninger fra 13. 
maj til 14. juni, altså en hel måned. På den 
måned fik vi salen og gangen malet, så det 
nu fremstår med nye farver.  
Samtidig fik vi lamperne skiftet ud, og det 
havde de trængt til i flere år. Vi har dermed 
fået meget bedre lys både i salen og gan-
gen. De gamle grå kontakter er blevet skif-
tet til hvide. 
Gulvet i salen blev afrenset af Tommy fra 
Christiansfeld Gulvafslibning, og efterføl-
gende behandlet med et olieprodukt, så det 
nu er nemt at holde. 
Lone Mørkøre har lavet den flotte dekorati-
on i gavlvinduet, og det skulle være hendes 
bidrag til renoveringen.  
Jeg vil her sende en stor tak til alle de fri-
villige, som har taget del i malerarbejdet, 
og ikke mindst til Bjarne, som har lagt rig-
tig mange timer i arbejdet både indvendig 
og udvendig. 
Men renoveringen har været dyrere end 
forventet, selv om al arbejdskraft har været 
frivillig. Der har kun været udgifter til ma-
terialer og lidt fortæring, og selvfølgelig 
øget forbrug af strøm og gas. 
Huset har kun været udlejet 9 gange til fe-
ster, hvilket er for lidt, hvis vi skal have 
økonomien til at hænge sammen. Anders 
Krogsgaard har lovet at lave en hjemmeside 
til Forsamlingshuset, og det håber vi så vil 
resultere i flere udlejninger. 
Festudvalget har stået for Spis sammen 
aften i april og oktober, hvilket har givet et 
overskud på ca. 2.000 kroner pr. gang, og 
det er jo et kærkomment supplement til 
økonomien. Begge aftener har børn, unge 
og ældre hygget sig i hinandens selskab, og 
nye beboere har mødt andre beboere fra 
sognet, og fået en god snak med hinanden. 
Den 24. oktober arrangerede vi foredrag 

sammen med Menighedsrådet, hvor Mette 
Boch, tidligere ansvarshavende redaktør på 
Jydske Vestkysten var foredragsholder. Der 
var kun 20 tilhørere, så det ikke en god 
aften for Forsamlingshuset, hvad økonomi-
en angår. Foredraget lagde op til diskussion 
om udviklingen i Danmark, fra slutningen 
af 1800-tallet, med  udviklingen af stærke 
lokalsamfund – til i dag hvor centralisering 
og detailstyring af borgernes hverdag og 
kommunesammenlægninger gør, at de nære 
samfund har meget svære kår. 
”Åbent hus for pensionister og efterlønne-
re” har arrangementer tirsdage i ulige uger 
og ”Sang for sangglade” tirsdage i lige 
uger, fra september til april. Begge arrange-
menter er godt besøgte og er hermed vigti-
ge kulturelle aktiviteter i lokalsamfundet, 
som måske ville forsvinde, hvis forsam-
lingshuset ikke eksisterede. 
Det næste vi skal investere i er nye komfu-
rer og dernæst renovering og maling af 
køkken og toiletter. Jan søger ihærdigt de 
steder, der er at søge om midler, og så må 
vi jo tilpasse tiltagene efter de økonomiske 
muligheder. 
 

29. januar 2014      
Eigil Laursen  
Formand for Ødis Forsamlingshus   

 

Arbejdslørdag  
Bestyrelsen har besluttet at holde arbejds-
dag, lørdag den 15. marts 2014 klokken 
9.00 – 14.00. Dagen starter med et rund-
stykke, hvorefter vi går i gang med at få 
ryddet op omkring huset og i baghuset. Vi 
skal have ryddet op og gjort rent i loft- og 
skunkrummet og lavet nogle hylder i 
skunkrummet. 
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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. 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”. 
Vi slutter med at spise smørrebrød. 
Tilmelding og nærmere oplysning den 
11. marts. 
Tilmelding kan også ske ved at kon-
takte udvalget senest den 18. marts. 

Drikkevarer medbringes. 
 

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. 

 

 

Jens Leth-Pedersen og Majken 
Schweitz havde bedt om at blive frita-
get for bestyrelsesarbejdet, og general-
forsamlingen godkendte det, selv om 
de ikke var på valg.  
Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer er 
Thorkild Laursen og Peter Grave.   
Jonna Jørgensen blev genvalgt som 
suppleant. 
Inge Thomsen og Ebbe Poulsen blev 
genvalgt som revisorer 
 

Bestyrelsen har konstitueret sig og 
ser nu ud som følger: 
 

Eigil Laursen, formand. 
Thorkil Laursen, næstformand 

Niels Christensen, sekretær. 
Jan S. Jørgensen, kasserer. 
Martin Aggesen, står for udlejningen. 
Allan Nielsen 
Peter Grave 
 

Suppleanter: 
Jonna Jørgensen. 
Elisabeth Bjerring. 
 

Revisorer: 
Inge M. Thomsen. 
Ebbe Poulsen. 
 

Revisorsuppleant: 
Erik Pallesen. 
 

Valg til bestyrelsen 
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Hvilken vej ? 

 

 "Vejgættebilledet" denne gang er også 
fra den sydlige del af sognet. Det er en 
gammel vej, som snor sig smukt gennem 
landskabet.  Godt gæt!!! 
   

  Sidste nummers "Vejgættebillede" var 
en  stump af Grønforten, hvor den mun-
der ud i Hjortvadvej i Ødis Kroge. Bille-
det er taget fra Hjortvadvej opad Grøn-
forten. 
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Ny ØDISBOG 

Siden min seneste henven-
delse  angående en ny Ødis-
bog har jeg studeret lignen-
de bøger fra andre sogne. 
Her har konceptet været, at 
folk i sognet skriver om et 
enkelt emne, som vedkom-
mende har et særligt kend-
skab til. Derfor vil jeg gerne 
i kontakt med folk, der kan 
skrive eller fortælle om føl-
gende emner: 
 

Minder fra det gamle Ødis  
Ødis i min barndoms- og 
ungdomstid 
Gårdene i Ødis, Ødis Bram-
drup og Fovslet 
Brugsforeningen i Ødis  
Brugsforeningen i Ødis 
Bramdrup 
Landsbyernes butikker 
Ødis mejeri 
Møllerne i Ødis sogn.  
Sognevisen /Lokalavisen  
Ødis og Ødis Bramdrup 
som stationsbyer - jernba-
nen.  

Håndværkere i Ødis Sogn.  
Sognerådet.  
Naturen omkring Ødis  
Skove og søer 
Geologi - istid 
Ødis Idrætsforening 
Fattiggården 
 

Skolerne i Ødis Sogn:  
Anholt skole,  
Ødis skole,  
Ødis Bramdrup skole, 
Gåskær skoler (2) 
Ødis Sogneskole 

De sociale forhold i Ødis 
Sogn  
Husmænd og landarbejdere 
Landarbejdervilkår og tjene-
steforhold 
Fodermestre og foderme-
sterbørn 
Sundhedsforhold 
Plejehjemmet, Vesterled, 
De gamles hjem,  
Ældreplejen 
Ødis Kirke 
Tørvemoser 
En landhusmor fortæller 
Ny i sognet 

Ødis børnehave 
Min skoletid i Ødis  
38 år ved Ødis Sogneskole 
Spejderarbejdet i Ødis  
Tvetohytten 
Fortid og nutid 
Ny i sognet 
Veje og vejnavne i sognet 
Bondehullet  
Orkanen fredag den 3. de-
cember 1999 
Navne på gårde og huse 
Ødis Sø oprettelse og fugle-
liv 
Emnerne er i tilfældig ræk-
kefølge, og der er sandsyn-
ligvis flere emner, som kun-
ne beskrives. 
Gamle og nye billeder vil 
også være et godt bidrag til 
bogen. 
 
Henvendelse fx på min 
mail: 
sognavisnc@hotmail.com. 

Niels Christensen 

Julefrokost  
 

Bestyrelsen for Ødis Forsamlingshus havde 
inviteret til ”Julefrokost” fredag den 24. 
januar. 
Og sikken dog en dejlig fest det blev. Der 
er mange gode grunde til at rose de mange, 
der havde medvirket til forberedelserne og 
til afviklingen af festen. Som gæst blev 
man budt velkommen i en festlig pyntet 
sal, hvor mindelser om den nys overståede 
jul blev markeret så flot, og særlig under-
streget af den ægte og lækre ”julefrokost 
menu”.   
Et alsidigt udvalg af drikkevarer var også 
til rådighed, så ingen behøvede at mangle 
netop sin favoritdrik. Alt understreget af 
hyggelig taffelmusik i julens toner. Ikke så 
mærkeligt at snakken og latteren hurtigt 
kom i gang. Snart som en fornøjelig sum-

men, afløst af høj latter som kvittering på 
en god historie.  
Og hvad er en jul uden en pakke? Så det 
var der selvfølgelig også sørget for. Og der 
var rigtig, rigtig mange, der fik en pakke. 
De få der blev snydt måtte så trøstespise. 
Det var der sandelig også sørget for. Og 
naturligvis var der også fællessang, - en 
velvalgt lejlighedssang. 

 

Mange har lagt et stort arbejde i ”Spis sam-
men” aftenen. Det var glade og forvent-
ningsfulde aktører, der modtog gæsterne. 
Gæsterne honorerede med et rigtig godt og 
smittende humør.  
Var Du ikke med? Gå ikke glip af en fin 
aften næste gang Forsamlingshuset indby-
der til en ”Spis sammen aften”. 
 

Tak for en dejlig og flot aften. 
                                           Povl Søderberg 
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Klinik KosWell by  
Anja Lykkehus Nielsen 
 

Af Jonna Jørgensen 
 

Den 10. februar startede KosWell på Lu-
rendalsvej 5 i Ødis Bramdrup. Anja har 
været i gang hele uge 7 med kunder, som 
ville være de første hos KosWell.  
Anja fortæller, at der både har været unge 
som ældre i klinikken. Der har været 
overraskende stor søgning af unge men-
nesker, som gerne vil have hjælp til deres 
pubertetsproblemer. En speciel serie fra 
Dermalogica til unge mennesker gør det 
muligt at hjælpe med disse problemer i et 
tidligt stadie, og det er de unge menne-
sker og især deres forældre rigtig glade 
for.  

De først bookninger på events, hvor min-
dre grupper kommer og vil have forkælel-
se, velvære og behandlinger, er booket. 
Der har især været søgninger til disse 
arrangementer i weekender, hvor man 
ønsker fred, ro og afslapning med gode 
venner eller veninder. I uge 8 har Anja 
været på kursus i tre dage, hvor hun har 
dygtiggjort sig i, hvordan man afholder 
super gode events, behandler specielt 
teenageres hud, og hvordan man optimalt 
behandler kunder med sensibelt hud. Der 
er de næste par måneder booket endnu 
flere kursusdage, hvor hun vil dygtiggøre 
sig.  
Klinikken summer stadig af hygge og 
afslappethed, og man mærker helt suset af 

roen for enden af Lurendalsvej. Sneen er i 
mellemtiden smeltet, og alle marker er 
grønne rundt om huset. Morgen og aften 
ses dåvildtet tydeligt, når det vandrer over 
markerne eller går og græsser langs skov 
og læbælter. Her er fred og ro, det som vi 
mennesker virkelig har brug for i vores 
travle hverdag, hvor stress og jag er en 
del af den daglige rytme.  
I weekenden kommer nogle af Anjas go-
de veninder på besøg. De er specielt ind-
budte for at se klinikken, og så skal der 
tages nogle rigtig gode billeder til hjem-
mesiden koswell.dk. Det skal være stem-
ningsbilleder fra klinikken, men også af 
alle de fysiske rammer som danner grund-
lag for hele klinikken, der skal knipses.  
Af fremtidige events, vil Anja sammen 
med Isabella Coiffure i Ødis lave speciel-

le dage med temaer om pleje af huden og 
styling af hår i forbindelse med konfirma-
tionen. Her vil der blive lavet arrange-
menter for konfirmander og deres foræl-
dre. De glæder sig begge til at hjælpe med 
at gøre dagen til noget helt særligt. Læs 
mere om arrangementet i næste nummer 
af lokalavisen.  
 Anja har besluttet sig for, at Koswell 
afholder en reception lørdag den 15. 
marts fra kl. 10.00 til 14.00. Receptionen 
holdes for nye som gamle kunder, venner 
og familie.  Har man lyst til at se de dejli-
ge rammer, der er for KosWell, så mød 
op denne dag til en lille forfriskning.  
Book på koswell.dk eller ring til Klinik 
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I Landsbylauget i Ødis Bram-
drup er vi glade for at have 
modtaget Stafetten af Spejder-
ne i Ødis. 
 

Landsbylauget er en forening, som så da-
gens lys i 1994-1995. I årene inden var det 
Ødis Bramdrup Festlaug, som var en sam-
menslutning af de fire gårde Midtgård, 
Pilegård, Gammeleje og Lindegård, som 
arrangerede høstfest og andet festligt sam-
vær. 
 
I 1995 gik hele byen sammen om at lave 
”Levende Landsby”. Bymidten blev spær-
ret af.  På de fire gårde var der aktiviteter 
fra gammel tid og alle deltagere var klædt i 
gamle klæder. Det var et rigtigt stort til-
løbsstykke, hvor folk kom fra nær og fjern 
og Ødis Bramdrup kom på landkortet.  
Arrangementet blev gentaget året efter og 
efterfølgende har vi haft ”Landsbyfest til 
hest”, adskillige skuespil, som oftest var 
skrevet af den lokale medicinmand Erik 
Mønster. 
Aktiviteterne har været mange, hvilket var 

medvirkende til, at vi havde et fantastisk 
sammenhold her i Ødis Bramdrup..  
I årene efter er aktivitetsniveauet faldet en 
del, både fra Landsbylaugets side, men 
også fra beboerne i byen. 
Hvert år er der Sankt Hans fest samt jule-
træets tænding. 
Håbet er dog, at vi igen kan samles om en 
eller flere aktiviteter i hele byen, hvor alle 
vil være med. 
Heldigvis har vi den gamle sportsplads 
hvor Krolfklubben Madholdet og Ødis 
Bramdrup Landsbylaug har til huse. 
 
Børnedyrskuet er ikke kun Landsbylaugets 
arrangement, alle foreninger i Ødis, Ødis 
Bramdrup og foreninger i Stepping har 
mulighed for at være medarrangør. 
Men børnedyrskuet har været afholdt 3 
gange, hvor børn er kommet med deres 
kæledyr, fortalt en historie om deres ople-
velser med dyrene, og er blevet bedømt af 
kyndige dommere som har overrakt medal-
je og kåret skuets bedste dyr i de forskelli-
ge kategorier.   
Udover selve dyrskuet er der aktiviteter 
som hundeopvisning, hestevogns kørsel, 
pandekage og popkorn over bål ved spej-
derne, flødebolle kast, tombola og kage-
konkurrence, hvor børn og forældre har 
bagt de mest fantastiske kager. En fanta-
stisk dag på den gamle sportsplads i Ødis 
Bramdrup. 

Stafetten 
Af  Lars Frandsen 

 

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 
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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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Marts 2014 

Den barmhjertige snemand - lignelsen nyfortolket af konfirmander 

I januar havde konfirmanderne en 
hel konfirmanddag, hvor vi talte om 
de to lignelser Den barmhjertige sa-
maritaner og Den fortabte søn.  
 

Efter gennemgangen skulle konfirmander-
ne selv i gang med at illustrere lignelserne.  
I denne udgave foregår handlingen i et sne-
dækket landskab. 
 

På de to første billeder ser vi en, der bliver 
overfaldet og efterladt alene og hjælpeløs 
på vejen. Der kommer heldigvis en privile-
geret person forbi, en der har råd til at sne-
en bliver ryddet for ham. Men han og hans 
tjenere går forbi. Så kommer julemanden, 

han som kun tænker på andre og giver så 
meget. Men heller ikke han kikker til den 
hjælpesløses side.  
 

Så bryder solen frem og snemanden kom-
mer forbi. Snemanden tager den frosne og 
forkomne person op på sin kælk og i høj 
hast går det hen til hospitalet.  
 

Der kom mange gode udlægninger af lig-
nelserne og langt de fleste flyttede handlin-
gen til noget nutidigt. Der er endnu et ek-
sempel på næste side. 
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Forstår Gud moderne dansk? 
 

Gud, min far 
Arbejdspres og boliglån 

delebørn og deadline 
evaluering og involvering 

Kender du de ord? 
Eller kender du kun ord 

som mark og eng 
korn og høst - synd og nåde? 

Gud, lad mig ane, at du vil mit liv.  
Amen. 

 
 
 

Den enorme afstand i tid og vilkår 
fra Jesu tid til vor tid, gør den ikke 
bibelens tekster ubrugelige for vo-
res generation?  
Må vi ikke opfinde nogle nye fortællin-
ger og andre personer end Judas og Ma-
ria og Zakæus? Personer, som ved hvad 
det vil sige, at leve som moderne menne-
ske, med en hverdag, som vi kan forhol-
de os til. Er det ikke som med bønnen, at 
vi må tvivle på, om Gud er fulgt med 
tiden. Ved han, hvad vi mener, når vi 
beder om trøst og hjælp til at leve vores 
liv og møde de krav, der stilles til os?  
 

2 fjolser og en hjælper 
Den overskrift valgte en gruppe konfir-
mander at give deres genfortælling af 
lignelsen om den barmhjertige samarita-
ner. På en konfirmanddag i januar arbej-
dede vi med lignelser og gav konfirman-
derne opgaven at illustrere lignelserne. 
 

I denne version er scenen er et sygehus, 
hvor en patient har det dårligt. På skær-
men kan vi se, at hans hjerterrytme er 
ganske svag. På det næste billede kom-
mer der en læge, men han foretager sig 
ikke noget. En sygeplejerske kommer 
også ind og ser patienten, men går igen.  
 

Til sidste kommer en fremmed person, 
som løber ud efter hjælp. Og på det sid-
ste billede ser vi, at nu er der gang i pati-
entens hjerte. Han skal nok klare den, nu  
hvor han har fået den hjælp han har brug 
for.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lettere at forholde sig til dem, der 
ligner os 
Langt de fleste grupper valgte at lave 
nutidige fortællinger af lignelserne. 
”Man kan bedre forholde sig til det” var 
svaret, da vi spurgte, hvorfor de valgte 
det. Vi fik også diskussionen om, at når 
man kan forholde sig til et menneske, så 
har vi nemmere ved at tale til det og 
hjælpe. Konfirmanderne mente også, at 
det ville falde dem mere naturligt at 
hjælpe en person på deres egen alder og 
som lignede dem.  
 

Bibelen, en tidløs bog 
Så selv om lignelserne er fortalt for 2000 
år siden, så kan vi stadig bruge dem til at 
sætte gang i en nutidig diskussion om 
svigt, tilgivelse og ansvar for hinanden.  
 

Grundfølelser som frygt, vrede op glæde  
genkender vi på tværs af alle tider. Og 
Gud kender også vores frygt og tvivl, 
drømme og glæder, selv om vi beder på 
nudansk.  
 

Bibelen er en tidløs bog, for den handler 
om menneskers forhold til hinanden og 
til Gud og de relationer går aldrig af mo-
de. Men det er også helt afgørende, at vi 
ikke blot gentager fortællingerne, men 
også genfortæller med vort eget sprog og 
ind i de situationer vi kender fra vores 
dagligdag.   
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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  

Marts - April 
 

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

   
 

Marts 
 

 2. Fastelavnssøndag kl. 10.30 
 

 Onsdag 5.  Dåbsjubilæum. kl. 17.00 
Børnegudstjeneste med efterfølgende 
spisning. Minikonfirmander deltager 

med drama. 
 

 9.  1. søndag i Fasten 
Ingen gudstjeneste.  

Vi henviser til omegnenes kirker. 
 

    16.  2. søndag i Fasten kl. 9.00 
  

23.  3. søndag i Fasten kl. 10.30 
  

30.  Midfastesøndag kl. 10.30 
  

April 
 

 6.  Maria Bebudelsesdag Kl. 9.00  
v/ Kristina Nilsson 

  

13.  Palmesøndag kl. 9.00 
  

 17.  Skærtorsdag kl. 10.30 
  

18.  Langfredag kl. 9.00 
Liturgisk gudstjeneste.  

Oboist medvirker 
  

20.  Påskedag kl. 10.30 
  

21.  2. påskedag  
Ingen gudstjeneste. 

Vi henviser til omegnenes kirker. 
  

Konfirmation 4. maj kl. 10.30 

 
 

Find Ødis Kirke på Facebook 
 

Der er nu oprettet en facebookside for 
Ødis Kirke. Her kan man kommentere, få 
information om arrangementer og invitere 

andre til at deltage og 
”synes godt om” . 

www.facebook.com/
odiskirke 

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

 

 
Børneklub næste gang  

søndag  
30. marts kl. 14.30 - 16.30  

 

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

og lidt snack og snak.  
 

Alle børnefamilier 
velkomne! 

 
 

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

 

Nyt hold babysalmesang  
 

starter 30. april  
i Ødis Kirke  

v/ organist  
Karin Petersen  
Kontakt: peter-

sen13b@hotmail.com 

http://www.facebook.com/odiskirke
http://www.facebook.com/odiskirke
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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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Nød lærer nøgen kvinde 
at spinde, lyder det i et 
gammelt ordsprog. Med 
vore dages ligestillings-
krav kunne det jo lige så 
godt være en nøgen 
mand, der lærte at spinde, 
men uanset, om det drejer 
sig om en mand eller 
kvinde, så gælder dette 
ordsprog i hvert fald ikke 
i Vamdrup bymidte med 
alle de dejlige tøjforret-
ninger.  
Der har man nemlig slet 
ikke noget behov for at 
lære at spinde, selvom 
man er både nøgen og i 
nød, for de handlende har 
heldigvis fået den gode 
ide, at hænge tøj ud på 
tøjstativer ude på fortovet 
til fri afbenyttelse. 
Ja, det er der i hvert fald 
nogen der synes, at det er, 
selvom forretningsinde-
haverne vist egentligt 
havde en anden mening 
med det udstillede tøj, for 
der har været gang i tyve-
rierne fra de udendørs 
tøjstativer, og det i en 
sådan grad, at de hand-
lende overvejer at tage 
stativerne ind i forretnin-
gen for bedre at kunne 
holde øje med de nøgne 
mænd og kvinder, der 
ikke vil lære at spinde.  

Det ville jo være trist, 
hvis det kom så vidt, men 
det ville jo i så fald bety-
de, at det blev nødvendigt 
for de stakkels nøgne 
mennesker at gå på spin-
dekursus.  

Herovre på vore bredde-
grader i Ødis og Ødis 
Bramdrup, der er det i 
hvert fald nødvendigt at 
kunne spinde, hvis man 
er nøgen og i nød, for her 
har der ikke været tøjfor-
retninger i mands minde. 
Ikke engang en enkelt 
dagligvareforretning fin-
des der mere, men så er 
det jo godt, at der finder 
andre tiltag sted. 
 

Pandespejlet 
Af  Erik Mønster 

- Jeg har tænkt på at få en ansigtsrensning på Kos 
Well 
 - Tror du ikke hellere du skulle tage ned til Lille 

Slambert 
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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 

Helt ude bag Lurendals 
bakker sker der nemlig 
ting og sager. Ja, Luren-
dal, hvis nogen ikke skul-
le vide det, det er helt 
derude, hvor man bygger 
træhuse og sheltere og 
kigger efter skovtrolde og 
andre overnaturlige væ-
sener. Der skulle endda 
være blevet observeret en 
sådan trold, og det har 
minsandten afstedkom-
met, at der er blevet skre-
vet en hel bog om dette 
fantastiske fænomen.  
 

Bogen er blevet en suc-
ces, og det første optryk 
er blevet revet væk, såle-
des at et nyt optryk er 
blevet nødvendigt. For-
fatteren til bogen er også 
nu i gang med en fore-
dragsrække om denne 
mystiske skovbeboer og 
har gæstet den lokale 
skole. Man må så ikke 
håbe, at eleverne lader 
sig inspirere alt for meget 
af den trold, for han skul-
le være en ganske ulæk-
ker og uhygiejnisk fyr, 
der aldrig har set en va-
skeklud, endsige nogen 

kosmetik. 
 

Om det er det, der har 
inspireret naboen til for-
fatteren og den uhygiejni-
ske trold til at lave en 
wellnes shop, det skal jeg 
lade være usagt, men ik-
ke desto mindre er der nu 
åbnet et sådant sted, også 
ude bag de store uvej-
somme bakker på Luren-
dal. Der er der åbnet en 
klinik, hvor man kan bli-
ve smukkeseret både på 
hænder og fødder og i 
ansigtet udover at man 
kan drive rundt på ryggen 
i en pool og få serveret 
forfriskninger. Det lyder 
ikke så tosset. Jeg synes 
ærlig talt, at vores nye 
forfatter med de mange 
indtægter fra bøgerne, 
skulle betale et kurophold 
på Kos Well for den 
ulækre stinkende lille 
trold, hvis man da ellers 
kan indfange ham. 
Det kunne måske endda 
give inspiration til et bind 
to om skovtrolden. Den 
kunne hedde ”Robin efter 
et besøg på Kos Well”.  
Ja, som man kan erfare, 

sker der også nye tiltag 
her i lokalområdet, så det 
er ikke alt, der lukkes ned 
heldigvis. 
 

Desværre må jeg beken-
de, at jeg selv er blevet 
skyldig i forbindelse med 
det, at lukke ned, da jeg 
har lukket min praksis 
her ved nytårstid. Det var 
på grund af en tiltagende 
forældelse af min dåbsat-
test og manglende mulig-
heder for at få en afløser. 
Heldigvis ser jeg så, at 
der er så mange andre 
sundhedsmæssige tiltag 
lokalt, så det går nok ikke 
helt galt med den lokale 
befolknings sundhedstil-
stand.   
Jeg kan slutte med at 
remse et tilfældigt udpluk 
af de mange tilbud op. 
Som netop beskrevet det 
nye Wellnes center tæt 
ved mosen, og desuden 
findes der jo lokalt både 
Zoneterapeut, cranio sa-
cral terapeut, psykolog, 
slamsuger, præst og præ-
mie whist i hallen, så 
manglen på lægen bliver 
nok til at overse.  
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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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  Det er da bare et træ vil nogen nok sige 
om dette nummers "Gættebillede". De har 
for så vidt ret, men det er ikke et helt al-
mindeligt træ, så gåden lyder: "Hvorfor 
fremstår træet som en kæmpebusk og ser 
sådan ud"? 
  Løsningen kommer i næste nummer af 
avisen. 
 

  Billedet på sidste nummers "Hvad er 
Det" var en gammel solsorterede - gammel 
kaldes en sådan rede, når den ikke er fra 
samme år. 
   Hvis man lægger mærke til det, er der i 
denne tid mange voldsomme territoriekampe 
mellem konkurrerende solsortehanner. Der 
knytter sig det til denne historie, at man ikke 
så tit oplever at se solsortehunner om vinte-
ren i Danmark. Hunnerne trækker til 
Sydengland og Nordfrankrig om efteråret i 
stort tal, for at få sul på kroppen til somme-
rens yngleaktiviteter. De fleste hanner bli-
ver tilbage i Danmark og lever i relativt 
fred med hinanden gennem vinteren indtil 

ca. nu, hvor foråret lige så stille er på vej. 
Så begynder kampene om yngleterritorier-
ne. Når hunnerne vender tilbage, søger hver 
enkelt han, som er indehaver af et tilkæmpet 
territorium at skabe opmærksomhed omkring 
sig selv og territoriet med henblik på at ind-
lede yngleaktiviteter. Når det er lykkedes at 
overbevise en hun om sine "fortræffelige" 
egenskaber som forsørger, indledes byggeriet 
af reden. Denne bygges for solsortens ved-
kommende af græsstrå i forskellige tykkel-
ser. Fuglene dypper gerne stråene i en 
vandpyt, for så er de lettere at bøje uden at 
de knækker. Efterhånden som reden bliver 
mere og mere færdig lægger hunnen sig i 
den og drejer sin krop rundt for at skabe 
den ideelle form. Den indvendige foring 
laves med meget tynde græsstrå. 
   Det kan undre, at reden er så homogen, 
at den kan holde i flere år - dog forstået på 
den måde, at den år efter år bliver lidt 
mindre og opfyldt af gamle blade om efter-
året. 
   Selvom solsortene ruger tre- fire gange 
på en sommer, så bygger de en ny rede til 
hvert nyt kuld. Dette skyldes, at der i en 
rede med unger hurtigt etablerer sig en 
masse blodsugende fuglelopper, som også 
lægger nye æg med næste generation af lop-
per. 
   Derfor kan solsortene ikke bruge reden 
mere end en gang, fordi loppeangreb num-
mer "to" simpelthen vil blive så effektivt, at 
de nyudklækkede unger sandsynligvis vil 
blive så svækkede, at de knap kan overleve. 
Hvis de over-
lever vil de 
være for svage 
til at klare dels 
en kommende 
vinter dels at 
trække sydpå. 
    

Hvad er det? Af Frede Nielsen 



25 

Kursus i fuglestemmer 2014 
 

Tirsdag den 25. februar i Marielund na-
turskole kl. 19.00 
Vi starter med en gennemgang af stemmer-
ne fra tidligere år. 
Hvor meget kan man huske? Og hvad kan 
man gøre for at huske stemmerne? 
Efter pausen vises en hyggelig film om 
livet i marsken. 
  
Tirsdag den 11. marts kl. 19.00 
Hvad lærte vi den første aften? Kan det 
bruges til noget? 
Gennemgang af stemmerne .Efter pausen 
gennemgang af 4-5 nye stemmer, 
og lidt sjov til at gå hjem på. 
  
Tirsdag den 25. marts kl. 19.00 
Hvis vejret tillader det, går vi en tur og 
lytter. Derefter snak, billeder og hygge. 
  
Tirsdag den 8. april i Drenderup natur-
skole kl. 19.00 
Starter med en tur i skoven for at lytte og 
se, om der er nogle spændende reder 
redekasser og andet, og hvis man tager bil-
leder, vil der være mulighed for, at se dem 
på lærredet bagefter. En fordel vil være, at 
man starter med et tomt kort. 
  
Tirsdag den 22. april kl. 19.00 
Gennemgang af de lærte stemmer. Hvilke 
stemmer og fugle vil man gerne lære at 
kende? 
Efter pausen vises billeder fra nogle af de 
ture, vi har været på de senere år. 
 
Tirsdag den 6. maj kl. 19.00 
Hvis vi er heldige med vejret, vil vi 
gå langs søen over til tårnet på den anden 
side, hvor vi drikker vores kaffe og snakker 
om kursets forløb.  
Her er det, vi gerne modtager ris og måske 
ros. Vi skal også have fundet en dato, hvor 
vi kan tage på den tur,  jeg var så letsindig 
at love sidste år. 
 
Undervisere: Bodil Kristensen og Freddy 
Tjørnelund 

Fuglekendskabskursus 2014 
 

Tirsdag den 4. marts kl. 19.00: Kolding 
Naturskole 
Aftenen vil stå i småfuglenes tegn. Hoved-
vægten vil være vore småfugle i haven. 
 
Tirsdag den 18. marts kl. 19.00: Kolding 
Naturskole 
Denne aften er det "Rovfugle og ugler", der 
er i centrum.  
 
Tirsdag den 1. april kl. 19.00: Kolding 
Naturskole 
Vi vil bruge aftenen på at koncentrere os 
om "Ænder, gæs og svaner". 
 
Tirsdag den 15. april kl. 19.00 Drende-
ruphus Naturskole i Ødis 
"Måger" bliver hovedtemaet på denne af-
tens kursus.  
 
Tirsdag den 29. april kl. 19.00: Drende-
ruphus Naturskole i Ødis 
Så er der vadefugle på programmet.  
 
Tirsdag den 13. maj kl. 19.00. Drende-
ruphus Naturskole i Ødis 
Aftenen bliver koncentreret om de ønsker, 
deltagerne har til dels at repetere noget af 
det, vi gennem  kursusforløbet har arbejdet 
med samt en debat om fugle i almindelig-
hed samt en evaluering af året fuglekend-
skabskursus i "Skovtrolden". 
 

Leder af dette kursus bliver Frede Nielsen. 
 

Derudover vil der under begge kurser blive 
arrangeret en række lørdage, hvor vi på et 
par timer kommer ud i naturen og under 
kyndig vejledning bliver præsenteret for, 
hvad der på de enkelte ture må være af vore 
fjerede venner. 
Der vil blive tale om, at vi 
besøger forskellige lokalite-
ter med forhåbentligt for-
skelligt udbud af fugle.  
 

Turleder på disse ture: 
Aleks Lund. 
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NYT FRA ØDIS SKOLE 
 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 
den 4. februar 2014 
 

Af Betina Grave 
 

Der er indskrevet 23 børn til den ny 0. kl. 
18 fra børnehaven og 5 fra Taps og Step-
ping. Der er 13, der har valgt andre skoler. 
Skolens elevtilgang er på 16 elever. 
 

Byggeriet/ombygning ny administration, 
lærerarbejdspladser og nyt læringscenter: 
Byggeplaner er godkendt, og inventarøn-
sker er også godkendt. 
Der er en, der har tegnet det nye lærings-
center, som vi har fået lovning på. 
Da vi har fået alle de penge, skal vi ikke 
bruge af vores eget budget. Men så kan vi 
købe nogle nye computer til vores nye it-
strategi. 
Vi kan overføre penge fra sidste års budget. 
15000 kr. på vores elevbudget som går til 
lejrture osv. 106000 har vi fået til undervis-
ningsmidler. Der går rigtig mange penge til 
kopier. 
Der er købt 33 pc'er sidste år, og vi vil rigtig 
gerne købe flere i år. 
 

Der bliver undersøgt en masse om software 
til vores nye it-strategi for at se, om det er 
det, vi skal, og så skal vi jo ikke have så 
mange bøger mere. 
Vi skal også finde ud af, om de i Vonsild 
også er ligeså digitale, da vi jo f.eks. i mate-
matik har samme system, som de har. Men 
det skal jo heller ikke kun være it, men også 
bøger. 
 

Vi snakkede om principper for ekskursioner 
og lejrskoler 
Der er ikke penge nok til alle de ekskursio-
ner og lejrskoler, vi normalt er på. 
Vi mener helt sikkert i bestyrelsen, at alle 
klasser skal på en udflugt om året 
 

Besøg fra Vonsild skole 
Vi gennemgik de principper, som vi har 
sammen med Vonsild. Det er i forhold til 
glidende overskoling mellem Ødis og Von-
sild. Det er klasselærerne, der aftaler, hvad 
det er, de vil lave af aktiviteter på tværs af 
Ødis og Vonsild. 

 

Bente Andersen fortalte om samarbejdet 
mellem os og Vonsild: 
Overskolingsarbejdet mellem Ødis og Von-
sild har til formål at skabe den bedst mulige 
overgang for eleverne. De har holdt 2 mø-
der, og der skal være et møde for alle 
dansklærere den 31. marts, hvor de skal 
snakke om de materialer, som vi bruger på 
hver skole. Der er i år startet et samarbejde 
mellem 5. klasserne.  
Ødis har de sidste 2 år inviteret til general-
prøve på skuespillet i 6. kl. Sidste år var 
Ødis så inviteret til Vonsild for at se deres 
skuespil. Det var spændende. Mange syntes 
godt nok, at det er en stor skole. Den dag 
kunne lærerne se, at der var lidt mere kom-
munikation mellem eleverne fra de to sko-
ler. 
Der er flere aktiviteter mellem 5. klasserne 
på de to skoler. Der skal være en projektdag 
den 28. marts, hvor Ødis skal til Vonsild. 
De skal lave mad i skolekøkkenet og på et 
orienteringsløb rundt i Vonsild. Samarbej-
det skal forsættes i 6 klasse. Og den 6. klas-
se, som skal til Vonsild efter sommerferien, 
har også et godt samarbejde. 
 

Mads fortalte om PALS, da det ikke er no-
get, de bruger på Vonsild. Det tog Vonsilds 
bestyrelse godt imod og syntes, at det er en 
god måde at arbejde på. 
 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 
den 20. februar 
 

Af Jens Østergaard 
 

På grund af mange afbud, holdt vi et kort 
bestyrelsesmøde med vægt på informatio-
ner:  
Alle skoler og institutioner i Kolding Kom-
mune har fået tilknyttet et byrådsmedlem. 
Knud Erik Langhoff er blevet tilknyttet 
Ødis Skole og er altså vores kontaktperson 
til det politiske system. 
 

Eleverne efterspørger adgang til bordtennis 
og bordfodbold i det første frikvarter, hvor 
de må være inde. Mads tager punktet med 
på kontormøde. Der er velvillighed i for-
hold hertil. 
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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 

Skolefesten: Man skal selv medbringe mad 
og drikke til festen. Dog kan sodavand, 
samt slik, chips, kaffe og te købes i cafete-
riet. 
 

Bestyrelsen skulle udtale sig om den kom-
mende sammensætning af skolebestyrelsen. 
Vi aftalte at fortsætte med 7 forældremed-
lemmer, 2 medarbejdere, 2 elever samt 
skolens ledelse. 
 

Den 17. eller 18. marts er der valgmøde på 
skolen, hvor der gives information til inte-
resserede om valgproceduren. Ønsker man 
at opstille til bestyrelsen, skal skolen eller 
bestyrelsesformand Jan Søgaard Jørgensen 
orienteres om dette inden den 19.3. kl. 
12.00. 
Jan udsender pixiudgave af valgforløbet i 
uge 9. 
 

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

 

Februar 
 

64 
75, 5, 281 

200, 37, 283, 119  
156, 107, 183, 45 

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 8. april 2014 
Deadline 29. marts 2014 

kl. 8.00 
 

 
Husk at få jeres arrangementer  

med i aktivitetskalenderen 
31432184 eller  

ejbording@gmail.com 
 

    "Gættebilledet" i sidste nummer 
af avisen var Møllevej 16 i Fovs-
let. En tidligere mindre landbrugs-
ejendom, som i dag er privat bebo-
else. 
    
  Dette nummers "Gættebillede" er 
ikke et egentligt beboelseshus, 
men det er vist kendt af de fleste. 
Vi skal ud i sydlige del af sognet. 
   Hvor er vi henne? 


