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4/14  SOGNEAVISEN 

Maj 2014 

 

Sognedagen den 24. 
maj 2014 
 

Lørdag den 24. maj byder 
Aktivitetsudvalget og Ødis 
IF velkommen til Sogneda-
gen 2014. 
 

- Vi håber, dette vil blive en 
tradition.                  Læs s. 5 

Det grønne flag 
 

I Børnehuset Ødis har vi 
igen erhvervet det grønne 
flag. Flaget har vi haft i 3 år, 
og det er vi meget stolte af.   
Vi har modtaget flaget, fordi 
vi er en institution, der har 
gjort en særlig indsats for 
naturen.                 Læs s. 8-9 

I dette nummer af  Sogne-
avisen kan du læse om: 
 

Nyt fra Sogneforeningen     s. 3 

Flextur                                 s. 3                 
Ødis Bogen                          s  3 

Velkommen til Ødis Sogn   s. 4   

Betaling for Sogneavisen    s. 4                    

Spis sammen                       s. 6 

Ny airtrack                          s. 6 

Børnedyrskue                      s. 7 

Gymnastikafslutning    s. 10-11 

Hvilken Vej?                     s. 12 

Skovtrolden                       s. 13 

Kirkesider                     s. 15-18 

Den store bageovn       s. 21-22 

Hvad er det?                      s. 24 

Bulhuse og bullader      . 25-27 

Lokalavisen for 25 år siden s.27 

Webmaster søges til 
www.ødis.dk 
Brænder du for at følge med 
i, hvad der sker i sognet, og 
er du samtidig lidt af en IT-
nørd? Sognets hjemmeside 
har brug for en ildsjæl med 

flair for hjemmesider. 
Læs s. 4 

Udsigt over Ødis Sø en forårsmorgen i slutningen af april set fra nord. 

 

Husk   
Sogneavisen  

kan  betales via net-

bank på konto nr. 

7040 0000175819 
Husk navn 
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MAJ 
4. kl. 10.30, Konfirmation i Ødis 
 Kirke 

5. kl. 19, Cykelstart i cykelklub-
 ben, Mødested: Kirkepladsen 
 i Ødis 

7. kl. 19, ”Åben Krolfbane” på 
 KØKs baner ved Ødis Hallen 

8. kl. 17.30, Spis Sammen Aften 
 i Ødis Forsamlingshus 

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

18. kl. 10.30, Festgudstjeneste og 
 ”Kend din kirke”, Ødis Kirke 

24. kl. 9, Sognedag, Aktivitetsud-
 valget og Ødis IF 

27.  kl. 17, Børnegudstjeneste med 
 spisning og bål i haven, 
 Ødis Kirke  

29.  kl. 9, Kirkevandring fra Ødis 
 Kirke 
 

JUNI 
1. kl. 12, Sogneudflugt til Dyb-
 bøl Mølle og Historiecenter, 
 Menighedsrådet 

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 

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

JULI 
13. kl. 13, Tur til naturvenlig 
 landbrugsbedrift og vilde 
 planter, Mødested: P-pladsen 
 ved Frørup Kirke, Skovtrol-
 den 
 

SEPTEMBER 
16. kl. 19, Sang for sangglade, 
 Ødis Forsamlingshus 

 

Sognets aktivitetskalender 

 

 

Sogneavisens deadline og udgivelsesdatoer  
 

 Nr. 5 deadline 31. maj  udkommer 10. juni 
 Nr. 6  deadline 26. juli  udkommer 5. august 
 Nr. 7 deadline 30. august udkommer 9. september 
 Nr. 8  deadline 27. september udkommer 7. oktober 
 Nr. 9 deadline 25. oktober udkommer 4. november 
 Nr. 10 deadline 29. november udkommer 9. december 
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NYT FRA  
SOGNEFORENINGEN 

 

Kontingentindbetalinger 
Med sidste nr. af Sogneavisen fulgte der et 
indstik omhandlende hvad Sogneforenin-
gen står for og arbejder med. Mange har 
efterfølgende indbetalt kontingent. Derfor 
skal der her lyde en tak fra bestyrelsen, 
som ser frem til en endnu bredere opbak-
ning og medlemskab af Sogneforeningen. 
 

Udvikling eller afvikling 
I dagens Danmark er der mange landsby-
områder, der har ”vinden lidt i mod sig”. 
Dette fænomen vil Sogneforeningen forsø-
ge at være lidt på forkant med. Vi vil hen-
over sommeren tage initiativ til tiltag, der 
på sigt forhåbentlig kan føre til udvikling 
og ikke afvikling. Interessant læsning om 
”skrækscenariet” kan findes i rapporten 

”Vejkant Danmarks fremtid,” rapporten 
findes på nettet. 
 

Sognedag/sjov lørdag 
Lørdag den 24. maj forsøger Ødis IF sam-
men med Aktivitetsudvalget at genoplive 
de før så populære lokale idrætsaktiviteter 
for hele Sognet, både for voksne og børn, 
med gadefodbold og meget andet sport, 
kun for sjov og hyggeligt samvær. Program 
for dagen kan ses på side 5 her i bladet. 
Så afsæt dagen og deltag i dette arrange-
ment. 

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 Lone Holm Knudsen, Fløjbjergvej 18, Ødis  

FLEXTUR 76 608 608 
Kolding Kommune og Sydtrafik har udgi-
vet en folder med oplysninger om mulig-
heder for billig befordring, i de områder og 
på de tidspunkter, hvor busserne ikke kø-
rer. 
Sådan bestiller du: 
Senest 2 timer før du ønsker at blive hen-
tet, skal du ringe til Flextrafik 76 608 608  
Der kan bestilles alle dage fra kl. 8.00 til 
kl. 20. 
Pris: mindst 35 kr. for en tur. Er  turen 
længere end 10 km koster det 3,50 kr. pr. 
efterfølgende km.   
I folderen og på sydtrafik.dk kan du læse 
mere bl.a. om fordele ved at køre flere 
personer sammen.                                 nc 

ØDIS BOGEN  
Arbejdet med Ødis Bogen skrider lang-
somt fremad. Indtil nu har jeg fået tilsagn 
fra mennesker, der vil skrive om håndvær-
kerne i Ødis Sogn, om de gamle Sogneråd 
og Ødis Spejdernes historie. 
Endvidere har jeg fået tilsendt naturbeskri-
velse af Dridekærområdet samt Geologien 
omkring Ødis og Ødis Sø. 
I Sogneavisen nr. 2/14 på side 11 har jeg 
lavet en liste over de mulige emner, som 
kunne beskrives i bogen. Jeg håber, at flere 
vil henvende sig og fortælle/skrive om 
nogle af disse emner. 
Henvendelse på tlf. 7559 8339 / 2084 4579 
mail: sogneavisnc@hotmail.com 

Niels Christensen  
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Velkommen til Ødis Sogn 

Af Jonna Jørgensen 
 

Den gamle skole i Gåskær, Far-
risvej 37 har fået nye beboere.  
Familien består af: Mette Lind-
kjær og Jesper Hedegaard. De 

har tilsammen 6 børn, Alberta på 13år, som 
går i 7. klasse, Anton på 11 går i 5. klasse, 
Anton på 16 er på efterskole, Tobias er 16 
år og går i 9. klasse, Andrea på 7 går i 0. 
klasse og Simon er 20 år og læser på en 
videregående uddannelse. 
Mette arbejder med terapi og coach som 
PPRleder for familieindsatsen i Assens 
kommune. Hendes arbejdsområder er sko-

ler og daginstitutioner samt overvåget sam-
vær.  
I slutningen af 2014 kan Mette også kalde 
sig psykoterapeut. Hendes hjemmeside er 
www.hjertehjerne.dk. 
Jesper arbejder som projektleder ved KTC 
It-videnscenter i Silkeborg. KTC betyder 
Kommunalteknisk Chefforening. Videns-
centret giver hjælp og rådgivning om bl.a. 
plan– og miljølovgivning til landets kom-
muner. Jesper laver også netværkswork-
shop. 
Mette og Jesper kan lide at rejse og spille 
golf, når de har tid.  
 

Lokal  
webmaster 
søges til 
www.ødis.dk 
 

Brænder du for at følge med i, hvad der sker i sognet, og er du 
samtidig lidt af en IT-nørd? 
Sognets hjemmeside har hårdt brug for en ildsjæl med interesse 
og flair for hjemmesider, der på frivillig basis vil stå for at ved-
ligeholde hjemmesiden.  
Er det noget for dig, eller ønsker du at høre yderligere om op-
gaven, er du velkommen til at kontakte Lone Knudsen fra Sog-
neforeningen på mail: lone@lrks.dk 

Betaling for Sogneavisen 
Sogneavisens økonomi er som helhed god. 
Nogle år er der et lille overskud på nogle få 
hundrede kroner. Andre år forekommer der 
et tilsvarende underskud. Så avisen hviler i 
sig selv. 
Alligevel kan det undre, at mindre end 
halvdelen af læserne betaler de 100. kr. 
som vi har fastsat som abonnementspris. 

Hvis alle betalte, kunne vi sætte prisen ned 
til 50 kr. Eller vi kunne trykke hele eller 
dele af Sogneavisen i farver. Det er der 
flere, der har givet udtryk for, kunne være 
fint. Så hvis du ikke fik betalt i januar, så 
kan du sagtens nå det endnu. på konto nr. 
7040 0000175819. Du kan også lægge be-
løbet i min postkasse stationsvej 13, eller 
kassererens Skovvang 1.                      nc 
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SOGNEDAGEN  
den 24. maj 2014 
                                                           

Lørdag den 24. maj by-
der Aktivitetsudvalget 
og Ødis IF velkommen 
til Sognedagen 2014 
 
 

- Vi håber, dette vil blive en tilba-
gevendende tradition. 
 

Planen med dagen er kort fortalt: 
Socialt samvær på kryds og tværs 
af sognet, alder og køn! 
 

Vi starter dagen med fælles mor-
genmad, hvorefter der er dyster og 
konkurrencer. Der vil være for-
skellige ting, som man kan melde 
sig til, som hold eller individuelt – 
herunder rundbold, fodbold, krolf 
m.m. 
 

Der vil være ”flyvende” frokost 
mellem de forskellige dyster og 
der er mulighed for bestilling af en 
”mulepose”, som indeholder en 
vand, sandwich (kylling eller skin-
ke/ost)  og lidt sundt! kr. 30,-  Be-
stilling foretages på odis-if.dk – 
Det er naturligvis også i orden, at 
medbringe egen frokost. 
 

Midt på eftermiddagen afslutter vi 
dagens arrangementer og uddeler 
præmier. Herefter er der mulighed 
for at blive på området og grille 
sin  medbragte mad og spise i tel-
tet. Der vil naturligvis være mulig-
hed for køb af drikkelse. De for-
skellige muligheder vil kræve til-

melding – information om dette og 
tilmelding vil kunne ses på odis-
if.dk – så følg med på odis-if.dk 
eller twitter-profilen: @Odis_IF  
 

Deltagelse koster kr. 20,-/person 
(fra 8 år) inkl. morgenmad (kaffe/
saftevand) og alle aktiviteter 
(undtagen mad). Tilmelding skal 
ske på odis-if.dk senest søndag d. 
18. maj. 
 

Vi håber mange vil finde tid til en 
hyggelig og sjov dag! 
 

Programmet for dagen  
 

(med forbehold for mindre ændrin-
ger): 
Kl. 09:30: Fælles morgenmad 
Kl. 10:00: Dysterne starter 
Kl. 11:00 – 13:00: Mulighed for 
frokost i teltet 
Kl. ca. 15:30: Afslutning af dyster 
og overrækkelse af præmier 
 

Priser:  
Deltagelse: 20.– kr. fra 8 år 

Frokost:   30.– kr. 
 

Tilmelding: 
Senest søndag den 18. maj på     
odis-if.dk  
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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 

Det kan lige nås 

Spis sammen aften i    
 

Ødis Forsamlingshus   
TORSDAG  

Den 8. maj kl. 17.30  
 

Menuen denne gang er:  
HUSARSTEG med kartofler og salat. 
Desserten er tærter med flødeskum / 
creme fraiche, og vi slutter af med kaf-
fe. Der følger 1 øl / 1 sodavand eller 1 
glas vin med.   
 

Alt dette koster kun: 
70 kr. for voksne og  
30 kr. for børn under 12 år.  

Øl, vin og 
vand kan kø-
bes til rimelige 
priser. 
 

Tilmelding til 
Sonja på  
tlf. nr. 75 59 81 67 eller 23 49 54 07 
Sidste tilmelding er søndag den 4. maj  
Der er plads til højst 60 deltagere. 
Pengene kan overføres til: Reg. nr. 
9573 kontonr. 0970461929 
Man kan også betale med kontanter  -  
aftal med Sonja. 

 Med venlig hilsen  
Ødis Forsamlingshus 

Ny airtrack 
Gymnastikafdelingen i Ødis IF har 
fået nyt legetøj. Den nye airtrack er 
meget større og giver flere mulighe-
der for træning og øvelser samt leg. 
Afdelingen har selv skaffet en stor del 
af finansieringen, og Støtteforeningen 
har bidraget. Blandt andet er der 
modtaget støtte fra Nordea Fonden og 
fra Superbrugsen i Vamdrup. 
Gymnastikafdelingen havde afslut-
ning den 5. april og glæder sig til at 
se mange gamle og nye.   
På gensyn! 
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Mange spændende aktiviteter, bl.a.: tombola, stigegolf,  flødebollekast,  
hestevogn, kreativ hobby og spejderaktiviteter. 

Tilmelding af kage og dyr pr. sms: 40921142 (Lars Frandsen) eller e-mail: 
lars@sandkaerhuse.dk  Oplys dyreart og barnets navn.  

Senest tilmelding : mandag d. 9. juni 2014 
 

OBS: Der må ikke planlægges aktiviteter uden om planlægningsudvalget 

14. 6. 

  

 Kl. 10.00-10.30  
Indskrivning af dyr 
 

Kl. 11.45  
Bedømmelse af dyrene 
 

Kl. 12.30 
Vinderen af kagekon-
kurrencen findes 
 

Kl. 14.00 Afslutning 
 

 Entré: Gratis 

mailto:lars@sandkaerhuse.dk
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”Det grønne flag” 
 

I Børnehuset Ødis har vi igen erhvervet det 
grønne flag. Flaget har vi haft i 3 år og det 
er vi meget stolte af.   
Vi har modtaget flaget og et diplom som 
belønning, fordi vi er en institution, der har 
gjort en særlig indsats for at lære naturen 
og miljøet at kende. Sidste år arbejdede vi 
med emnet ”høst”, hvor børnene bl.a. var 
rundt på markerne og se landmændene 
høste. Vi pressede æblesaft og bagte boller. 
Torsdag den 27. marts blev dette markeret i 
Børnehuset med flaghejsning og grønne 

boller. Til at hejse 
flaget havde vi besøg 
af formanden for Børn
- og ungeudvalget, 
Christian Haugk.  
Leder Bente Møller 
startede med at fortæl-
le lidt om flaget og 
vores grønne projek-
ter, og derefter sang vi 
tre sange: ”Vil du med 
en tur i skoven”, 
”Bondemanden har så 
travlt” og 
”Mariehønen 
Evigglad”.  
 
Christian Haugk sagde 
efterfølgende et par 
flotte ord til os, og så 
hejste han det grønne 
flag med hjælp fra 
nogle børn.  
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Det hele sluttede af med 
hjemmebagte grønne boller 
på græsset   
 
Alle børn og voksne havde 

en hyggelig formiddag. 
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Gymnastikopvisningen i 
Ødis IF 

Den årlige gymnastikopvisning løb af stab-
len den 5. april. Vejret indbød heldigvis 
ikke til udendørs aktiviteter denne formid-
dag – så rigtig mange tilskuere var strøm-
met til Ødis Hallen, hvor de unge gymna-
ster i Ødis If skulle vise, hvad de havde 
brugt vinterens træninger til. Vi var samlet 
over 200 – og det er rart at se så mange 
glade folk til vores arrangementer. Først 
var der indmarch, hvor alle gymnaster gik 
pænt på række ind og præsenterede sig for 
de fremmødte tilskuere. Selve opvisningen 
var en tretrinsraket, hvor hvert hold havde 
en lille halv times program.  
Det mindste hold og deres forældre åbnede 
opvisningen med fuld fart, idet de små kom 
fræsende ind på deres medbragte scootere. 
Herefter fuldførte de deres program, hvor 
tilskuerne kunne nyde synet af de mindste 
poder, der nød sanglegene med deres foræl-
dre. Børnene kunne på denne dag tage den 
nye og større faldskærm i brug. Stor tak til 
støtteforeningen for donationen af denne. 
Udover sanglege viste de, hvor gode de var 
til at lave kolbøtter. Inden de atter tog deres 
scootere og forsvandt bag forhænget. Så 
blev der plads til det mellemste hold, hvor 
de 4-7 årige stolte kunne fremvise det pro-
gram, som indtil opvisningen var hemme-
ligt for forældrene. 
De havde lært mange finurlige gymnastik-
øvelser såsom, at kunne stå på hænder og 

gymnastiske øvelser mellem to pinde, der 
blev holdt af trænerne. De klarede det flot 
hele bundtet, og efter et fuldført program 
var det de største gymnasters tur.  
De leverede ligeledes et flot show, hvor 
springgymnastikken dominerede program-
met. Det var ligeledes det største hold med 
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næsten 30 gymnaster. Af finurlige momen-
ter kan nævnes den flotte håndstand op ad 
madrassen og de flotte spring, der naturlig-
vis varierede i sværhedsgrad alt efter alde-
ren. 
Efter opvisningen hyggede de fremmødte 
sig med en bid mad og en kop kaffe, alt 
imens børnene havde mulighed for at be-
nytte de opstillede redskaber. 
Alt i alt en god dag, hvor jeg som formand 
for gymnastikudvalget synes, at det er på 
sin plads med en stor tak til alle børnene og 
vores trænere, der gennem sæsonen har 
udøvet et godt stykke frivilligt arbejde. Det 
er dejligt at opleve hjælpsomme forældre, 
der beredvilligt møder op og giver en hånd 
inden træning. 
Vores plan for næste sæson er at samle 
mindst ligeså mange glade udøvere - så 
hvis der skulle gå en trænerspire rundt i 
Ødis og omegn må vedkommende endelig 
sige til.  
Vi var så heldige, at Charlotte  var blevet 
indstillet til en Nordea pris og fik den over-

rakt ved en af de sidste træninger. Godt 
gået.  
Endvidere har vi også fået donationen fra 
Brugsen i Vamdrup. Den skal bruges til 
køb af nye spændende redskaber, som bør-
nene kan få stor glæde af. 
Vi holder en prøvedag lørdag den 30. au-
gust – men nærmere herom i næste sogne-
avis. 
 

På gymnastikudvalgets vegne  
Thomas B. Thomsen 
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Hvilken vej ? 

"Vejgættebilledet" denne gang er fra den 
østlige del af sognet. Det er en gammel 
vej, som en gang var eneste færdselsåre 
mod Vonsild og Kolding, men som sidst 
i 1940erne erstattedes som sådan af en 
større vej. Godt gæt!!! 
 
 Sidste nummers "Vejgættebillede" var 
en stump af Grønforten i Fovslet. 
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Skovtrolden arrangerer: 
 

Mandag d. 12. maj kl. 19.30. 
Nattergaletur i Brænøre Mose. 
Det er en af vore klassikere, der løber af 
stabelen Fra mødestedet går vi ned til 
Fovsåen, mens vi ser, hvem der hører den 
første nattergal. Der plejer at være en re-
præsentant for denne mestersanger, så snart 
vi når ned til åen. På den videre færd gen-
nem mosen vil vi opleve mange andre små 
sangere samt måske nogle andre repræsen-
tanter fra fugleverdenen flyve hen over 
området. Vi holder en pause til indtagelse 
af det medbragte et sted, hvor vi kan nyde 
fuglesangen og hygger os sammen med 
vore fjerede venner. 
Stedet byder sædvanligvis på ret mange 
nattergale ledsaget af andre små grå sange-
re. 
Husk vandtæt fodtøj, da der kan være ste-
der med lidt våd og blød bund. 
Mødested: Langbjerggård Vadhusvej 10 
i Fovslet. 
 
Mandag d. 2. juni kl. 19.00. 
Vores altid dejlige Svanemose er på ta-
petet denne aften. 
På mødestedet gives der en orientering om 
diverse ting vedrørende moseområdet gen-
nem tiden. Efter denne indledning følges vi 
alle ad ind i området, hvor der fortløbende 
vil blive fortalt om bl.a. "Naturen nu Lige" 
undervejs. Ved den store sø bliver der mu-
lighed for dels at fortsætte turen med turle-
der rundt omkring selve søen - dels at blive 
tilbage, hvor en anden turleder vil fortælle 
om tørvegravning under Anden Verdens-
krig. På tilbageturen nyder vi bare hinan-
dens selskab og de aktive engpibere med 
deres sangflugt. 
Mødested: P. pladsen Svanemosevej.  
 
Lørdag d. 14. juni kl. 14.00. 
En dejlig have og god underholdning 
med fuglesang. 
Sådan lyder overskriften på et arrangement, 
som vi har lavet i adskillige år hos familien 
Didriksen i Lunderskov. Også i år stiller 
familien sig til rådighed med udendørs 

kaffebord, fællessange og foredrag om 
havens fugleliv. I haven findes der rigtig 
mange forskellige fuchsia, der på denne 
årstid er begyndt at blomstre. 
En anden ting, der kendetegner denne have 
er det rige fugleliv. Der bliver fodret året 
rundt, og der er mange fuglekasser. Der 
bliver god tid til socialt samvær og en gåtur 
rundt blandt havens mange dejlige blom-
ster og planter. 
Haven er indrettet, så det er let at færdes i 
den for gangbesværede samt med både 
rollator og kørestol. Kaffe med tilbehør kan 
indtages for en beskeden pris. 
Mødested: Sydbanevej 11 i Lunderskov. 
 
Mandag d. 30. juni kl. 19.00. Naturven-
lig landbrugsdrift ved et moseområde. 
På denne aftentur skal vi ud at se på hvor-
ledes man kan lave naturvenlige områder 
på et landbrug der grænser op til et mose-
område - Karholm Mose i Ødis Bramdrup. 
Stedet er særlig interessant, fordi det også 
grænser op til et andet område med natur-
venlig drift på den anden side af Fovsåen, 
som løber gennem området - se nedenfor. 
Gårdejeren på Bramdrupgård vil være vo-
res guide på denne aftentur og vil under-
vejs fortælle dels om gårdens drift og dels 
om dyre- og plantelivet i det aktuelle områ-
de. 
Mødested: Bramdrupgård Bramdrup- 
gårdsvej 3 i Ødis Bramdrup. 
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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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Maj 2014 

 
 

Gak ud, min sjæl, betragt med flid 
i denne skønne sommertid 
Guds underfulde gaver! 

Se, hvor hvert lille blomsterpar 
sig yndefuldt nu smykket har 

på marker og i haver! 
 

Og, Fader, når du ejegod 
oprykker blomsten med sin rod 

for bedre den at gemme, 
o, plant mig da, og giv mig læ 
ved livets væld, af livets træ 

i Paradis derhjemme! 
 

(Første og sidste vers af nr. 726  
i salmebogen) 

 

Under lindetræet har 
graverne plantet sted-

moderblomster, som står 
så fint og sætter farve på 

kirkepladsen, her ved 
sommerens begyndelse.  
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Sogneudflugt søndag 1. juni  
til Dybbøl Mølle  

og med rundvisning på  
Dybbøl Historiecenter 

 
Afgang fra kirke-

pladsen kl. 12.  
 

Før hjemkomsten 
spiser vi aftens-
mad på en kro.  

 
 

Pris: kr. 100,- ekskl. drikkevarer.  
Tilmelding til Tina Bihl 61708812 eller 
Birgit Kudsk 75 59 83 03. Tilmelding 
sker senest en uge før, søndag 25. maj.  

Der er ca. 50 pladser i bussen og de for-
deles efter ”først til mølle  princippet”.  

 

Alle er velkomne med på turen! 

Ødis Menighedsråd. 

Børnegudstjeneste tirsdag 27. maj 
kl. 17.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
med efterfølgende bål i haven  

 

Vi starter i kirken, hvor vi synger forårs- og 
pinsesalmer og kirkens børnekor vil også 

synge for os.  
Efter gudstjenesten spiser vi hotdogs og 

laver snobrød over bål.  
Tilmelding til mad  

senest fredag 23. maj til bbh@km.dk 
eller sms 51 35 51 90.  

 

Vi glæder os til at se jer! 

 

”Skrot er godt” 
Fælles gudstjeneste for Kolding Provsti 2. pinsedag d. 9. juni kl. 10.30 

 

Kom til en anderledes pinsegudstjeneste for hele familien på Kolding Havn.  
Efter gudstjenesten vil der være musik, hygge, skrotværksted og børneaktiviteter på hav-
nen. Der er bænke stillet op og arrangørerne opfordrer til, at man medbringer en frokost-

kurv. Det er også muligt at købe pølser og sodavand i KFUM-spejdernes bod.  
 

Der er parkering på havnen. 
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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  
Maj - Juni 

 

 
 

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

 
 
   

Maj 
 

 4.  2. søndag efter Påske kl. 10.30 
Konfirmation  

 

  11.  3  søndag efter Påske kl. 9.00 
 

    16.  Bededag  
 Ingen gudstjeneste.  

Vi henviser til omegnenes kirker. 
 

18.  4. søndag efter Påske kl. 10.30 
Festgudstjeneste og ”Kend din kirke” 

 

    25.  5. søndag efter Påske  
 Ingen gudstjeneste.  

Vi henviser til omegnenes kirker. 
 

Tirsdag 27.  Børnegudstjeneste kl. 17.00 
med efterfølgende spisning.  

 

29.  Kristi Himmelfartsdag  
9.00 Vandregudstjeneste 

 
Juni 

 

 1.  6. søndag eft. påske 
Ingen gudstjeneste. 

Sogneudflugt kl. 12.00. 
 

8.  Pinsedag kl. 10.30 
 

9.  2. Pinsedag  
Fælles gudstjeneste i provstiet 

(se forudgående side) 
 

  15.  Trinitatis søndag 
kl. 10.30 

  

22.  1. søndag eft. Trinitatis 
 kl. 10.30 

  

    29.  2. søndag eft. Trinitatis 
 kl. 10.30 

  
  

 

Kirkevandring  
Kristi Himmelfart 29. maj kl. 

9.00 fra Ødis Kirke 
 

Vi starter i kirken kl. 9.00, hvor vi holder 
et kort gudstjeneste med to salmer.  

Derefter går vi i området ved søen og 
Drenderup Skov. Jeg forventer, at vi er 
tilbage ved kirken kl. 11.00, hvor vi spi-

ser vores medbragte mad.  
Turen bliver på ca. 5 km.  

 
Pilgrimsbøn fra Spanien 

 

Gud, velsign du mine 
fjed, Lad mig finde, 

hvad jeg søger – 
Og til sidst nå målet 

med glæde.  
 

Sagt af svensk pilgrimspræst, om hvorfor 
pilgrimsvandringer igen er kommet på 
dagsordenen:  
”Kroppen jager af sted mellem hjem, 
arbejde og eventuel fritid. Ofte prøver vi 
forgæves at nå alting – med det resultat, 
at vores indre havner i en slags undtagel-
sestilstand.  
 
Vi har ganske enkelt ikke tilstrækkelig 
tid til at tænke over, hvad vi egentlig er i 
gang med. Alt går så hurtigt. I rasende 
tempo passerer livet forbi – som et lyn-
tog.” 
På vandring i naturen hører vi vores in-
dre.   
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Eigil Fabricius 

 

Tømrer- og 
snedkerarbejde..! 

EIGIL FABRICIUS 
Steppingvej 16, Ødis 

6580 Vamdrup 
 

www.eigilfabricius.dk 

Cykler - Knallerter  
Plæneklippere - Motorsave 

SALG OG SERVICE 

7559 8382 / 2239 6002 
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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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LOKALAVISEN FOR ØDIS SOGN DEN 
12. februar 1991 
 

Den stor bageovn 
Af Inger Bruun 
 

Sommerens besøg på Sillerup Mølle med 
oplevelsen af den store gedeflok gav endnu 
en hændelse, som fik tankerne i sving, nem-
lig synet af det lille bagehus, eller ”e ovn-
hus” som det kaldes i Sillerup. Ovnen blev 
istandsat i 1988-89. Den havde ikke været i 
brug siden Første Verdenskrig og en gang i 
1940erne var den faldet sammen. Nu er 
ovnen atter i gang, og der bages på be-
stemte dage i adventstiden. 

Her på Godrum i Fovslet var der også i 
gamle dage en stor bageovn. Nu afdøde 
Hans Petersen, som var født på Godrum i 
1897 og som døde i Haderslev i 1987  90 
år gammel har for år tilbage fortalt mig 
følgende om denne ovn: 
 
Cirka hver tredje uge bagte vi brød i den 
store bageovn. Det var en muret ovn med et 
pæreformet ovnkammer. Den var opmuret i 
ler og havde meget tykke vægge. Når først 
væggene var opvarmet, kunne vi bage i 
flere timer efter. 
Dagen før bagningen hentede vi det lange 
trætrug op fra mælkestuen. Det blev kun 
brugt til bagning af rugbrød. I en lille skål 

Den store bageovn, det store ildsted, dejtruget, skødsel og riskost. Det kunne være fra 
Hans Petersens barndomshjem, men billedet er fra Landbrugsmuseet på Gl. Estrup.  
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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 

havde vi en portion surdej gemt fra sidste 
gang, vi bagte rugbrød, og også den kom 
med op i bryggerset. En portion rugmel 
blev hældt op i truget, og surdejen blev 
smuldret i melet. Derefter blev der hældt 
lunkent vand over, og det hele blev æltet 
godt igennem, hvorefter dejen skulle hvile 
til næste dag. 
Tidligt om morgenen blev dejen igen bear-
bejdet og resten af melet æltet i. En lille 
portion blev taget fra til surdej til brug ved 
næste bagning. 

 
Asken ud og brødet ind 
Aftenen før havde vi gjort ovnen klar. Vi 
havde lagt en stabel lange, tykke grene 
eller bøgepæle ind og i midten lagt tjørne-
kvas eller lignende. På bagedagen blev der 
sat ild til kvaset, og efter to timer var ovnen 
som regel ved at være opvarmet. 
Fem kvarter efter optændingen kunne vi 
godt begynde at slå brødene op. De hævede 
så færdig i den tid, det tog os at få ovnen 
gjort ren. Alle gløderne blev omhyggeligt 
fjernet og ovnen renset for aske. Det fore-
gik med en lang riskost og til sidst med en 
våd klud på kosten. Brødene blev stillet 
direkte på ovnens bund, så der skulle fejes 
godt rent, ellers kunne det jo nemt komme 
til at knase lidt i brødskorpen. 
Dernæst skulle det prøves, om ovnen havde  
den rette temperatur: Man kastede en hånd-
fuld rugmel ind på ovngulvet, blev det 
straks sort, var ovnen for varm, og man 
ventede lidt. Når temperaturen var passen-
de, blev brødene sat ind. Det skete ved 
hjælp af en lang ”skødsel”. 
 

19 rugbrød ad gangen 
Ovnen på Godrum var tre meter lang, så 
der var plads til 19 store rugbrød. De skulle 
bage i to en halv til tre timer. Derefter bag-
te vi 12 hvedekager, og så var der lige 
plads til en ovnkage. 
Det var dejligt igen at få friskbagt brød, for 
det sidste af det gamle kunne godt være lidt 
tørt i det. 
Fint brød bagte vi kun til jul. Det var pe-
bernødder, og til allersidst bagte vi knepka-
ger. Knepkager er småkager bagt af hvede-
mel, bygmel, kartoffelmel, sukker og sur 
fløde. Dejen blev rullet ud på et bord og 
stukket ud med et glas og derpå penslet 
med æg. Efter bagningen blev de penslet 
igen, men denne gang med sirup. 
Ellers udnyttede vi den sidste ovnvarme til 
at tørre de rugkerner, som vi skulle bruge 
til bagningen næste gang. Det var gerne 
min bestilling som dreng, at krybe ind i 
ovnen og feje rugkernerne sammen og hen-
te dem ud, inden vi på ny skulle til at bage. 

 
Åbent ildsted i køkkenet 
Vi havde åbent ildsted i køkkenet, og på en 
indmuret jernstang kunne vi hænge gryder-
ne op over ilden til kogning. På loftet var 
der et muret røgkammer, hvortil der var 
adgang gennem en stor jerndør. Derinde 
kunne vi hænge griseskinker på nogle jern-
kroge til røgning, men det brugte vi nu ikke 
meget. Vi bryggede også selv øl,  -  men 
det er en helt anden historie. 

Følg Ødis Kirke på Facebook: 
www.facebook.com/odiskirke 
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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 også 
fundet ude i det grønne, men det er be-
stemt ikke et naturprodukt, men "Hvad er 
Det" så? 
 
Billedet på sidste nummers "Hvad er 
Det" var en træstub. En gang for en tid 
siden, hvornår vides ikke, blev et træ fæl-
det og stubben stod tilbage med sit barklag 
intakt.  
En træhveps - hun opfattede træet som 
et udgået et af slagsen. Sådanne udgåede 
træer skal genbruges i naturens store 
husholdning. Den gennem træets levetid  
opsparede "energi" - træmasse er oplagret 
energi ligesom kødvævet og knogler hos  
dyr, mennesker og fugle. Denne energi 
skal som nævnt genbruges efter træets 
død.  
Her kommer forskellige svampe ind i bil-
ledet. Svampe har ingen grønkorn, som 
kan danne energi ved hjælp af sollys 
(fotosyntese), så de skal finde energien på 
en anden måde. Det gør de ved at svam-
pesporer, som der er en utrolig stor 
mængde af i luften på et tidspunkt af året, 

"spirer" på dødt trævæv og svampen 
går i gang med at "spise" det døde træ. 
 Her kommer insektet ind i billedet, 
idet hvepselarven lever af netop disse 
svampe.  
Larven kan ikke selektere svampen fra 
trævævet, så den spiser det døde træ 
med.  
Cellulosen i træet hindrer, at dette kan 
optages i larvens fordøjelseskanal, men 
ikke at der i larvens mave sker en ad-
skillelse af de svampe, trævævet inde-
holder og trævævet, forstået på den 
måde, at larven så lever af svampen, 

mens resterne af trævævet kommer ud 
gennem larvens gat som en slags savsmuld. 
Dette savsmuld" bliver derefter  
angrebet af en bakterie, som omdanner det 
til muld, der så igen kan blive vækstmedi-
um for forskellige planter, som igen kan 
blive til fødemiddel for dyr. 
 Summa summarum er der bare tilbage 
at fortælle, at de runde huller, der ses på  
billedet er skabt ved, at træhvepsens lar-
ver efter at have spist sig stor og velnæ-
ret nok til at kunne forvandle sig til et 
voksent insekt på et tidspunkt forpupper 
sig. Efter omdannelsen til voksent individ 
inde i puppen, gnaver larven sig ud af 
trævævet og flyver ud og parrer sig, så-
ledes at det hele kan gentage sig året ef-
ter. 

Hvad er det? Af Frede Nielsen 
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LOKALAVISEN FOR ØDIS 
SOGN DEN 5. marts 1987 
 

Bulhuse  -  bul-
lader 
Af Inger Bruun 

Den gamle bullade, som lå 
her på Godrum, har altid sat 
min fantasi i gang, ikke 
mindst efter  fundet af møn-
ten fra 1666, for det var 
netop i den periode, man 
byggede bulhuse. Også be-
søget af forfatteren Gorm 
Benson har øget interessen. 
Han er ekspert i gamle byg-
ninger og meget velbe-
vandret i emnet. 
 

Træ helt igennem 
Hvad er så et bulhus, og 
hvordan blev det bygget? 
Ja, bulhuse er solide byg-
ninger af egetræ. De er, som 
navnet siger, bygget af bul, 
som er det gamle danske 
ord for stor træstamme. 
Det har krævet et indgående 
kendskab til materialet at 
bygge sådan et bulhus, men 
tømrerne var også meget 
dygtige håndværkere. Tilba-
ge til renæssancen (ca. 1540
-1635) kendte man ikke at 
save planker ud af træstam-
men, nej, man drev kiler ind 
i stammen, så plankerne 
spaltedes fra. Derefter blev 
de afrettet med en tømmer-
økse, en såkaldt bredbil. 
Senere gik man dog over til 
at save plankerne ud af 
stammen. Disse egeplanker 
udgjorde væggene i bulhu-
set. De kaldtes også bulfjæ-
le eller ”væglukkelser”, og 
de blev notet ind i huset 
stolper. En not er en fure 
eller rille ind i stolpen, som 
passer til plankens tykkelse, 

og bulfjælene hvilede så i 
hvert fag vandret oven på 
hinanden mellem to stolper 
fastholdt i noten. Der fand-
tes ikke andet jern i sådan 
en bygning end hængslerne 
i porte og døre, selv tagets 
lægter var fastgjort med 
trænagler eller træpløkker  -  
eller dyvler, som de hedder i 
fagsproget. Tagdækket var 
som regel halm eller strå. 
 
Bulbyggeri forbudt 
Byggeskikken stillede imid-
lertid så store krav til skove-
ne, at de blev forhuggede. 
Der medgik en hel lille ege-
skov til en stor bullade. Der-
for udstedte Christian III i 
1554 et åbent brev om, at 
der ikke måtte bruges fjæ-
letømmer eller bulvægge i 
huse, men at husene alene 
skulle bygges af sten og 
klines med ler, og al tøm-
meret skulle sættes på sten 
og ikke graves ned i jorden. 
Indtil man fandt på at sætte 
tømmeret på sten, de så-
kaldte syldsten, brugte man 
nemlig både at grave hjør-
nestolperne ned og at lægge 

fodremmen direkte oven på 
jorden.. 
Det var dog ikke alle bøn-
der, der rettede sig efter 
forbuddet, så Frederik d. II 
måtte i 1577 gentage for-
buddet. Men sønderjyderne 
holdt stejlt på byggetraditio-
nen og vedblev at bygge 
bulhuse. I tiden efter 1660 
var tilstandene efter krigens 
hærgen så slette i Sønderjyl-
land, at mange landsbyer 
var ødelagte og skovene 
forhuggede, så antallet af 
nyopførte bulhuse aftog lidt 
efter lidt. Efter 1700 be-
gyndte befolkningen for 
alvor at oprette teglovne og 
brænde mursten til byggeri-
et. 
Det var fortrinsvis i de 
skovrige sydøstligste egne, 
at bulhusbyggeriet holdt sig 
længst, men det var dog 
ikke, som man kan læse i 
gamle bøger, kun i disse 
egne, man opførte bulhuse. 
Gorm Benzon har søgt i 
gamle arkivalier og fundet 
frem til, at der var bulhuse 
overalt, ikke mindst på Fyn 
og andre danske øer. De er 

Godrum ca. 1910 
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blot fjernet forholdsvis tidligt, 
måske i 1700-tallet. Et bulhus 
af egetræ kan stå i 300-400 år, 
blot det bliver vedligeholdt. 
Men mange blev fjernet, da 
den omsiggribende moderni-
sering af landbruget satte ind. 
 

Kun få tilbage 
De få bulhuse, der er tilbage i 
dag, kan kun sparsomt give 
den besøgende indtryk af den 
prægtige kultur. De smukke, 
gamle stråtage på bulhusene 
blev afløst af andet materiale, 
og husene mistede derved 
noget af deres tiltalende ydre. 
Endnu står der bulhuse på den 
oprindelige plads. Vi har be-
søgt Tyrstrup gamle præste-
gård, hvis bullade er opført 
omkring 1659 og restaureret 
af Det særlige Bygningssyn i 
1928 og i 1950-51. 
Bygningen, der er fredet, er 
helt af egetræ og måler 36,5 x 
7 m. 
Vilstrup præstegårds lade 
ligger ligeledes på den plads, 
hvor den blev opført i 1600-
tallet. Øsbys præstegårds 
bullade fra 1620 er genopført 
på Frilandsmuseet i Hader-
slev, og Halk præstegårdslade 
er flyttet til Ribevej 55 i Ha-
derslev. 
I Ørby ved Vonsbæk står to 
bullader, hvoraf den ene har 
portrum med bulfjæle, taget 
er af eternit. Det andet bulhus 
er med stråtag, men kun de to 
sider af væggene er af bul. 
Bygningerne er desværre ved 
at være i forfald. Den med 
stråtaget har samme mål som 
bulladen, der stod her på 
Godrum. Det fremgår af en 
vurderingsprotokol for sogne-
vurderingsmændene i Ødis 
Sogn. Laden er vurderet den 
18. oktober 1924, og der stod 
følgende i protokollen: 

”Godrum, Bulhus, Straatag, 
Kornlade, Tærskelo, Brænde-
hus, Vognport. Bygget af 
Egebrædder og Egestolper. 
Ydermure, Egebrædder og 
Stolper. 18 m lang, dybde 6 
5/10 (6,2 m). Værdi 2.200 
kr.” 
Bulladen blev pillet ned i 
1928, og det bedste af materi-
alet genanvendt i den nye lade 
og hestestald, som blev opført 
på samme sted. De svære 
håndhuggede egebjælker har 
et mål på ca. 20 x 23 cm, og 
nogle af dem ligger endnu på 
samme sted som i det gamle 
bulhus. På bjælkerne har man 
undladt at hugge knasterne 
bort, men foretrukket at lade 
træet bule lidt ud. En gen-
nemhugning ville nemt resul-
tere i, at man fik et svagt sted 
på bjælken. I nogle af bjæl-
kerne og stolperne sidder 
endnu de gamle træpløkke, 
dyvler. Også numrene på 
bjælkerne er bevaret. Der har 
oprindelig været 9 bjælker i 
bulladen mærket med romer-
tal fra I  -  IX. 
 

Hestekranie under gul-
vet gav sving i plejlen 
Hans Petersen, Haderslev født 
her på Godrum for snart 90 år 
siden husker tydeligt bulla-
den. 

Når det stormede, tog det 
slemt i bygningen, som var 
ret høj, men den stod fast og 
lod sig ikke rokke fra grun-
den. 
På billedet ses Hans Petersens 
far, Erik Petersen og til ven-
stre i billedet ser vi bulladen. 
Dens indretning var således, 
at der fra højre først var et 
ruggulv, så kom loen, dernæst 
et redskabsrum og huggehus 
eller træhus. Længst ude mod 
Hovvejen var der vognport 
helt igennem med plads til 4 
vogne. 
Når høsten stod for døren, og 
rugnegene skulle køres hjem i 
bulladen, blev der først bredt 
et sejldug ud ved døren ind til 
loen. 
Først bredte man et klæde  
så ømt som nogen højtidsdug,  
der måtte ingen træde  
med sko i høstens rug.  

Jeppe Aakjær. 
Når gulvet så var fyldt helt op 
i højde, blev sejldugen flyttet 
om til gavlen ved stuehuset, 
og de sidste neg kom ind af 
lågen der. 
I loen var der som regel ler-
gulv og ingen loft, så man frit 
kunne svinge plejlen, sådan 
som Hans Petersen så ofte har 
gjort.  
Ved udgravninger i gamle 
loer er man stødt på et heste-
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LOKAL AVISEN  
for 25 år siden 
Nr. 5 fredag den 19. maj 1989 
 

Forårskoncerten  
Den årlige forårskoncert på Ødis Sognesko-
le  tirsdag den 2. maj for forældre og elever 
fra 3.-7. klasse blev en dejlig aften. 
Aftenens forskellige indslag spændte over 
spil på blik– og blokfløjte, klaver, orgel, 
guitar, forskellige slaginstrumenter og sang 
udført af grupper og enkelt elever. Ind 
imellem var der også fællessange. 
Fra den morsomme afdeling skal nævnes et 
rap-nummer fremført af firkløveret 
”Tøserne” samt lærergruppens version af 
sangen ”Peter lå i telt og Ole lå i camping-
vogn”. 
 

Nyt fra Andelskassen 
UOFFICIEL DANMARKSREKORD 
Som nævnt tidligere har der været en utro-
lig stor opbakning omkring Dankortsyste-
met blandt vore forretninger  -  det viser sig 
nu, at forretningerne i vore tre lokalområ-
der sætter uofficiel Danmarksrekord med 
antallet af forretninger, der tager imod dan-
kort, nemlig mellem 80 og 90 procent. De 
tilsluttede forretninger ønskes til lykke. 
KUNDE NR. 500 I ØDIS 

Mandag den 8. maj blev kunde nr. 500 fej-
ret i Ødis med blomster, honning og et an-
delsbevis på 500 kr. 
Familien Vestergaard Hansen, Engdraget 3, 
Ødis, blev altså inden årsdagen for oprettel-
sen af filialen i Ødis kunde nr. 500. 
 
Uddrag af brev til Teknisk udvalg 

Vedr. i standsættelse af Ødis Byvej 
Da vi er blevet bekendt med, at Ødis Byvej 
skal istandsættes vil vi gerne foreslå en 
særlig belægning mellem Brugsen og bage-
ren. 
Vi har i længere tid arbejdet med at ville 
sende et forslag til kommunen om at etable-
re en bymidte i Ødis. 
Med venlig hilsen 
Ødis Brugs, Ødis Bageri og Lokalavisen for Ødis 
Sogn 
 
 

Jyllandsmesterskab for første gang i 
klubbens historie 
Jyllandsmesterskabet for Damesenior serie 
3 under Jysk Håndboldforbund blev for 
første gang en realitet i Ødis Bramdrup & 
Ødis I.F.s 26årige historie, da klubbens 
Damesenior, efter en lang og resultatmæs-
sig flot håndboldsæson, i finalen i Støvring-
hallen den 9. april besejrede Hjallerup fra 
Mors med 14-13. 
 

kranie. Med sådan et under 
gulvet mente man, at plejlen 
gik lettere, og der kom mere 
klang over arbejdet. 
Det kunne jo nok støve, når 
man tærskede med plejl, men 
så tog man blot de øverste 
bulfjæle ud, og der kom både 
lys og gennemtræk. 
 
Bulkonstruktioner blev i 
øvrigt anvendt til andet end 
husvægge. F. eks. Til brønd-
sider og brøndkarme. Her på 
Godrum har der været en 
firkantet egetræsbrøndkarm, 
og som dæksel en egetræs-
ramme med bulfjæle. De 

blev brugt i meget gammel 
tid. 
Af andre bullader her på 
egnen skal nævnes Hjarup 
præstegård. Der har ligget en 
stor bullade med stråtag 
langs med vejen, dog således 
at der foran var et stykke 
ubenyttet jord, grønsværen, 
hvor landsbyens karle lå i de 
lune sommeraftner og dam-
pede på deres lange piber. 
Man var meget bange for, at 
der skulle gå ild i laden. Den 
blev opført i 1680-90, efter 
at hele præstegården var 
brændt i 1658-59. I 1896 
blev laden imidlertid antændt 

ved en gnist og nedbrændte 
til grunden, men om det var 
en gnist fra en pibe, melder 
historien ikke noget om. 
Samme skæbne fik den store 
bullade til gården 
”Nørreholm” i Vonsild. 
Det gamle hus fra Ødis 
Bramdrup (Langpaps hus), 
som blev nedtaget af Fri-
landsmuseet i 1962, havde 
bulvægge i vestsiden og 
nordgavlen. Det vides dog 
ikke med sikkerhed, om hu-
set er bygget på stedet som 
bulhus, eller om materialet er 
hentet fra en nedlagt bullade 
i byen.  
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Udtrækning af  
Ødis IF lotteri 

 

April 
 

228 
168, 263, 89 

21, 134, 48, 203  
202, 262, 92, 192 

Borde, stole, bænke 
og flagstænger  

udlejes af   
 

Landsbylauget  
Ødis Bramdrup  

 

For nærmere oplysninger  
kontakt:  

Lars Frandsen,  
7559 8466 /  
4092 1142 
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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 - 

Anette Sørensen      

3056 3074 

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 

Farrisvej 19 

 

Præmiewhist i Ødis Hallens Cafeteria 
Tirsdage i ulige uger kl. 19.30 
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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: Charlotte Højmose tlf. 4266 0377 
Badminton: Ejnar B. Petersen tlf. 7559 8357 
Børnegym.: Thomas Bang Thomsen  
    tlf. 2721 7685 

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

 

Ødis Hallens Cafeteria 
Formand: Anette Sørensen  tlf. 3056 3074   
 

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 10. juni 2014 
Deadline 31. maj 2014 

kl. 8.00 
 

 
Husk at få jeres arrangementer  

med i aktivitetskalenderen 
31432184 eller  

ejbording@gmail.com 
 

    Dette nummers "Gættebillede" 
er en privatbolig beliggende lidt 
fra alfarvej et sted i den nordvest-
lige del af sognet. Men hvor? 

 
   "Gættebilledet" i sidste nummer 
af avisen var den ret nye bålhytte, 
der ligger ved Ødis Skole og 
Ødis Sø. 


