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Juni 2014 

   

Sogneavisen  
 

ønsker sine læsere,     

skribenter, annon-

cører og omdelere 

en god sommer 

Børnedyrskue 
 

Lørdag den 14. juni er der 
børnedyrskue i Ødis Bram-
drup med mange spændende 
aktiviteter, bl.a. tombola, 
stigegolf,  flødebollekast, 
hestevogn, kreativ hobby og 
spejderaktiviteter. 
                                  Læs s. 5 

Sankt Hans  
 

Sankt Hans aften mandag 
den 23. juni er der bål ved 
Ødis Sø og på Den gamle 
Sportsplads i Ødis Bram-
drup. Begge steder begynder 
festlighederne kl. 18, hvor 
man kan grille sin medbrag-
te mad.              Læs s. 8 og 9 

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

Nyt fra Sogneforeningen  s. 3 

Ødis Bogen                       s  3 

Velkommen til Ødis Sogn s. 4   

Pas på naturen                  s. 4                    

Antenneforeningen           s. 6 

Vandværket                      s. 7     

Mere om Ødis Bogen       s. 8 

Hvilken Vej?                  s. 10 

Skovtrolden                    s. 11 

Kirkesider                  s. 13-16 

Sofari                              s. 19 

Spissammen aften          s. 21 

Hvad er det?                   s. 22 

Skolebestyrelsen             s.23 

Flextur                             s.23 
Foreningsliste                 s. 26 

Hjertestartere 
 

Sogneforeningen har ansøgt 
Trygfonden om 3 hjertestar-
tere til central placering i 
hver af de 3 landsbyer, men 
vi har desværre fået afslag. 
Det er herefter Sogneforenin-
gens hensigt at starte en ind-
samling til formålet.   Læs  s. 3 

Økologiske grise hos Kirsten og Karl Schmidt.   Læs s. 19 
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JUNI 
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 

16. kl. 19, Generalforsamling i 
 Ødis Vandværk, Ødis Hallens 
 Cafeteria 

23.  kl. 18, Sankt Hans ved Ødis 
 Sø, Aktivitetsudvalget 
 Kl. 18, Sankt Hans på Den 
 gamle Sportsplads i Ødis 
 Bramdrup, Ødis Bramdrup 
 Landsbylaug 
24. kl. 19.30, Generalforsamling i 
 Ødis Antenneforening, Ødis 
 Hallens Cafeteria 

26. kl. 19.00, Møde om ny Ødis
 bog , Ødis Hallens Cafeteria 

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 
 

AUGUST 
7.  kl. 18, Tur til Randbøl Hede, 
 Mødested: P-pladsen ved Ve-
 ster Nebel Kirke, Skovtrolden 
 

SEPTEMBER 
7. kl. 13.30, Lav selv dine kryd-
 dersnapse, indsamlingstur i 
 Svanemosen, Mødested: P-
 pladsen på Tværsford i Fovs-
 let, Skovtrolden 
16. kl. 19, Sang for sangglade, 
 Ødis Forsamlingshus 

21. kl. 13, Tur til Hindemaj ved 
 Hammelev, Mødested: P-
 pladsen ved Vonsild Brugs, 
 Skovtrolden 
28. kl. 13.30, Svampetur i Marie-
 lund, Mødested: Naturskolen 
 i Marielund, Kolding, Skov-
 trolden 

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

Sognets aktivitetskalender 

 

 

Sogneavisens deadline og udgivelsesdatoer  
 

 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 

 

Tilhører vi i landdistrikterne virke-
lig Udkants Danmark? 
Det mener vi i hvert fald ikke selv, og 
heldigvis har vi kunnet konstatere, at det 
af og til lykkes at få sognet sat på Dan-
markskortet, senest i en artikel i bladet 
”Danske kommuner”, hvor den flittige 
frivillige gruppe, der bl.a. vedligeholder 
og passer sognets bede, har fået en vel-
fortjent rosende omtale. 
Når tanken falder på ”Udkants Danmark” 
kunne man fristes til at henvise til den 
virkelig morsomme musikvideo med 
tekst af Leif Maibom og fremstillet i 
2011 af 60 ildsjæle i Sønderborg. Den 
ligger på YouTube og hedder ”Udkants-
sangen - fra alle os til alle jer”. Meget i 
sangen er genkendeligt for os i de små 
landsbyer. 
 

Gadebelysningen 
Vi er dog heldigvis ikke mere udkant end 

at TREFOR har meddelt, at sognets gade-
belysning står til en fornyelse, dvs. alle 
ledninger lægges i jorden, der opsættes 
nye lysstandere og lyskilden bliver frem-
over LED-lys. Dette sker måske i inde-
værende år, men senest i 2015. 
 

Hjertestartere 
Og så til en lille ”hjertesag”: Sognefor-
eningen har i foråret ansøgt Trygfonden 
om 3 hjertestartere til central placering i 
hver af de 3 landsbyer, men vi har des-
værre fået afslag. Det er herefter Sogne-
foreningens hensigt at starte en indsam-
ling, så det ved hjælp af frivillige donati-
oner alligevel kan blive muligt at indkøbe 
disse. Mere om dette efter sommerferien. 
 

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  

Møde om Ødis Bogen 
Nu sker der noget. 
Alle der er interesserede, har noget at bi-
drage med eller kender nogen, der kan for-
tælle om Ødis gammelt eller nyt, er meget 
velkomne til at deltage i mødet. 
Såvel skriftlige som mundtlige historier og 

ikke mindst billeder er meget velkomne  
I Sogneavisen nr. 2 februar 2014 på side 11 
har jeg lavet en liste over mulige emner, 
men alt har interesse. Læs også s. 8 her i 
bladet. Mange emner vil kunne beskrives 
helt op til nutiden, så bogen bliver så aktuel 
som muligt.  
Måske er der nogen, der er hurtig på taster-
ne, da der allerede foreligger en del tekster, 
der skal skrives. 

Med venlig hilsen 
Ejnar Bygebjerg Petersen og 

Niels Christensen 

Mødet er 

Torsdag den 26. juni 2014 
kl. 19.00 

 i Ødis Hallens Cafeteria 
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Velkommen til Ødis Sogn 

Af Jonna Jørgensen 
 

Denne gang med foto. 
 

Den gamle skole i Gåskær, 
Farrisvej 37 har fået nye 
beboere.  

Familien består af: Mette Lindkjær og 
Jesper Hedegaard. De har tilsammen 6 
børn, Alberta på 13 år, som går i 7. klas-
se, 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 videregå-
ende uddannelse. 
Mette arbejder med terapi og coach som 
PPRleder for familieindsatsen i Assens 
kommune. Hendes arbejdsområder er 
skoler og daginstitutioner samt overvåget 
samvær.  
I slutningen af 2014 kan Mette også kal-
de sig psykoterapeut. Hendes hjemme-
side er www.hjertehjerne.dk. 

Jesper arbejder som projektleder ved 
KTC It-videnscenter i Silkeborg. KTC 
betyder Kommunalteknisk Chefforening. 
Videnscentret giver hjælp og rådgivning 
om bl.a. plan– og miljølovgivning til 
landets kommuner. Jesper laver også net-
værksworkshop. 
Mette og Jesper kan lide at rejse og spille 
golf, når de har tid.  
 

Pas på vores skønne natur 
- også Søstien 
 

Flere frivillige er involveret i renholdelse 
af de offentlige arealer i Ødis og omegn 
bl.a. klipning af græskanterne ved stiare-
alet ved Ødis Sø. Området er meget po-
pulært for dem, der lufter hunde, hvilket 
selvfølgelig er forståeligt med baggrund 
i den pragtfulde natur, der er på stedet.  
Blot er det uforståeligt, at en del hunde 
får lov at løbe frit omkring uden snor, på 
trods af skiltning på stedet og på trods af 
den officielle lovgivning, der påbyder, at 
hunde skal føres i snor, med eventuel 
klækkelige bøder til følge, hvis ikke hun-
deloven følges.  
Måske kunne området være en givtig 
forretning for Statskassen, hvis ordens-
magten  blev udstyret med en bødeblok 
og samtidig kunne nyde naturen på ste-
det? 

Baggrunden for det ”sure opstød” er 
blandt andet en oplevelse for nylig, hvor 
der blev slået græs med buskrydder langs 
stien. Pludselig rammer snoren en or-
dentlig ”Karl Børge”, der ligger gemt i 
græsset, og en kaskade af ”hundelort” 
rammer beklædning herunder også visi-
ret, der beskytter ansigtet, en rigtig klam 
oplevelse.  
Men heldigvis var søen ikke langt væk, 
så visiret blev vasket, og arbejdet kunne 
genoptages.  
 

Ovennævnte er ligeledes uforståeligt, når 
der hænger både poser og der er opstillet 
affaldsspande på stedet, der tømmes hver 
uge af kommunen. Så derfor kære hun-
deejere: Vis hensyn næste gang I lufter 
hunde ved søen og andre steder i byen, 
blandt andet cykelstien til skolen, hvor 
der færdes mange børn også til fods. 

Med venlig hilsen 
Jens Søgaard Jørgensen 
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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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Loppesager 
 

 
 
 
 
 

Afhentes hurtigt 
efter aftale 

 

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

 

 

NYT 
 

Udlejes 
 

Flishugger  
til miniflis/pilleflis  
 tager op til 18 cm  

 

Betonblander, 1 m³ 
til traktor 

 

Tlf. 23 20 40 23 

Et af punkterne på dagsordenen er 
ændring af vedtægter: 
§4: ”Udmeldelse af foreningen 
kan ske skriftligt eller på E-mail 
pr. 1. oktober” ændres til: 
       ”Udmeldelse af foreningen 
kan ske skriftligt eller på E-mail 
pr. 30. juni eller 31. december”  
§7: ”Der afholdes generalfor-
samling én gang årligt i juni må-
ned” ændres til: 
       ”Der afholdes generalfor-
samling én gang årligt i marts 
måned” 
 
Ændringer af vedtægter kan 
kun ske på en ordinær gene-
ralforsamling, når mindst 2/3 
af foreningens medlemmer 

er mødt. Hvis dette ikke er 
tilfældet, kan ændring ske på 
ekstraordinær generalfor-
samling ved almindeligt fler-
tal. 
 
Normalt afholder man ikke ekstra-
ordinær generalforsamling umid-
delbart efter ordinær generalfor-
samling; men da ændringerne ude-
lukkende er en ajourføring, fordi vi 
har ændret regnskabsåret til at følge 
kalenderåret, har vi valgt at få det 
hele overstået på samme aften. 
 
Foreningens vedtægter kan findes 
på: www.oedisaf.dk 
 

Bestyrelsen 
 

Ødis Antenneforening  
afholder generalforsamling  

tirsdag den 24. juni 2014 kl. 19.30  

http://www.oedisaf.dk
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ØDIS VANDVÆRK Amba 
 

Afholder ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 

mandag den 16. juni 2014 kl. 19.00  
i Ødis Hallens Cafeteria. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning over det forløbne år 

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 

4. Budgettet for det kommende år fremlægges til godkendelse. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:  

 På valg er:  

 Anders Krogsgaard (formand)  

 Kristian Frandsen (vandværkspasser)  

 Niels Christensen 

- alle ønsker genvalg 

6. Valg af suppleant til bestyrelsen: På valg er Thorkild Gade 

7. Valg af revisor: På valg er Kjeld Kyhl Petersen 

9. Behandling af indkomne forslag (for at de kan behandles kræves, 

at de afgives til formanden  

senest 1. juni 2014) 

10. Eventuelt. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

www.odisvandvaerk.dk 
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Traditionen tro, holder vi igen i år 
Sankt Hans på Den gamle sports-
plads i Ødis Bramdrup. Vi håber, at 
mange vil møde op og hjælpe med 
at sende heksen til Bloksbjerg. 
Så pak madkurven og hiv fat i fa-
milien, venner og naboer. 
Grillen er klar til at stege medbrag-
te bøffer og pølser fra kl. 18.00. 
Kl. 20.00 finder vi Ødis Bramdrups 
grimmeste og mest fortryllende 
Sankt Hans heks. Så kom med din 
hjemmelavede heks og deltag i 

konkurrencen. 
Der er præmie 
til den bedste 
heks. Alle hek-
se, store som 
små, skal selv-
følgelig sendes 

til Bloks-
bjerg, så ef-
ter bedøm-
melsen pla-
ceres de alle 
på bålet. 
Kl. 21.00 
tænder vi 
bålet med båltale og sang- og tager 
afsked med alle heksene. 
Der kan købes øl, sodavand, kaffe, 
te og kage. 
Vel mødt. 

Ødis Bramdrup Landsbylaug 

Ødis Bogen 
Forslag til 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 

De sociale forhold i Ødis 
Sogn  
Husmænd og landarbejdere 
Landarbejdervilkår og tje-
nesteforhold 
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 
Veje og vejnavne i sognet 
Bondehullet  
Orkanen fredag den 3. de-
cember 1999 
Navne på gårde og huse 
Ødis Sø oprettelse og fugle-
liv 

Sankt Hans på Den gamle Sportsplads i  
Ødis Bramdrup 

Program: 
Kl. 18,00: Grillen klar 
Kl. 20.00: Udvælgelse af den grim-
meste og mest fortryllende heks 
Kl. 21.00: Bålet tændes, båltale og 
sang. 
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Sankt Hans ved Ødis Sø 
Mandag den 23. juni 2014 

 

Aktivitetsudvalget har måttet erkende at der ikke er grundlag for det 
store arbejde med at opstille telt med borde og stole til Sankt Hans, så 
i år bliver arrangementet noget beskåret i forhold til tidligere år.  
Der vil igen i år være mulighed for at grille sine bøffer og pølser på 
den store grill, og der vil blive rejst et telt med bod, hvor der kan kø-
bes øl og vand, samt kaffe og kage. Man er selvfølgelig velkommen til 
selv at medbringe bord og klapstole, eller måske bare et tæppe og en 
madkurv. 
 

Bålet på Søen vil blive tændt en halv time før i år, og Byrådsmedlem 
Lis Ravn Ebbesen vil holde båltalen. 
Der vil blive opstillet små fodboldsmål som de tidligere år, og der vil 
blive lavet et lille bål, så børnene kan bage snobrød, og der vil kunne 
købes snobrødsdej i boden. 
Der vil være opstillet toilet på pladsen. 

 

Aftenens program vil være: 
Kl. 18.00 vil der være tændt op i den store grill, og det lille bål er klar 
til snobrødsbagning. Boden vil være åben, og der kan købes øl og for-
skellige sodavand, og senere kaffe og kage. Snobrødsdej kan købes i 
boden, og pinde findes på pladsen. 

 

Kl. 20.00 tændes bå-
let på søen og vi syn-
ger den omdelte 
sang. Båltalen holdes 
i år af byrådsmedlem 
Lis Ravn Ebbesen. 
Vi håber på godt vejr 
og at rigtig mange vil 
være med til at fejre 
årets længste dag, og 
få sendt heksen af-
sted til Bloksbjerg 
med maner. 
 

Aktivitetsudvalget 
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Hvilken vej ? 

"Vejgættebilledet" denne gang er fra 
midten af sognet. Det er en lidt ældre 
vej. Det må dog anses for at være en ret 
let opgave at løse, så der gives ikke mere 
hjælp. Godt gæt!!! 
   
Sidste nummers "Vejgættebillede" var 
en stump af Møllevej i Fovslet lige ved 
den gamle skole. 
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Skovtrolden arrangerer: 
 

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 an- den 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. 
 

Søndag d. 13. juli kl. 13.00. 
Naturvenlig landbrugsdrift og vilde 
planter. 
I den lille by Frørup ligger der et landbrug 
med svineavl og agerbrug. På denne gård 
har man fået udarbejdet et naturplan af 
Sønderjysk Landboforening. Denne plan 
omfatter 11 hektar, der er taget ud af egent-

lig drift for at tilgodese naturens vilde plan-
ter og dyr. Det er et rigtig godt initiativ, 
som har skabt en markant ændring for na-
turen på stedet. Der er lavet kantzoner 
langs det dyrkede areal, der er lavet vand-
huller og tilplantet vildtvenlige områder.  
Der er også lavet foranstaltninger i et skov-
område, som giver optimale forhold for 
dyr, fugle og planter. Et tilløb til Fovsåen - 
Mølbro Bæk løber gennem området. Bæk-
ken er blevet oprenset, og der er etableret 
gydebanker for ørreder. 
På dette arrangement er det de vilde plan-
ter, der er i fokus, og vi skal se på dem 
sammen med et par eksperter på området. 
Mødested:  
P-pladsen ved Frørup Kirke. 
 

Torsdag den 7. august kl. 18.00. 
Blomstrende hedelyng, tornskader, tink-
smede og bare dejlig natur. 
Aftenens tur går til Randbøl Hede, hvor vi 
skal nyde naturen på stedet, mens vi hører 
om plante- og dyreliv derude. 
Hedelyngen vil være i fokus denne aften. 
Vi skal høre om plantens særlige livsform 
som hedeplante og den måde, hedebonden 
udnyttede den på.. 
Vi går en tur gennem hede og plantage, 
mens vi nyder sensommerens aftensol og 
hinandens selskab.  
Tidligere har urfuglen ruget i området, men 
findes ikke mere derude, mens tinksmed, 
stor tornskade og 
stor regnspove 
stadig yngler i 
området. 
Mødested: P-
pladsen ved 
Vester Ne-
bel Kirke. 
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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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JUNI 2014 

Konfirmander 4. maj 2014 i Ødis Kirke 
Øverst fra venstre: Laurids Haahr Bihl, Cecilie Overgaard Jessen, Kenneth 

Lund, Mike Johnsen Slothuus, Celina Bott Mastrup, Jacob Møgelvang Johann-
sen, Tommy Krauthammer Jensen, Josefine Kronborg, Minna Kjær, sognepræst 

Borgny Brünings-Hansen. Foto: Jeanet Rostgaard Hansen 

Kirkesiderne denne gang: 
 

- Konfirmandbillede  
- Billeder fra arrangementet  Kend din kir-
ke, hvor menighedsråd, ansatte og frivillige 

satte rammerne for en vellykket dag.  
- I slutningen af maj var vi samlet til børne-

gudstjeneste  med efterfølgende bål i ha-
ven, med dejligt vejr og god stemning.  

 

 

Vi har et billede af pigerne fra MOVE 
OUT, som dansede til gudstjenesten. 

- Gudstjenestelisten  
over sommerens gudstjenester. 

- Tanker over et billede af Bjørn Nørgaard.  
- Omtale af  de spændende lørdage  

som kirkehøjskolen  
i Kolding Provsti arrangerer. 
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Kirkehøjskolen i Kolding 
- tre lørdage i efteråret 

 

Tema:  
”AT LEVE MED SIN FOR-

TID” 
- med skyld og tilgivelse  

som livsvilkår 
 

Lørdag den 20. september kl. 10 
”KAN SKYLD SONES ?”  
Thomas Reinhold Rasmusen, sogne-
præst, debattør og anmelder, om hvor-
dan skyldsbegrebet har ændret karakter, 
fra antikken til moderne tider, hvor 
skyld mest kan beklages”.  
 

Kl. 13”JESUS PENGENE OG LIVET”  

Gretelise Holm, krimiforfatter og jour-
nalist deler sine erindringer fra nomade-
barn i jyske landdistrikter, til hun brød 
familiemønstret og kom i lære som journa-
list.  
 

Lørdag den 4. oktober Kl. 10 
”HVORDAN SKYLDEN DANNER ME-
NING OG DÆMMER OP FOR KAOS”  
Anna Marie Erbs, cand. theol., psykote-
rapeut og tidligere leder af Rehabiliterings-
center For Torturofre Jylland, tager ud-
gangspunkt i de mange skæbner hun har 
mødt gennem sit arbejde med krigstrauma-
tiserede flygtninge. Hvordan fordeles 
skyld og ansvar? Giver tilgivelse mening? 
 

Kl. 13 ”AT LEVE MED GRUNDTVIGS 
SALMER I SORG OG KRISE - ET BI-
DRAG TIL MODERNE SJÆLESORG”  
Lone Vesterdal er sognepræst og ved at 
afslutte en masteruddannelse i teologisk 
sjælesorg. Hun tager udgangspunkt i sin 
bog ”Nedenom og hjem - perspektiver på 
tab og tro”, hvor hun viser, hvordan 
Grundtvigs salmer kan bruges som følge-
skab for det menneske, som har mistet. 
 

Lørdag den 8. november Kl. 10 
” SORG OG GLÆDE”  
Malmros’ film med baggrund i eget liv, 
hvor hans kone i en psykose dræber deres 
ni måneder gamle datter.  

Johannes, som faren hedder i filmen, søger 
at forstå tragedien og finder frem til vigti-
ge ting i livet, der giver håb for en gensidig 
og moden kærlighed.  
 

Kl. 13 ”MALMROS OM SORG OG GLÆ-
DE” Niels Malmros kommer og fortæller 
om sin film og virkeligheden bag filmen. 
Malmros er instruktør til en række danske 
film, der ofte tager udgangspunkt i instruk-
tørens egen barndom, ungdom og voksen-
liv.  
 
 

Praktiske oplysninger: 
Mødested: Jens Holms Hus, Nicolaiplads 
2, 6000 Kolding 
 

Tilmelding: Kirkekontoret, Jens Holms 
Hus. Åbent: Mandag-torsdag 9-13, torsdag 
tillige 16-18. Tlf.: 75 52 02 47.  
Mail: sanktnicolai.sognkolding@km.dk 
 

Ved afbud: Karen Søe Pedersen  
tlf. 21 29 80 02 / kspe@km.dk  
 

Tilmeldingsfrist: Senest onsdag før arran-
gementet (fristen bedes overholdt af hen-
syn til lokale- og frokostbestillinger) 
 

Betaling: Kontant på mødedagene eller på 
konto: 9573 - 528101704 
Kirkekontoret tager ikke imod betaling. 
 

Pris inklusive frokost for alle 3 dage:  
250 kr. For enkelt højskoledag: 100 kr.  

I kirkehøjsko-
len til efter-
året vises fil-
men Sorg og 
glæde.  
Filmen er la-
vet over in-
struktørens 
egen smerteli-
ge oplevelse, 
at miste en ni 
måneder gam-
mel datter  på 
grund af sin 
kones sinds-
sygdom. 
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Ny aktivitet for børn i Ødis viste, hvad de har lært 
 

MOVE OUT pigerne til den sidste prøve i kirken før de skulle vise, hvad de laver tirsdag 
aften i Vestfløjen. Til børnegudstjenesten 27. maj  så vi det så for første gang. De havde 

lært tre danse. Godt gået! Og en stor tak til trænerne Anette og Maria.  

Billeder fra Kend din kirke arrangementet 18. maj 2014 
 

Kend din kirke var dagen, hvor der var mulighed for at se kirkens kringelkroge og få 
mere at vide om de ting, som er med i de kirkelige handlinger og gudstjenesten, men 

som vi måske ikke tænker så meget over. Karin fortalte om orglet og spillede to meget 
forskellige stykker for os. John fortalte om klokkerne i tårnet og det gamle urværk,      

og Find tog os med ud på en spændende og smuk tur på kirkegården.  
Daniel Klestrup Bjærge var med på dagen og har taget nedenstående billeder.  
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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  
Juni - August 

 

 
 

(Hvor andet ikke er nævnt,  
er gudstjenesterne  

v/ sognepræst B. Brünings-Hansen) 
  
 

Juni 
 

 1.  6. søndag eft. påske 
Ingen gudstjeneste. 

Sogneudflugt kl. 12.00. 
 

8.  Pinsedag kl. 10.30 
 

9.  2. Pinsedag  
Fælles gudstjeneste i provstiet  

på Kolding Havn kl. 10.30 
 

  15.  Trinitatis søndag 
kl. 10.30 

  

22.  1. søndag eft. Trinitatis  kl. 10.30 
 

29.  2. søndag eft. Trinitatis  kl. 9.00  
Kaffe og rundstykker i Vestfløjen efter 

gudstjenesten 
 

Juli 
 

 6.  3. søndag eft. Trinitatis kl. 10.30 
 

13.  4. søndag eft. Trinitatis 
Ingen gudstjeneste.  

Vi henviser til omegnenes kirker 
 

20.  5. søndag eft. Trinitatis 
kl. 9.00 v/Kristina Nilsson 

 

27.  6. søndag eft. Trinitatis 
 Ingen gudstjeneste.  

Vi henviser til omegnenes kirker. 
 

August 
 

3. 7. søndag efter Trinitatis  
kl. 9.00 v/ Jan Mortensen 

 

    10.  8. søndag efter Trinitatis 
  kl. 9.00 

  
 

 

Kristi himmelfart  
- Kristi aftryk i vores verden,  

i vores sind og hjerter 
 

Billedet er en del af 
en mosaik fra Chri-

stanskirken i Frederi-
cia, malet af Bjørn 

Nørgaard. Der er 12 
billeder fra Gamle 
Testamente og 12 

billeder fra Nye Te-
stamente.  

 

Himmelfart hedder 
denne del af mosaik-

ken, og vi kan se 
Jesus svævende et 
stykke over jorden, 
men hans fodaftryk 

står tilbage.  
 

Jeg holder af denne 
symbolik, at selv om 
han er på vej væk fra 
sine disciple og den-
ne verden, så er der 

et aftryk tilbage. Der  
hvor han gik, satte 
han sine spor, det 

han sagde og gjorde 
blev husket af dem, 
der mødte ham. Den 
kærlighed han viste, 
viser os at den kærlig 

kan overvinde alt.  
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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 

 



19 

Økologiske grise hos 
Karl og Kirsten Schmidt 
 

Af Niels Christensen 
 

Søndag den 25. maj var der Sofari hos 
Kirsten og Karl Schmidt på Gåskærvej 8 i 
Ødis Bramdrup. Omkring 250 børn og 
voksne var på besøg for at se på økologiske 
grise. Og de er helt sikkert blevet en hel del 
klogere på, hvad økologi drejer sig om. 
På de store marker er der hytter, som grise-
ne kan gå ind i, når vejret er koldt og fug-
tigt. Derinde i hytterne bliver smågrisene 
også født. Men ellers har grisene hele tiden 
fri adgang til frisk luft og ikke mindst vand 
og mudder, som de kan muntre sig med, 
når de trænger til det. Mudderbadene er 
ikke kun leg, men en rigtig god måde at få 
reguleret grisens kropstemperatur på. 
Karl fortæller: De fleste økologiske svin 
kommer på stald, når de er klar til at forla-
de soen, men sådan er det ikke her. Vores 
grise bliver ude på marken i størstedelen af 
deres liv, og derfor er der flere grise på 
vores marker end på mange andre økologi-
ske landbrug. 
Enkelte af vores grise fodrer endda sig 
selv. Grisene går på marker med jordskok-
ker, som de selv roder op med trynen, og 

dermed fodrer de i høj grad sig selv med 
de rødder, de finder i jorden. 
Vi har omkring 50 søer og dyrker selv 
langt det meste af foderet både til vores 
søer og til de cirka 1000 slagtesvin, vi pro-
ducerer om året. Vi lagde om til økologi i 
2001, og det har vi aldrig fortrudt. Jeg har 
nemlig aldrig kunnet lide at sprøjte.    
Jeg besøgte selv Sofarien sammen med 
min familie blandt andet to børnebørn på 
10 og 12 år og et barnebarn på et år. Vi 
blev alle sammen meget klogere på økolo-
gisk landbrug. Der var skiltet godt med 
informationer om, hvad der kræves for at 
bedriften kan kaldes økologisk. Den lille 
morede sig over grisene, når de kastede sig 
i mudderbadene. 

Regelkrav for økologiske svin: 
Kan gå frit ud i frisk luft. 
Forbud mod gensplejset foder (GMO). 
Halm eller anden strøelse til at ligge i. 
Økologisk dyrket foder—mindst 95%. 
Areal pr. gris (100 kg) 2,3 m2 
Skal have grovfoder. 
Søer med smågrise skal være på mark. 
Smågrisene 7 uger sammen med soen. 
Ingen halekupering. 
Kun dyrlægeordineret medicin.  
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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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Igen en hyggelig  
spissammen aften i  
Ødis Forsamlingshus 
Af Inge Thomsen og Eigil Laursen  
Torsdag den 8. maj var der så igen spis-
sammen aften, og 54 personer havde fun-
det tid til at deltage. Der blev serveret Hu-
sarsteg, a la Peter, med kartofler og salat, 
samt dessert bestående af forskellige tærter 
med creme fraiche og flødeskum, alt sam-
men noget, som Sonja, Tove og Minna 
havde stået med. Senere blev der serveret 
kaffe til Jettes hjemmebagte småkager. 

Der var en livlig snak, og folk hyggede sig 
rigtig i hinandens selskab. Formanden op-
fordrede deltagerne til at købe godt af drik-
kevarerne, så der kunne blive et overskud 
af aftenen til Forsamlingshuset, og den 
opfordring tog deltagerne så bogstavelig, at 
der måtte skaffes ekstra rødvin. 
Overskuddet fra spissammen aftener, sam-

men med et beløb på 5.000 kroner fra Spa-
rekassen Koldings Fond, har nu resulteret i 

at Forsamlingshuset har kunnet købe 
de længe ønskede komfurer med 
varmluftovne. Der er endda også 
blevet råd til et nyt stort køleskab.  
Dette var den 5. spissammen aften i 
Ødis Forsamlingshus, og hele sognet 
var repræsenteret med deltagere fra 
såvel Ødis som Ødis Bramdrup og 
Fovslet. Aftenen er blevet en popu-
lær tradition, og flere har allerede 
tilmeldt sig den næste spissammen 
aften, som bliver en gang i efteråret. 
Forsamlingshuset er heldigvis pænt 
udlejet i denne tid, og en stor med-
virkende årsag er sikkert, at salen og 
entreen blev sat i stand sidste år og 

fremstår rigtig flot.  
Næste projekt bliver at få malet toiletterne, 
men pengekassen er lidt slunken. Det ko-
stede jo en hel del alt det, der blev gjort 
sidste år, selvom alt arbejdet blev udført af 
frivillige.  Bestyrelsen overvejer, hvordan 
der kan skaffes kapital, så arbejdet i huset 
kan blive færdiggjort. 
Men med de mange der nyder spissammen 
aftener og de mange pensionister, efterløn-
nere og sangglade, der hele vinteren igen-
nem har gode arrangementer i huset hver 
tirsdag samt de mange der lejer huset til 
f.eks. konfirmationer og andre fester, så er 
der nok en del, der gerne vil give huset et 
beløb. Et støttebeløb kan indsættes på  
Konto nr. 9573  0940101387. 
 

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer 
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  Dette nummers "Hvad er Det" er 
indleveret af Richard Madsen Ødis, 
der har fundet det i Svanemosen, men 
"Hvad er Det" mon for noget?  
  
Billedet på sidste nummers "Hvad er 
Det" var resterne af en fladtrykt øl-
dåse fra en Slotsøl, som den hedder. 
Tingesten var rykket ned  i jorden 
måske i håb om, at så er det ikke så 
slemt at efterlade den i naturen. 
   Ikke alene er der tale om ressour-
cetab, da aluminium kan genbruges, og 
at det kræver meget energi at udvinde 
metallet. Det tager i øvrigt 450 år 
for naturen at nedbryde en sådan dåse 
og undervejs danner den skarpe kan-
ter, som kan skade dyrelivet. 
   Henkastning af øldåser i naturen 
giver tit det resultat, at forskellige 
smådyr kravler ind i dåserne og ikke 

kan kom-
me ud 
igen og 
derfor 
må lide 
døden på 
en grim 
måde. 
Der fin-
des hele 
tiden då-
ser med 
rester af 
smådyr, 
hvilket 
røber sig 

ved at det lugter af lig fra dem, så 
alene her er der et godt incitament til 
ikke at smide dem i naturen, men i 
stedet tage dem hjem til skraldeposen 
eller endnu bedre at indlevere dem 
som brugt metal på vore genbrugs-
pladser. 
   I påkommende tilfælde er denne 
fare ikke til stede, da øldåsen er blevet 
trampet flad, inden henkastningen. 

Hvad er det? Af Frede Nielsen 
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Referat fra Skolebestyrelses-
møde den 8. maj 2014 
 

Af Dorte Vadgaard 
 

Vi har desværre på kort tid haft indbrud på 
Ødis Skole af 2 omgange. Det er rigtig irrite-
rende og ærgerligt, at sådan noget sker i vo-
res lille by. Skolen har derfor nu fået installe-
ret bedre låse og andet for at sikre og beskyt-
te skolen yderligere mod sådanne indbrud. 
Byggeriet på skolen er rigtig godt i gang. Det 
bliver supergodt for alle med nye dejlige 
rammer til masser af gode timer med god 
indlæring, et frisk pust til skolen. Alle lærere 
og elever glæder sig meget til, at det hele står 
færdigt i omkring uge 25. 
Dejligt at vi allerede nu før sommerferien får 
en ny elev i 2. klasse og en ny elev i 3. klas-
se. 
Ødis Skole er i en rigtig god udvikling. Den 
nationale test er et godt bevis for det. Skolens 
elever ligger flot over gennemsnittet i dansk 
og på gennemsnittet i matematik.  
På elevrådsmødet har 4. klasse spurgt, om der 
er mulighed for at hele skolen kan sponsorere 
et barn i Afrika. Alle synes, det er en fin og 
god idé, og ikke mindst kan det give eleverne 
et indblik og en viden fra en anden verden 

end deres egen. Mads undersøger, hvordan 
man kan gøre dette. 
Eleverne venter på, at vejret bliver lidt bedre, 
så de kan genoptegne gamle hinkeruder og 
danmarkskortet til leg i frikvarterne.   
Der har været megen snak om den nye skole-
reform både i medierne og sikkert også i 
hjemmene. Mads er meget positiv omkring 
reformen og føler, at de er rigtig godt med og 
parate til det hele går løs efter sommerferien. 
Vi håber, rigtig mange vil møde op på Ødis 
Skole til et informationsmøde omkring skole-
reformens betydning for skoledagen mandag 
den 2. juni 2014 kl. 17.00 – 18.00. 
På det seneste byrådsmøde er det blevet be-
sluttet, at der fra kommende skoleår skal 
oprettes klubtilbud på Ødis Skole. Tilbuddet  
skal oprettes i skolens regi og henvender sig 
til elever i 4. – 6. klasse. Skolens ledelse bli-
ver i nærmeste fremtid inviteret til et arbejds-
møde med forvaltningen i forhold til de vide-
re skridt omkring etablering. 
Det er en stor, glad nyhed i Ødis, og Terry, 

leder af SFOen, glæder sig til give de større 

børn et par glade og sjove timer sammen om 

eftermiddagen og håber selvfølgelig  på stor 

opbakning. 

FLEXTUR 76 608 608 
Kolding Kommune og Sydtrafik har ud-
givet en folder med oplysninger om mu-
ligheder for billig befordring, i de områ-
der og på de tidspunkter, hvor busserne 
ikke kører. 
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.   
Flere og flere benytter sig af FLEXTUR, 
hvilket er meget rimeligt, da vi jo ikke 
har busforbindelser, som de har i byom-
råder, hvor bybusserne kører.             nc 

     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 
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Udtrækning af  
Ødis IF lotteri 

 

Maj 
 

176 
24, 125, 213 

155, 141, 1, 235  
82, 266, 38, 246 

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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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 5. august 2014 
Deadline 26. juli 2014 

kl. 8.00 
 

 
Husk at få jeres arrangementer  

med i aktivitetskalenderen 
31432184 eller  

ejbording@gmail.com 
 

    Dette nummers "Gættebillede" 
er fra en af egnens større gårde, 
der dog ikke ligger ud til Alfar-
vej.  
Vi er i den sydlige del af sognet, 
men hvor? 

 
"Gættebilledet" i sidste nummer 
af avisen var en privat bolig i 
Drenderup nemlig Vamdrupvej 
33 Drenderup. 


