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September 2014 

Danmarks Radios 
Pigekor i Ødis Kirke  
 

Søndag den 26. okt. kl. 19 er 
der mulighed for at opleve 
det talentfulde kor. Der er 
endnu nogle billetter, som 
kan købes i Vestfløjen tirs-
dag den 16. sep. kl. 16-18.  
Pris: 250.– kr.        Læs s. 17 

Pandespejlet  
 

Pandespejlet er nu efter en 
lille pause tilbage og ud-
kommer delvis på svensk. 
Den handler bl.a. om en  
dramatisk elgjagt i Sverige.            
Og det er netop i Sverige, 
forfatteren befinder sig for 
tiden.                Læs s. 23 -24 

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

Intro-aften                                  s. 3 

Velkommen til sognet         s. 4 & 6  

Hjertestarter                               s. 5 

Spissammen/Røde Kors             s. 5 

Spissammen i Fovslet               s. 6 

Vesterleds Vennekreds              s. 8 

Sponsorer/Orienteringsløb          s.8     

80-er fest i / Banko                    s. 9  

Cykelklub/TVETOhytten   s. 10-11 

Stafetten / Åbent Hus          s. 12-13 

Skovtrolden/Bålhytten             s. 15 

Kirkesider                           s. 17-20 

Gymnastikopstart                    s. 24 

Skolen                                 s. 26-27 

Svaleunger/Madholdet              s.28 

Mindeord                                 s. 29 

Hvad er det?                            s. 30 

Lokalavisen 25 år/Pileflet        s. 31 

Landsbydag for 
Stepping og Ødis 
 

Lørdag den 20 sep. afholdes 
den årlige landsbydag. Sog-
neforeningen og Stepping 
landsbyråd har tilrettelagt en 
spændende dag med besøg 
på udvalgte steder i begge 
sogne.                       Læs  s. 7 

Omkring 20 personer deltog i hygge snakke gåtur i Fovslet Skov. Læs s. 29 

 

Husk   
Sogneavisen  

kan  betales via net-

bank på konto nr. 

7040 0000175819 
Husk navn 
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SEPTEMBER 
9. kl. 19.30, Præmiewhist, Ødis 
 Hallens Cafeteria   
13. kl. 11-15, Orienteringsløb i 
 Fovslet Skov, Kolding  
 Orienteringsklub 

14. kl. 14, Høstgudstjeneste med 
 efterfølgende kaffebord, Ødis 
 Kirke 

15. kl. 19, Intro-aften til Første-
 hjælp og hjertestart, Ødis 
 Hallens Cafeteria 

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

20. kl. 13, Landsbydag, Fælles 
 arrangement for alle beboere i 
 Stepping og  Ødis 

21. kl. 13, Tur til Hindemaj ved 
 Hammelev, Mødested: P- pladsen 
ved Vonsild Brugs,  Skovtrolden 
23. kl. 19.30, Præmiewhist, Ødis 
 Hallens Cafeteria  
28. kl. 13.30, Svampetur i Marie-
 lund, Mødested: Naturskolen  i 
Marielund, Kolding, Skov- trolden 

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

OKTOBER 
1. kl. 19.30, Banko i Ødis Hal-
 lens Cafeteria, Støtteforenin-
 gen for Ødis IF 

2. kl. 18, Spis, syng og vær glad,  
 fællesspisning og sang, Vest-
 fløjen 

4. kl. 21, 80’er fest, Ødis Hallen, 
 Ødis IF 

7. kl. 14, Åbent hus for pensio-
 nister og efterlønnere, Ødis 
 Forsamlingshus 

7. kl. 19.30, Præmiewhist, Ødis 
 Hallens Cafeteria  
8.  kl. 19.30, Banko i Ødis Hal-
 lens Cafeteria, Støtteforenin-
 gen for Ødis IF 
14.  kl. 19, Sang for sangglade, 
 Ødis Forsamlingshus 

15. kl. 19.30, Banko i Ødis Hal-
 lens Cafeteria, Støtteforenin-
 gen for Ødis IF 
19. kl. 13.30, Tur til dyreparken 
 ved Hindsgavl Slot, Møde-
 sted: Karolinekiosken i sko-
 ven ved Lillebæltbroen i Mid-
 delfart, Skovtrolden 

21. kl. 14, Åbent hus for pensio-
 nister og efterlønnere, Ødis 
 Forsamlingshus 
21. kl. 19.30, Præmiewhist, Ødis 
 Hallens Cafeteria  
22. kl. 19.30, Banko i Ødis Hal-
 lens Cafeteria, Støtteforenin-
 gen for Ødis IF 
23. kl. 17.30, Spis-sammen aften, 
 Ødis Forsamlingshus 

26. kl. 11, Åbent hus i Tvetohyt-
 ten - 20 års jubilæum 

26. kl. 19, Efterårskoncert med 
 Danmarks Radios Pigekor, 
 Ødis Kirke, Menighedsrådet 

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

29. kl. 19.30, Banko i Ødis Hal-
 lens Cafeteria, Støtteforenin-
 gen for Ødis IF 

30. kl. 14, Bankospil, Vesterled, 
 Vesterleds Vennekreds 

 
 

Sognets aktivitetskalender 
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Sogneavisens deadline og udgivelsesdatoer  
 

 Nr. 8  deadline 27. september udkommer 7. oktober 
 Nr. 9 deadline 25. oktober udkommer 4. november 
 Nr. 10 deadline 29. november udkommer 9. december 

 

NYT FRA  
SOGNEFORENINGEN 

 

Lær førstehjælp nu. I forbindelse med 
ønsket om at skaffe midler til tre hjerte-
startere til de tre landsbyer, inviterer Sog-
neforeningen til en aften med førstehjælp 
og hjertestartere som emne. Jens Vang, 
som er instruktør i ”LærFørstehjælpNu” 
vil sammen med en kollega gøre os alle 
sammen klogere på vigtigheden af at 
kunne hjælpe i akutte situationer. Så mød 
op i Ødis Hallens Cafeteria mandag 
d.15.9. kl.19. Alle er velkomne. 
 

Landsbydagen den 20.9. byder på mu-
ligheden for en dejlig eftermiddag i natu-
ren fra kl.13-16. Se det endelige program 
i Sogneavisen side 7 og på hjemmesiden. 
 

”Tænketanken ØSU”. Sogneforeningen 
har afholdt det første møde i den nyetab-
lerede ”Tænketank, ØSU” (Ødis sogns 

udvikling). Udvalget har 8 medlemmer, 
og formålet er at synliggøre de kvaliteter, 
der findes i landsbyerne, så Ødis Sogn 
fremstår som et udviklings- og ikke som 
et afviklingsområde. Hvordan tiltrækker 
vi nye beboere? En velfungerende skole, 
en god børnehave og naturen har vi, men 
har vi byggegrunde og huse nok? Er der 
tegn på forfald og trænger vi til forskøn-
nelse af landbyerne? Er vi så åbne, som 
vi selv mener? Kan vi alle gøre lidt mere? 
Kort sagt: Vi skal have Ødis på ”land-
kortet”. Kunne vores postnummer evt. 
være 6580 Kolding? Gruppen mødes igen 
i januar. 

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  

 

Intro-aften til førstehjælp og hjertestart 
 

Sogneforeningen inviterer til en informationsaften om  
vigtigheden af  at kunne yde førstehjælp og hjertestart,  

idet vi ved, at en hurtig indsats kan redde liv! 
Jens Vang, som er instruktør i ”FørstehjælpNu” og en kollega  

vil føre os gennem aftenen. 
 

Mandag d.15.september kl.19-ca. 21 i Ødis Hallens Cafeteria 
 

                           Venlig hilsen Sogneforeningen 
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Velkommen til Ødis Sogn 

Af Inge M. Thomsen 
Snart flytter en ung beboer ind i sit nybygge-
de hus på Stationsvej 7 – nå, snart er måske 
lidt overdrevet, men Steffan Christensen 
håber han kan fejre jul i sit nye hus.  
Det er ikke sket før, at jeg kan byde en ung 
mand på 22 år velkommen til Ødis. Han og 
hans hjælpere har selv bygget huset, og det 
bliver bare så flot, kan man se, selvom det 
ikke er helt færdigt.  
Steffan har selv tegnet huset og fik det selv-
følgelig tegnet færdigt af en, der havde for-
stand på det. Han kommer fra Fovslet, hvor 
hans forældre stadig bor. Han gik de første 
skoleår i Ødis Skole og tog de sidste 3 år på 
Realskolen i Kolding. Han er udlært som 
anlægsstruktør, ja, det ord havde jeg ikke 
hørt før, men det er noget med kloak – jord 
og beton. Steffan blev udlært som 20årig hos 
Arkil og arbejder i dag ved JC Entreprenør 
Service.      
Og det sædvanlige spørgsmål – hvorfor blev 

det lige i Ødis 
du ville byg-
ge / bo ?  
Ja, det lå heller 
ikke lige i 
kortene – men 
tilfældet var, at 
han så grunden 
blev til salg og 
efter i flere omgange at have set på grunden, 
ja, så blev der handlet i okt. 2012. Det gamle 
hus blev revet ned, og byggeriet gik i gang. 
Grunden ligger rigtig godt, direkte udgang til 
det grønne område ned til Ødis Sø og med 
kig til søen fra stuen / altanen på første sal.    
Steffan er også helt sikker på, at Ødis nok 
skal overleve som by med den natur, vi har 
lige uden for døren og nu med de informatio-
ner om den nye motorvejsafkørsel på Step-
pingvejen, vil der helt sikkert komme den 
udstykning, vi alle venter på.  Og dermed – 
forhåbentlig – børn til skolen. 

Af Jonna Jørgensen 
Marie og Christian og lille Dagmar 
Støvlbæk Garbenfeldt overtog den 
1. maj 2014 Midtgård, Farrivej 8, 
Ødis Bramdrup. De flyttede dog 

først ind den 1.7.   
Marie kommer fra Randbøl Hede, har gået på 
Vandel Skole og gymnasium i Vejle. Hun er 
uddannet dekoratør i Århus var færdig i 2006. 
Allerede i 2005 købte hun blomsterbutikken 
Fleuri på Haderslevvej i Kolding. Marie har 
nu en fuldtidsansat dekoratør og en butikspi-
ge samt en chauffør, der dagligt kører ud med 
blomster. Hun har uddannet 3 dekoratører. 
Hun synes, det et rigtig dejligt arbejde at have 
hænderne i blomster hver dag.  
Man kan hente blomster på Midtgård efter af-
tale og bestilling på tlf. 7553 1444 mail via 
www.fleurie.dk.  
Christian er fra Kolding, hvor han har gået i 
skole og senere købmandsskolen. Han er ud-
dannet bankmand i Danske Bank i Kolding 
udlært statsautoriseret ejendomsmægler fra 
EDC i Kolding. Han startede selvstændig 
ejendomsmæglerfirma 2010                    
http://@cga.robinhus.dk, og nu driver han 

Robinhus fra adressen Midtgård. 
Han spiller golf i sin fritid, når han har tid. 
Marie er meget interesseret i middelalder-
håndværk  - særlig plantefarvning  -  og til-
bringer en del af sommerferien i en middelal-
derby. De er begge meget interesserede i hus 
og have, og det er dejligt at se, at de er godt i 
gang både ude og inde. Det glædede mig at 
se, da jeg selv og min familie har boet på 
Midtgård.  
Lille Dagmar er en sød lille pige på 1½ år, 
som er startet i vuggestue i Ødis. Hun er glad 
og trives godt i det trygge miljø. 
Familien føler sig godt tilpas her i Ødis 
Bramdrup. 
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Vær med til at    
redde liv! 

 

Indsamling til indkøb af hjertestartere 
til Fovslet, Ødis Bramdrup og Ødis 

 
Hvert år rammes omkring 3500 danskere af hjertestop uden for hos-
pitalerne. 
Chancen for at overleve stiger markant, hvis der er mulighed for i de 
første minutter at give livreddende førstehjælp. 
Sogneforeningen ønsker, at det skal være tryggere at bo i vores om-
råde, derfor har vi taget initiativ til at starte en fælles indsamling til 
indkøb af hjertestartere til opsætning på strategiske steder i landsby-
erne. Målet er at indsamle 75.000 kr. 
Der vil desuden blive arrangeret kurser, så kendskabet til brugen bli-
ver udbredt. 
Du kan give dit bidrag ved at indbetale på  
 

Sogneforeningens konto: 
5881 4383 569 430 

mærket ”hjertestarter” 
 

Bidrag fra virksomheder er fradragsberettiget, og her sørger Sogne-
foreningen for fornøden dokumentation. 
Såvel små som store bidrag modtages med glæde, for sammen kan vi 
løfte opgaven. 
Vær med i indsamlingen, giv et bidrag! 
 
 

Venlig hilsen 
Sogneforeningen 

Spis sammen aften i    
Ødis Forsamlingshus    

Torsdag den 23. oktober kl. 
17.30. Sæt X i kalenderen og se 
hele programmet med priser og 
menu i næste nummer af Sogne-
avisen. 

Røde Kors indsamling 
Søndag den 5. oktober er der landsindsam-
ling til Røde Kors. Hvis I har lyst til at være 
med i indsamlingen, kan I ringe eller skrive 
til mig på  tlf. 7559 8339 / 2084 4579  
e-mail: sogneavisnc@hotmail. com  
 

Niels Christensen 
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Spis sammen i Fovslet 
Af Karen Nielsen  
 

Smørrebrød i metervis gav ideen til en hyg-
geaften i Fovslet. 
 

Da Sonja og Finn Hansen havde pladsen til 
det og var så flinke at åbne døren til deres 
tidligere systue, fra dengang de drev Kolding 
Plisse` blev det vedtaget, at det kunne foregå 
hos dem. Og hvad var mere oplagt end at 
hente en halv kvm smørrebrød i Vamdrup 
Brugs, som havde fået den sjove ide at lave 
verdens største pålægsfirkant på over 22 
kvm. 
Hver især medbragte hvad de skulle bruge af 
service, drikkevarer m.m. Det blev en hygge-

lig aften, hvor snakken gik og hvor Erik 
Madsen viste film fra byens tidligere udflug-
ter og byfester, helt tilbage fra 1994, det var 
meget morsomt. 
Finn og Sonja vil fremover åbne deres 
`systue` til en månedlig spis-sammen og 
snakke-sammen aften. 

 Af Inge M. Thomsen 
Velkommen til de nye beboer på Rodegård – 
ja, mange inkl. mig selv, tænker lige, de må 
da bo på Rodegårdsvej, men nej adressen er 
Ødis Kirkevej 3.  
1. juni overtog Marie Sofie Nielsen og Ras-
mus Schneidereit (der skal tungen holdes 
lige) ejendommen og efter et par ugers ma-
ling mm. flyttede de ind sammen med Julius 
på 5 år. Begge er lige omkring de 30 år og er 
blevet rigtig glade for stedet og nyder at bo 
der. Det er også et skønt sted – god plads og 
sikke en udsigt  -  og stilheden. Katten lå og 
solede sig og om ca. 3 uger bliver familien 
udvidet med en hundehvalp og en særlig en af 
slagsen, nemlig en Broholmer.  
Marie Sofie kommer fra Sdr. Bjert og arbej-
der som Sosuassistent i Egtved på et bosted 
for voksne psykisk syge. Det er en døgninsti-
tution, så indimellem er der forskellige vag-
ter, der skal passes ind.  
Rasmus er født og opvokset i Hjarup, gået i 
skole der indtil 7 kl. og tog de sidste 3 år på 
Skt. Michaels Skole i Kolding. Han kom i 
lære på Tresu i Agtrup  som industritekniker, 
blev der i  ca. 10 år og arbejder nu som mon-
tør på Alfa Laval i Kolding.  
Der er også forskellige arbejdstider, så der 
skal noget planlægning til, når også hente/
bringe tiderne i børnehaven med Julius skal 
passes ind. Men heldigvis bor bedsteforældre-
ne i Sdr. Bjert og Hjarup og kan give en hånd 

med, når det kniber.  
De boede tidligere i en lejlighed i Kolding, så 
de har fået rigtig megen plads nu, både inde 
og ude.  
Land Roveren på billedet er en hobby/livsstil 
som de hygger sig med sammen med en flok 
”drenge” fra Hjarup, som Rasmus har kendt 
fra drengetiden. Flere af dem har også købt 
ejendomme i nærområdet.  
Hele flokken tager af og til på weekendop-
hold med Land Roveren  og campingvognen 
bagefter, for udelivet er lige noget for dem. 
De vil helt sikkert tage del i samfundet, kigge 
i Sogneavisen, Ødis.dk -  og finde de aktivite-
ter / oplevelser som de har lyst til at deltage i.  
Vi snakkede om den forstående koncert med 
DR Pigekoret i Kirken, løbeklubben, spejder, 

spis sammen aften, gymnastik, og hvad der er 

ellers er gang i byen.  

Velkommen til Ødis Sogn 
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Kom med til Landsbydag 
for Ødis og Stepping 

 

lørdag den 20. september kl.13-16 
for både børn og voksne 

 
Tag naboen, manden, konen, børnene, bedstefor-

ældrene med…. for nu er der mulighed for 3 timer i 
godt selskab ! 

 
Kl 13. Vi mødes på Tågerupgård, Tågerupvej 32, 6560 
Sommersted. Her vil vi blive præsenteret for avlscente-
ret samt ridecenteret, hvor der afholdes DM i ridebane-
springning. P-plads foran ridehallen. 
 
Kl.14.30. Vi kører til Drenderuphus og Tveto-hytten i 
Ødis, Vamdrupvej 18 og 16A. 
Spejderne har bl.a. tændt bål, så børnene kan bage sno-
brød. 
Sogneforeningen sørger for, at der er kaffe og kage.  
Pris 25 kr. 
 
Kl.15.-15.45 fortæller Jørn Chemnitz fra Naturskolen 
om fugle-og dyrelivet ved Ødis Sø og i Drenderup Skov. 
 

Venlig hilsen  
Sogneforeningen i Ødis og Stepping Landsbyråd 
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Tak til Sponsorer 
 

En af forudsætningerne for, at de 
to frivillige arbejdsgrupper Akti-
vitetsudvalget og Stifindergrup-
pen kan fungere er, at der bliver 
indbetalt frivillige bidrag eller 
sponsorstøtte til de to grupper. 
Der opkræves ikke kontingent til 
de to grupper. 
Vi takker derfor følgende spon-
sorer for Deres indbetalinger. 
 

Firmaet Kimex v/ Egon Boysen 
 

Firmaet BJ Skovservice          
v/ Bjarne Jessen 
 

Kristian Dybro, Fovsletgård  
 

Alle bidrag store som små er 
meget velkomne, og kan indsæt-
tes på gruppernes fælles konto. 
 
 

Reg.nr. 5881  
konto nr. 8977 154 422  

Hvad sker der i Ødis og Fovslet 
skov, lørdag den 13.september fra 
kl. 11 til 15? 
Kolding Orienteringsklub afvikler danske mester-
skaber i stafetløb i Fovslet Skov med start og mål på 
Ødis- siden af skoven. Der forventes ca. 800 delta-
gere, hvoraf yngste deltager er under 10 år og ældste 
over 80 år. Stævneområdet er at finde ud ad Ødis 
Kirkevej. Der vil være afmærket P-plads til de man-
ge biler. 
 Det vil være muligt for alle – også ikke oriente-
ringsløbere, at prøve et rigtigt orienteringsløb mel-
lem kl.12 og kl.14 efter det nytegnede orienterings-
kort over Fovslet Skov.  
Et gebyr på 100 kr. for deltagelse betales ved start, 
enten kontant eller via Swipp eller Mobilepay.  
Børn kan løbe en gratis børnebane. En spændende 
efterårsaktivitet som alle er velkomne til at deltage i. 
 

Skoler, spejdere, og andre der vil arrangere et løb, 
kan kontakte Kolding Orienteringsklub, Per Eg Pe-
dersen, tlf.20 83 74 56, som står for fremstilling af 
de specielle orienteringskort.  

 
 

 
 

Nyt fra Vesterled 
Vennekredsen har afholdt bestyrelses-
møde og fastlagt nogle af efterårsakti-
viteterne. 
1. KØRETURE for beboerne:   
16. sept. 29. sept. 6. okt. 20. okt.         
3. nov. 10. nov. 24. nov. 8. dec.         
15. dec. og 22.dec.  
I december måned går køreturene ofte 
til i Kolding Storcenter, men den sidste 
tur er ud for at fælde juletræet til pleje-
hjemmet. Her deltager så mange af be-
boerne som muligt, og man har en her-
lig eftermiddag. 

2. BANKOSPIL:   30. okt. kl.14.00 
                             11. nov. kl. 14.00 
                             16. dec. kl. 14.00  
3. Desuden afholdes der høstfest d. 24. 
sept. kl.17.00 med musik og sang. I 
skrivende stund arbejdes der med at 
menuen bliver en overraskelse, men det 
bliver absolut ikke kedeligt. 
MEN: Vesterled savner personer, der 
vil komme og gå ture, synge med, eller 
blot snakke med beboerne ind imellem.   
Så kridt skoene og kom ind på Vester-
led og tag en snak med personale, eller 
en fra vennekredsen, om hvordan det er 
at være "besøgsperson" på hjemmet. 
Man kan også gribe telefonen og ringe 
til plejehjemmet (7559 8090) eller un-
dertegnede (5335 6905). Det er ikke 
noget med fuld speed på, for det er ab-
solut ikke tanken.  

Med Venlig Hilsen 
Stig Funder formand Vennekredsen 
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Ødis Idrætsforening afholder 80’er fest  
den 4. oktober 2014 

Fra kl. 21.00 til 02.00 (dørene åbnes kl. 20.30) 

Spejlkugler, røgmaskiner og en diskohimmel danner sammen med en DJ 
fra 80’erne rammen om en fantastisk aften, som tager dig med tilbage i 
tiden.  
Frem med miniskirts, overdimensionerede t-shirt, plastikarmbånd og de 
store øreringe i neonfarver. Pullover af mærkerne Lacoste, Pringle og 
Kappa. Sejlersko, Tenson-jakker og Rolex-ure, så er du nemlig klar til en 
aften i selskab med de bedste kunstnere fra 80’erne, når DJ’en fyrer op for 
musikken. Melder sulten sig, vil der være mulighed for at købe hotdogs 
hos pølsevogn Dixen. 
Billetter kan købes nu og frem til d. 29. september på billetto.dk til kun 
110 kr. 
Der er mulighed for køb af billetter ved indgang til 130 kr. 
 

Med 80’er hilsner Ødis Idrætsforening 

 

BANKOSPIL 
I Ødis Hallens Cafeteria 

 
Hver onsdag kl. 19.30 
Start den 1. oktober 

 
Der spilles om  

20 gevinster + ekstra-
gevinst og udtrækning 
af amerikansk lotteri 

 
 

Arr.: Støtteforeningen 
for Ødis IF 

http://billetto.dk/
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Cykelsæson 2014 er slut 
 

Mandag den 25. august sluttede cykelsæso-
nen, jeg vil gerne takke alle for en god sæ-
son.  
Igen i år har vi været utrolig heldige med 
vejret, så vidt jeg husker, har vi ikke kørt 
én eneste aften i regnvejr, og vi har haft 
mange gode oplevelser undervejs. 
Stadig nye deltagere dukker op til vores 
cykelaftener, og i år har vi i snit været 12 - 
14 deltagere pr. aften, så det er da flot, når 
man tænker på, at det er sommer, og at 
flere har været på ferie; en aften var der 
endda 5 feriebørn med, og de klarede alle 
turen helt perfekt, selv om den var på ca. 
28 km. Ellers har de fleste ture været på 
mellem 20 og 25 km og vi har gennem 
sæsonen cyklet ca. 400 km i den smukke 
natur, vi har omkring Ødis. 
Der er to særlige højdepunkter i løbet af 
sæsonen. Det ene er vores årlige tur til 
Hejlsminde, hvor vi cykler turen ned, gerne 
med en lille omvej, bliver beværtet med øl, 
vin og kaffe med hjemmebag, inden vi 
kører direkte hjem, med diverse indlagte 
pauser. Den tur havde vi mandag den 16. 
juni. Tak til Rigmor og Jens Erik for den 
gode betjening. 
 

Så er der vores udflugt, som i år var lidt 
anderledes end sædvanligt. Vi havde nem-
lig ikke vores hjemmesmurte madpakke 
med, men havde bestilt frokost på Elme-
gaarden i Sommersted. 
 

Turen startede som sædvanlig ved kirke-
pladsen, hvor vi derefter kørte over Ødis 
Bramdrup til Farris og videre til Jels Sø. 
Her cyklede vi ad søstien, for at holde vo-
res formiddagspause ved Jels Vikingespils 
arealer. Her er der både borde, bænke og 
toiletter, man kan benytte, herfra er der 
også udsigt til Orion Planetariet. Turen gik 
så gennem Jels by, hvor vi godt ude af by-
en, kom på hærvejen, som førte os gennem 
Stursbøl Plantage. Smukt var der gennem 
skoven, for solen skinnede fra en klar him-
mel, og der var næsten vindstille mellem 
træerne. Atter kom vi på asfaltvej, som vi 

kørte på til Mølby. Her måtte vi igen have 
bare en lille vandpause for at tilpasse tiden. 
Nu kom vi så, efter 30 km endelig til Som-
mersted, hvor frokosten stod klar, og det 
var udelukkende hjemmelavede lækkerier, 
de bedste råvarer fra egen produktion. For  
at nævne noget var der bl.a. roastbeef, 
kamsteg, leverpølse, oksespegepølse m.m. 
alt sammen med diverse tilbehør og selv-
følgelig hjemmebagt brød til.  
Da vi havde indtaget så meget, som vi kun-
ne, hentede Ryon 6 forskellige oste af egen 
produktion. Hertil fik vi atter hjemmebagt 
brød, denne gang valnøddebrød. Af drikke-
varer kunne vi vælge mellem øl, selvfølge-
lig med eget logo, hjemmebrygget æble-
most, samt rød- og hvidvin og sodavand. 
 

Efter frokosten gik vi så til mejeriet, hvor 
vi så en lille video, samt fik en god oriente-
ring om stedets osteproduktion. Vi sluttede 
med at se gårdbutikken, hvor der sælges 
bl.a. ost, hereford- og grisekød, hjemmela-
vet æblemost, is, honning og meget mere 
alt af egen produktion. 
 

Lisbeth havde rettet frokosten an, men hav-
de anden aftale, så Ryon stod for arrange-
mentet. 
Han bød os alle velkommen, hvorefter han 
tog harmonikaen frem, og vi startede med 
at synge Marken er mejet, hvorefter han 
fortalte om alt, hvad de havde gang i, og 
det er ikke småting:  
Forsamlingshus, det var for øvrigt der, vi 
spiste frokost, mejeri, bondegårdsferie,  
gårdbutik og en vinkælder, som vi desvær-
re ikke nåede at se, da tiden var gået.  

Pause ved Jels 
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SANG FOR SANGGLADE 
 

Vi samles om Marie Louise ved 
klaveret i Ødis Forsamlingshus  
tirsdage i lige uger kl. 19 – 21. 

Vi starter den 16. 9.  
 

Alle sangglade er meget velkomne. 
Vi synger efter DGI-sangbogen og 

en kopisamling af andre nyere  
sange efter ønsker. 

 

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

Økologiske kartofler fra 
Gåskær 

 

 

 

Gode, økologiske kartofler sælges.  

Selvbetjening fra skabet ved vejen. 
 

Venlig hilsen  

Kirsten Schmidt, Gåskærvej 8. 

TVETO-hytten fejrer sine 20 
år søndag 26. oktober 2014 
 

Mandag den 20. oktober 2014 er det 20 år 
siden, at TVETO-hytten blev indviet, efter 
at være blevet til på landsdækkende TV.  
Det er da værd at fejre, derfor slår KFUM 
spejderne Ødis dørene op og holder  

 

Åben spejderhytte,  
søndag den 26. oktober  

Kl. 11 til 15. 
 

Vi håber, at I uanset om I er spejdere eller 
ej, børn, unge eller gamle vil benytte da-
gen til at besøge TVETO-hytten. 
Det vil være muligt at høre og se historien 
om hyttens tilblivelse og udveksle histori-

er fra dengang, prøve spejderaktiviteter 
fra dengang og nu, finde de gamle patrul-
jebøger frem, mindes jeres spejdertid, 
måske finde sig selv på vores mange fotos 
og smage mad med det særlige spejder-
krydderi. 
 

Med spejderhilsen  
KFUM spejderne 

ØDIS 

Elmegaarden er bestemt et besøg værd, kan 
ses på www.elmegaarden.dk 
 
Vi skulle jo også hjem igen, og her gik 
turen over Bjerndrup til Hjerndrup, hvor vi 
fik vores medbragte kaffe i en hytte ved 
Hjerndrup Sognegård. Så var det videre til 
Ødis, så efter 50 km var vi atter hjemme 
godt brugte. 
 

På  gensyn næste sæson                    
Minna 

Frokostbordet på Elmegaarden 
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Ødis forsamlingshus 

Tak til Beboerforening for Fovslet og om-
egn for modtagelse af Stafetten 
  

Den 21. september 1902 samledes en del 
beboere i Ødis for at drøfte oprettelsen af et 
gymnastik– og foredragshus. Der valgtes 
en bestyrelse til at realisere planerne. Den 
22. december trådte bestyrelsen sammen og 
valgte pastor J.A. Jessen som formand. 
Gdr. Hans Andersen, Ødisgård tilbød at 
give en gratis byggegrund. Så kunne aktie-
tegningen begynde. Den 2. januar 1903 var 
der tegnet 148 aktier á 25 kr, i alt 3700 kr. 
Det blev nu besluttet at opføre forsamlings-
huset. 
En arkitekt blev hyret, der blev lavet teg-
ninger og prisoverslag, og efter en licitati-
onsrunde blev projektet overdraget til tøm-
rermester Kjældsgaard, Fovslet.  
Der findes ikke i protokollen nogen dato 
for husets indvielse, men ved 25 års jubilæ-
et er det dateret til den 2. oktober. 
Der blev optaget lån på i alt 4.500 kr. 
blandt andet til dækning af inventar og 
gymnastikredskaber. 
Udgifterne ved selve byggeriet blev på 
3.995 kr. og 35 øre.  Kassebeholdning ved 
byggeriet afslutning var 5,78 kr. 
 

I 1936 var der planer om, at Sognerådet 
skulle købe Forsamlingshuset for 3000 kr. 
Huset skulle bruges til gymnastik og sløjd 
(Ødis skole lå jo lige ovre på den anden 
side af vejen). Forsamlingshuset skulle i 
stedet købe Ødis Kro for 36000 kr. Forsla-
get blev vedtaget i bestyrelsen med et kne-
bent flertal, men blev aldrig realiseret.  
I 1937, da Ødis Vandværk blev etableret, 
blev der indlagt vand i huset. 
I 1953 blev det besluttet at gøre Forsam-
lingshuset til et Andelsselskab med solida-
risk ansvar. 

I 1957 fik huset nyt tag og nyt gulv, loftet 
blev sænket og huset blev malet overalt. 
Fra 1958 og 5-6 år frem havde en ung-
domsforening til huse i Forsamlingshuset 
under ledelse af lærer Thomsen. 
I 1963 blev hele huset malet, og der måtte 
optages lån for at få det betalt. 
Kort tid efter diskuterede man at nedlægge 
forsamlingshuset og i stedet bygge en sog-
negård. Disse planer blev som bekendt ikke 
til noget. 
Sønderjysk Faldskærmsklub indgik en 
10årig lejeaftale, som dog blev genforhand-
let sidst i 70’erne og senere ophævet, da 
bestyrelsen etablerede en filmklub, som 
eksisterede i 4-6 år. 
Faldskærmsklubben byggede toiletter om-
kring 1975, der hvor den lille sal har været. 
Indtil da var der tørklosetter i et udhus. 
I 1983 blev trappen flyttet fra køkkenet til 
dens nuværende placering, og der kom nyt 
køkkeninventar. 
I 80’erne var der hvert år i februar faste-
lavnsfest med udklædte gæster arrangeret 
af Forsamlingshuset. 
Fra 1985 og 6-7 år frem var der hvert år 
revy om efteråret og dilettant om foråret 
med efterfølgende fest i forsamlingshuset. 

Priser 17. okt. 1912: 
Kaffe m brød, fløde og sukker   35 øre 
Kaffe u. brød m. fløde og sukker  15 øre 
Leje af huset for foreninger  10 kr. 
Leje af huset til foredrag      5 kr. 
Leje af den lille sal     2 kr. 
 

Priser 1962 
Offentlige møder         kr. 40 kr. 
Familiefester uden dans  kr. 25 + 15 i fyringssæson 
Familiefester med dans  kr. 50 + 15 i fyringssæson 
Begravelser   kr. 20 + 15 i fyringssæson 
Medlemsmødeafte  kr. 15 + 10 i fyringssæson 
Ungdomsklubben  kr. 5 pr. aften  -  mod at 
man selv fyrer og rengør efter afbenyttelse 

Stafetten 
Af Niels Christensen og Eigil Laursen 
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Revyen blev spillet i Forsamlingshuset på 
en interimistisk scene, som på daværende 
tidspunkt blev udnævnt til ”verdens grim-
meste scene”. Dilettantskuespillene foregik 
på Skolens scene.  
Fra 1986 var der i en periode på 3-4 år 
jazzballet for damer og unge piger i vinter-
halvåret.  
Køkkenet blev gennemrenoveret i 2002 
med nyt inventar og opvaskemaskine. 
100 års jubilæet blev fejret den 31. okt. Og 
1. nov. 2003 med fælles spisning, under-
holdning i form af sketses samt med efter-
følgende dans til musik af Happy Danes. 
Der har været ølsmagning 2-3 gange. 

I de senere år er det blevet en tradition at 
afholde Spis Sammen Aften 2 gange om 
året.  
I samarbejde med Menighedsrådet er der 
hvert år i oktober eller november en fore-
dragsaften.  
Efterlønnere og pensionister bruger det til 
foredrag mv. hver anden uge i vinterhalv-
året. Det samme gør Sang for Sangglade. I  
25 år og frem til 2010  blev huset brugt af 
De kommunale dagplejerne i Ødis til lege-
stue og samvær en gang om ugen. 
I foråret 2013 blev salen og gangen malet 
og er nu meget flot. I denne sommer er der 
installeret to nye elkomfurer og nyt køle-
skab. 
Huset udlejes til familiefester i et sådant 
omfang, at økonomien hænger sammen. 
Penge til vedligeholde og andet er skaffet 
ved forskellige sponsorater både private, 
virksomheder og fonde. Der er også tidli-
gere solgt andelsbeviser og stole for at 
skaffe penge.  
Forsamlingshuset er fra 2003 en forening.  

 

Stafetten sendes videre til Vesterleds Ven-
nekreds 
 

Kilder: Diverse protokoller, samt 100 års jubi-
læumsskrift udarbejdet af Ebbe Poulsen 

Åbent hus  
for pensionister, efterlønnere  

og andre interesserede 
i Ødis Forsamlingshus 
Tirsdage i ulige uger  

kl. 14 - 16.30 
 

Den 7. oktober: 
Kristian Grøn fortæller og viser lysbilleder 
fra en tur til Irland. 
 

Den 21. oktober:  
Carl Anker Thorsager, Helsminde: 
”Russerne på Bornholm 1945”. 
 

Den 4. november: 
Leif Gr. Thomsen, Anslet: ”Alsisk histo-
rie”. 
 

Den 18. november: 
Carsten Ørnsholt: ”Livet i skoven”. 

 

Den 2. december: 
Julemøde 
 

Foredrag og kaffe koster 40 kr. 
 

Kom og få en hyggelig eftermiddag 
 

Venlig hilsen og Vel mødt 
 

Grethe 75598060 - Ingrid 75598129 
Margit 75598139 - Gerda P 75598276 
Gerda H 75585330 - Tove 75598083 
Karen Sofie 74568309 

Formænd: 
Pastor J.A Jessen                 1902-1920 
Hans Müller        1920-1922 
Gdr. Hans Clausen      1922-1945 
Martin Hansen      1945-1955 
Gdr. Axel Jensen      1955-1959 
Hans Ravn       1959-1962 
Elinstallatør Povl Søderberg    1962-1979 
Skoleinspektør Erik Helby     1979-1981 
Provst Hans Thysen      1981-1991 
Ebbe Poulsen       1991-2004 
Martin Aggesen      2004-2012 
Eigil Laursen       2012- 
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Hvilken vej ? 

"Vejgættebilledet" denne gang er fra den 
centrale del af sognet. Det er faktisk en vej, 
der fører ind til en oprindeligt ældre gård, 
som nu er nedrevet og erstattet af nye byg-
ninger. God fornøjelse!!! 
 
 
 Sidste nummers "Vejgættebillede" var en 
stump af Bramdrupgårdsvej i Ødis Bram-
drup, lige hvor den munder ud i Steppingvej. 
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Skovtrolden arrangerer: 
 
 

Søndag d. 21. september kl. 13.00.  
Pionerprojekt og idegrundlag til Ødis Sø 
projektet. 
Vi vil på denne tur køre til Hindemaj ved 
Hammelev for at se på et pionerprojekt, der 
kom til at danne idegrundlag for Ødis Sø 
projektet. 
I 1935 udvidede man landbrugsarealet ved at 
inddæmme og afvande mosen Hindemaj vest 
for Haderslev Dam og omlægge Tørning Å til 
en kanal. Gennem dræning og pumpning lykke-
des det at skabe et 60 ha stort engareal i Hinde-
maj, som blev brugt til græsning og kornavl.  
Af hensyn til naturen blev der i marts 1994 sat 
ca. 47 ha af engene i Hindemaj under vand. Det 
forbedrer den selvrensende effekt af det vand, 
der fra Tørning Å og Koldbæk løber ud i Hader-
slev Dam, samtidig med at der er skabt et nyt 
naturområde med et rigt fugleliv. Naturgenop-
retningsprojektet er gennemført af Haderslev 
Statsskovdistrikt og Sønderjyllands amt. 
Vi går i samlet flok en tur gennem en del af 
området under ledelse af fuglekyndige folk fra 
"Skovtrolden". 
Mødested: P. -pladsen ved Vonsild Brugs.  

Søndag d. 28. september kl. 13.30.  
Lær at kende forskel på giftige og spiselige 
svampe. 
Igen i år har vi fået en aftale med svampeek-
spert Bo Levesen fra Børkop om at lave en 
svampetur for os i Marielund i Kolding.  
Skoven der er kendt for sine mange svampe, 
og der er gennem tiden endda fundet enkelte 
sjældne arter derude. På mødestedet oriente-
res lidt om det at indsamle svampe i naturen. 
 Vi følges i samlet flok en tur rundt i områ-
det, hvor vi under kyndig vejleding indsamler 
lækkerier fra skovbunden i forskellige områ-
der, mens vi samtidig nyder efterårets varme 
farver og fuglelivet i skov og sø.  
Medbring en åben kurv til 
opbevaring af det indsamle-
de, som efter tilbagekomsten 
til Naturskolen vil blive 
identificeret og fortalt 
om af turleder Bo 
Levesen. 
Mødested: Natur-
skolen i Marielund i 
Kolding 
 
 

Bålhytten ved 
Naturskolen 
Drenderuphus 
I foråret skrev Stifindergrup-
pen her i avisen, at bålhytten 
ved Naturskolen Drende-
ruphus i Ødis efterhånden var 
ved at være i en så dårlig 
stand, at det ikke længere var 
forsvarligt at benytte den.  
Det blev besluttet, at den 
gamle hytte skulle fjernes og 
en ny bygges op.   
Folk fra Kolding Naturskoler 
gik i gang med at restaurere eller nærmere 
bygge så godt som en ny hytte, således at 
man nu igen kan hygge sig med at tilberede 
mad i det fri i hytten eller overnatte i den i 
pagt med naturen ved Naturskolen.  
Nu er bålhytten så godt som færdigbygget. 
Stolperne står nu på betonklodser, som er 

støbt ned i jorden, hvilket vil give dem en 
betydelig længe levetid. Her i august traf  
jeg Jan Vestergaard, som var i færd med at 
montere det sidste af taget.  
Der vil blive holdt en højtidelig indvielse 
senere på året. 

nc 
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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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September 2014 

En oplevelse i særklasse 
 

De har sunget for verdens ledere ved offici-
elle begivenheder i Danmark, været på tur-
né fra Grønland til Sydafrika, vundet den 
fornemme pris ”Choir of the world” - og nu 
kommer til de Ødis!  
 

Det er selvfølgelig DR PigeKoret der er 
tale om. Knap 50 piger i alderen 15-21 år, 
alle med stort musikalsk talent, flere hund-
rede års sangtradition samt en splinterny 
brændende dirigent, Phillip Faber, med 
store ambitioner.  
 

Det unge eliteensemble besidder en enestå-
ende evne til ubesværet at bevæge sig mel-
lem Grundtvigs salmer, moderne komposi- 
tioner, popsange og fællessang samtidig 

med at bevare den musikalske gnist og en 
smittende entusiasme.  
 

Vi ser meget frem til mødet mellem det 
velklingende kor og Ødis Kirkes smukke 
rum og lyd. Det bliver en oplevelse i sær-
klasse.   

 
 

PHILLIP  
FABER, 

tiltrådte som 
chefdirigent for 
DR PigeKoret i 

august 2013. 

 

Koncert  
med Danmarks Radios Pigekor  

Ødis Kirke søndag 26. oktober kl. 19.00 
Billetter sælges i Vestfløjen tirsdag 16. september kl 16-18.  
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Hvad er ligheden  
mellem en tank og en pære? 

 

Hvad er ligheden mellem en tank og en 
pære? Jo, de er begge grønne! Men ellers 
er der vist ikke mange, der kan finde på så 
meget andet og mere genialt at svare på det 
spørgsmål.  
 

Forfatteren Milan Kundera har brugt de to, 
pæren og tankset, til at tale om to typer tid. 
Tanksenes tid og pærens tid. Tanksenes tid 
er handlingens tid, mens pærens tid er den 
tænksomme tid.  
 

Jeg tænker på, hvordan vi oplever årstider-
nes skiften her i sognet. Der er en tid, hvor 
der kører store maskiner, dog ikke tanks, 
på marker og veje. Der pløjes, sås og gra-
ves og andre ting, jeg ikke har styr på, men 
jeg kan se, at man er ihærdig. Til sen aften 
er man ude på marken, for at udnytte tiden.  
 

Så er der også en anden tid. Der hvor man 
kan gå, eller køre forbi en mark som bare 
står, den venter på sol og regn i de rigtige 
mængder på de rigtige tidspunkter. Men 
maskinerne holder sig væk. Den vegetative 
tid, hvor man venter, og hvor det ville gri-
be forstyrrende ind at være for aktiv.  
 

Hvis vi flytter fokus fra marken og ind i 
menneskelige relationer, så er tanksenes 

tid krisens og krigens tid, der altid kommer 
upåkaldt. Det er den aktive tid, hvor der 
skal tages stilling. Hvor det som sker lige 
nu, i vores hjem og i vores verden, er til 
debat. Meningens tid, hvor vi hører, hvad 
andre mener og selv bekender kulør. Og 
set på den måde er det jo altid tanksenes 
tid.  
 

Men ingen kan klare hele tiden at tage stil-
ling og kæmpe. Det holder vi ikke til. Vi 
må have små heller, rum, hvor vi kan ople-
ve, at vi bare kan være dem, vi er. Som 
pæren på et træ, der følger livets cyklus. 
Bliver til, vokser, modnes og bliver til glæ-
de for den, der plukker frugten.  
 

Hvert år glæder vi os over høsten og fryder 
os ved smagen. Vi gør det år efter år, livet 
igennem. I glæden over pæren er der ingen 
krige og kriser. Eller: ingen krige og kriser 
anfægter den enkle og ligefremme glæde, 
det er at sætte tænderne i en saftig og 
sprød pære. Derfor er der også altid pærens 
tid.  
 

Der findes noget i vores liv, som ingen kan 
tage fra os. En glæde og taknemmelighed 
over at være, at have mærket et kærtegn og 
set det smukke spil mellem bladene, når 
solen sender sine morgenstråler. Det kan 
ikke frarøves os, for ingen kan argumente-
re solen væk. Hverken finanskrise eller 
skuffelser i vore liv.  
 

Høstgudstjeneste er en del af pærens tid. 
Ikke kun fordi vi takker for høsten i år og 
takker for det, vi har i vores liv, men også 
fordi det er det altid tilbagevendendes tid. 
Ritualets tid, hvor vi genkender noget, 
træder ind i en række af begivenheder, som 
vender tilbage år efter år. Salmerne, læs-
ningerne, rummet tager imod os, der kom-
mer ude fra handlingens verden, hvor der 
kræves noget af os.  
 
Men ritualerne og teksterne har også at 
gøre med mennesker og vil røre ved noget 
i os, vil være med, når vi igen går ud i 
hverdagen, når vi næste gang skal tage 
stilling, eller møder modgang.  

Milan Kundera, f. 1929, tjekkisk-fransk 
forfatter bruger en pære og en tank, til at 
tale om forskellige former for tid: hand-
lingens tid og den afventende tid.  
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Syng, spis og var glad!           
 I Vestfløjen torsdag 2. oktober kl. 18 

 

Vi skal igen samles til en hyggelig aften med mad, vin og sang.  
Lone og Claus Mørkøre fra Ødis Bramdrup har   

lovet at stå for maden, og vi som har været med de andre gange 
ved, at det er rigtig godt.  

 

Ved klaveret sidder vores organist Karin Petersen og  
sangene håber vi, at I vil være med til at vælge og præsentere.  

Pris for mad og drikke er 50,- og tilmelding skal ske til  
Borgny Brünings-Hansen på bbh@km eller 75598150 senest 

mandag 29. september.  
 
 
 

Hvis man har en sang man gerne vil foreslå, giver man 

besked sammen med tilmeldingen.  
Vi glæder os til at byde velkommen til en dejlig aften. 

 

 
 

Børnekor ved Ødis Kirke 
Er du glad for at synge, så kom og vær med i Ødis Kirkes børnekor. 

Vi synger sange, salmer, lærer rytmer og leger sjove sanglege. 
 

Spirekoret synger i musiklokalet på Ødis Skole 
onsdage kl. 14.10-14.45 og er for børn fra 0.-2. klasse. 

 

Børnekoret synger i Vestfløjen ved kirken 
onsdage kl. 15-16 og er for børn fra 3.-5. klasse. 

Børn fra 3.-5. klasse får løn for at medvirke. 
 

Korenes første optræden bliver til høstgudstjeneste i kirken 
søndag den 14. september kl. 14. 

 

Har du lyst til at være med, så send en mail eller sms til Karin og aftal nærmere.  
Vi ses til kor :-) 

 

De bedste hilsner 
Karin 
tlf. 41 59 34 37 
mail: petersen13b@hotmail.com 

 

mailto:petersen13b@hotmail.com
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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.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
(Hvor andet ikke er nævnt, er gudstjene-

sterne v/ sognepræst B. Brünings-
Hansen) 

   
 
 

September   
 7. 11. søndag efter Trinitatis   

Ingen gudstjeneste, der henvises til 
omegnens kirker 

 

14.  12. søndag efter Trinitatis 
kl. 14.00 Høstgudstjeneste med  

efterfølgende kaffebord  
 

 21.  13. søndag efter Trinitatis  
kl. 9.00 v/ Kristina Nilsson 

 

  28.  14. søndag efter Trinitatis  
kl. 10.30  

 

Oktober 
5. 15. søndag efter Trinitatis 

kl. 9.00  
 

12. 16. søndag efter Trinitatis 
kl. 10.30  

 

19. 17. søndag efter Trinitatis 
kl. 9.00 Kristina Nilsson 

 

26. 18. søndag efter Trinitatis 
Ingen gudstjeneste. Koncert med     

DR PigeKoret kl. 19.00 
 

November 
2. Allehelgens søndag  

kl. 19.00. Musikindslag v/ cello 

Gudstjenester i Ødis Kirke  
August - September 2014 

 
Høsttegninger, kaffebord,  

børnekor, indsamling og TV Kol-
ding - Høstgudstjeneste  

med mange aspekter 
 

Sidste år flytte-
de vi høstguds-
tjenesten til om 
eftermiddagen 
kl. 14.00, med 

en efterfølgende 
kaffebord. Det 
var en succes, 
så det gør vi 

igen. Aftale er 
gjort med kage-
bagere (der er 
dog altid plads 
til en mere :-)), 

med skolen, med sogneforeningen og med 
TV Kolding.  

 

Kolding Provsti har lavet en aftale med TV 
Kolding om at lave et portræt af kirkerne i 
Kolding Provsti. I Ødis har vi valgt, at det 

skal være høstgudstjenesten, der er centrum 
for portrættet af vores kirke. De endelige 
aftaler er ikke helt på plads, men vi arbej-
der på at bidrage til et program, der viser 
de mange dele af kirkelivet i Ødis Sogn.  

 

Indsamling til ofre for krig og undertryk-
kelse i det nordlige Irak.  

Indsamlingen går gennem Folkekirkens 
Nødhjælp, der i samarbejde med lokale 

partnere uddeler nødhjælpspakker  
i regionen.  
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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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Nu medens jeg skriver dette, 
sidder jeg og kigger ud på 
det smukke vejr, som sven-
skerne her langt oppe i Sve-
rige har ranet til sig. Jeg har 
søgt ly indendørs, for det 
varer ikke længe, inden at 
elgjagten går ind, og så ved 
man sig ikke sikker. Jeg tør 
ikke stole på, at en svensk 
jæger kan kende forskel på 
en elg og en dansker, selv-
om jeg hverken bærer hat 
eller gevir.  
Jeg kan nemlig ikke lade 
være at tænke på de gru-
somme historier, der cirku-
lerede i min studietid angå-
ende demente elgjægere, 
Faktisk specielt om den 
gamle, nu for længe siden 
afdøde konge, der var dron-
ning Margretes morfar. Han 
gik op i elgjagt, selv efter at 
han var blevet dement, og 
det var en farlig sag for 
eventuelle andre hjælpere, 
så som klappere, der skulle 
skræmme elgene frem og på 
skudhold. 
Jeg ved ikke om historien 
passer, men det fortælles, at 
en klapper engang rædsels-
slagen fægtede med armene 
og råbte til kongen: Jag ær 
inte elgen ! 
BANG lød det, den troede 
kongen ikke på, og klappe-
ren fald til jorden. 
Kongens eneste replik var 
derefter: Det sæjer dom al-
tid.  
Han fulgte dog med efter 

ambulancen ind til hospita-
let, og spurgte interesseret 
lægen: Ær han død ?   
Jovist, svarede lægen, men 
han hade inte varit død, om 
ni inte hade pelset honom!!! 
    
Nå men trods denne gru-
somme historie tror jeg dog 
nok, at jeg senere på dagen 
alligevel vover mig uden-
dørs i det pragtfulde vejr og 
den smukke natur.  
Lige inden jeg forlod det 

gamle land for at tage her 
op nordpå og se, hvordan de 
organiserer og driver syste-
met med familielægerne, så 
læste jeg faktisk, at nu ville 
regionerne gøre en ekstra 
indsats for at drive de sidste 
solopraksislæger ud af deres 
huler. Man vil have store 
enheder og sundhedshuse 
allerhelst, og det kan vist ik-
ke blive stort nok. Det er der 
jo ikke noget nyt i, og visse 
fordele er der bestemt også, 
i hvert fald så længe, at man 
besinder sig, så det hele ik-
ke bliver alt for stort og 
uoverskueligt.  
Det ser jeg nemlig et eksem-
pel på heroppe mod nord i 
Sverige, hvor jeg pt. vikari-

Pandespejlet 
Af  Erik Mønster 

 

-  Jeg synes, at det er svært at være pensionist. 
 

 - Jamen i Kolding kan man få psykologhjælp til at 
lære at holde fri. 
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erer. Tak skal I ha for et 
sundhedshus. Alle djøfferne 
derhjemme i regionerne 
ville klappe glædesstrålende 
i deres små hænder, hvis de 
så dette.  
Der er mange faggrupper 
samlet under samme tag, og 
det er selvfølgelig meget 
godt, at patienterne kan gå 
fra den ene afdeling til den 
anden, hvis der skal visite-
res videre, frem for at skulle 
et andet sted hen i byen. 
Problemet er bare, at der of-
test er lang ventetid, så man 
skal alligevel hjem i nogle 
uger, før man kan komme 
til. 
Systemet kræver en kæmpe-
stor administration, men det 
værste er, at kontinuiteten er 
næsten væk. Som patient 
skal man være mere en al-
mindelig heldig for at møde 
den samme læge flere gang.   
Nå, men nu skal jeg ikke for 
længe lufte denne min stør-
ste fordom, nemlig aversio-

nen mod store enheder. I 
hvert fald er det en ganske 
anden måde at arbejde på, 
end den jeg har været vant 
til derhjemme.  
 

Der er også andre, der skal 
til at arbejde anderledes der-
hjemme, end de har været 
vant til i mange år. Det er de 
stakkels skolelærere, som 
jeg tænker på. Det har jo 
været en almindelig fordom 
i befolkningen, at det har 
været den rene svir at være 
folkeskolelærer. Fri hver 
dag klokken to eller tidlige-
re og meget lang sommerfe-
rie. Til gengæld har man jo 
så skullet forberede sig og 
rette stile og opgaver der-
hjemme, sikkert ofte i stue-
lampens skær hen på afte-
nen.  
Nu skal de stakkels lærere 
imidlertid blive længe på 
skolen, og så skal de sandt 
for dyden også holde fri, når 
de forlader skolebygningen. 

Det forventer man i Kolding 
kommune vil være så trau-
matiserende en oplevelse 
for lærerne, at de bliver nødt 
til at have psykologhjælp.  
Jeg troede først, at det var 
en vits, men nej! Det er gan-
ske vist. 
Jeg ved så ikke, om det lyk-
kes for lærerne at lære at 
holde fri, men jeg håber det 
faktisk ikke for dem.  
Sådan er menneskenes børn 
da vist ikke indrettet, at man 
klokken fyraften kan slå den 
del af hjernen fra, der hand-
ler om ens arbejde, og så 
først åbne den næste mor-
gen. Selvfølgelig ta’r man 
da ofte sit arbejde med 
hjem, og beskæftiger sig 
med det i både tanke og må-
ske handling, såsom læsning 
eller andet.  
Nå, men man ved aldrig. 
Psykologerne er jo dygtige 
og djøfferne også, så de skal 
nok få indrettet samfundet, 
sådan som de vil ha det. 

Gymnastikopstart 
Lørdag den 30 August  var  Ødis hallen 
atter fuld af sognets aktive børn – der glæ-
dede sig over at sommerpausen fra gymna-
stikken var ovre. Det var en sand fornøjel-
se , at se den store opbakning til  
den årlige prøvedag .   
Børnene blev delt op i to grupper og gen-
nemførte hver for sig et til dagen sammen-
sat program – der passede til de forskellige 
hold. I pausen kunne børnene puste ud og 
forfriske sig med saftevand og et stykke 
kage som Anna Søgaard  havde været så 
sød at bage til lejligheden. Efter pausen var 
der fri leg i hele hallen. 
Vi har i sommerens løb fundet en ny in-

struktør til forældre/barn holdet – da San-
dra jo af lykkelige omstændigheder ikke 
har mulighed for at varetage dette job i den 
kommende sæson. Den nye træner er Su-
sanne Leth Pedersen – som sammen med 
de andre trænere står klar til den nye sæson 
– der starter den første onsdag i september. 
Vi vil i den nye sæson prøve at få lidt liv i 
cafeteriaet i forbindelse med vores trænin-
ger - for at beholde det gode fællesskab i 
vores lille samfund.  
 

Glade gymnastikhilsner fra gymnastikud-
valget. 
 

Haltider - se odis-if.dk  
Ledige badmintontider mandag 

http://odis-if.dk/
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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 

     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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Referat af skolebestyrelsesmøde 
torsdag 28. august 2014 
 

Af Borgny Brünings-Hansen 
 

Der var skolebestyrelsesvalg før sommerferi-
en, og skolebestyrelsen har fået to nye med-
lemmer, Rikke Thrane Petersen og Allan 
Fog. Mogens Lyngsø og Jens Østergaard 
stillede ikke op igen. Bestyrelsen har konsti-
tueret sig, Jan Søgaard Jørgensen blev gen-
valgt som formand, og Dorthe L. Vadgaard 
er ny næstformand.  
Mads orienterede om skolestart. Børn og 
ansatte var kommet godt i gang, men det er 
for tidligt at evaluere, efter kun tre ugers 
skolegang, hvilken betydning den nye re-
form har for skoledagen.    
Mads brugte metaforen, at man er i gang 
med at bestige et bjerg, og somme tider 
kommer man et stykke op, for siden at blive 
nødt til at klatre ned igen og forsøge en an-
den vej. Fornemmelsen er dog, at de nye 
tiltag, med bevægelse og faglig fordybelse 
med lektiehjælp, er med til at skabe en varie-
ret skoledag, som eleverne trives i.  Der er 
brug for at være opmærksom på balancen 
mellem voksenstyrede aktiviteter og rum til 
fri leg.  
Medarbejderne har travlt, også med at få det 
sidste på plads i de nye lokaler til fællesmø-
der og forberedelsesplads. Der er kommet 
nye møbler på kontoret og på biblioteket, 
som nu fremstår lyst og indbydende med 
små ”kroge”, hvor børnene kan læse og få 
fortalt historier. Lærerne er længere tid på 
skolen nu, og det kræver nye rammer. Læ-
rerne skal også øve sig i, at forberedelsen nu 
skal ligge i den tid, de er på skolen. En an-
den udfordring er, at møderne i trivselsråde-
ne nu skal være afsluttet kl. 17.00, og det er 
der forældre, der har svært ved at nå på 
grund af arbejde.   
SFO-lederen Terry kan godt mærke, at bør-
nene er trætte efter en længere skoledag, 
særlig i de små klasser. Der er lige under 50 
børn i SFO, og når de kommer efter skole, 
får de frugt og en tiltrængt pause, hvor de 
kan lege, uden at der er særlige planlagte 
aktiviteter. Efter en halv time starter aktivite-
terne, det kan være bål, kreativt værksted 
eller sport i hallen.  

Der er endnu ikke så mange, der har benyttet 
sig af klubtilbuddet for 4.-6. klasse, men 
Terry vil deltage i forældremøder i disse 
klasser og fortælle om, hvad tilbuddet inde-
holder. Det er nyt og ikke alle ved, hvad det 
handler om. Klubben holder til nede i kælde-
ren, hvor musikanlæg, diskolys og bordten-
nisbord er med til at skabe gode rammer. 
Der er lavet forbedringer i lokalet med nyt 
gulv på halvdelen af lokalet. 
Jan fortalte om en gruppe, der samles for at 
se på udviklingsplaner i området, og opfor-
drede interesserede at deltage eller komme 
med input. Det er jo også af stor betydning 
for elevtallet på skolen, at der kommer nye 
udstykninger i Ødis og omegn. 2. september 
indbyder sogneforeningen til fællesmøde 
mellem foreninger, og Mads deltager for 
skolen.  
Antallet af bestyrelsesmøder blev sat til 6 
stykker med mulighed for at holde ekstra 
møder, hvis der er behov for det.  
Skolens principper var også på dagsordenen. 
Mads udarbejder et forslag til næste møde. 
En af de ting vi drøftede var antallet af for-
ældredage. Skal man holde fast ved, at der er 
en månedlig dato, hvor forældre kan deltage 
i skoledagen, eller er det bedre, at det er frit 
for forældrene at vælge en dag, som passer 
dem og aftaler det med klasselæreren. Besty-
relsen har ikke endelig vedtaget en ændring, 
men stemningen var for, at have færre faste 
dage, og at Mads fortæller forældrene, at de 
altid er velkomne til at lave en aftale om at 
komme og være med en dag i skolen.  
Skoleårets første forældremøder ligger første 
halvdel af september, og der deltager en af 
skolebestyrelsen i alle møder og fortæller om 
bestyrelsen arbejde med udgangspunkt i 
formandens årsberetning.  
Der kan være brug for øget kommunikation 

mellem skole og hjem i forbindelse med 

indførelsen af skolereformen. Nogle at tema-

erne kunne være: de nye mødetider for lære-

re, hvad er indholdet i de nye begreber som 

faglig fordybelse og understøttende under-

visning. Selv om det allerede er meldt ud før 

skolestart, kan det være godt at få en opfrisk-

ning, nu hvor de første erfaringer og udfor-

dringer begynder at melde sig.  
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Ødis skole - En skole i foran-
dring! 
 

I sidste nummer af Sogneavisen fortalte jeg 
om, hvordan Ødis skole var gået til opga-
ven med at forberede den nye skolereform. 
Det er selvfølgelig umuligt at evaluere så 
stor en omvæltning, som skolereformen er, 
efter blot tre uger. Men grundlæggende er 
jeg rigtig godt tilfreds med de valg, vi traf 
før sommerferien, og det som jeg nu ser 
valgene medførte.  
Eksempelvis er det fantastisk at se, hvor-
dan vi på skolen har fået et langt større 
samarbejde mellem lærere og pædagoger. 
Det, at ansatte med to forskellige professi-
onsbaggrunde ser på børnene med deres 
professions forskellige ”øjne”, er en stor 
kvalitet til gavn for børnene og den interne 
kompetenceudvikling. 

Børnene har flot taget den nye hverdag til 
sig. De nyder, at den fagfaglige undervis-
ning brydes af morgensang, den daglige 
bevægelse, lektiehjælpen/den faglige for-
dybelse mm. 
Jeg kan godt se, at det er trætte børn der 
vandrer i SFO efter klokken 14.10. Men 
Terry og hans folk afstemmer indholdet af 
SFO tiden, og hurtigt er der fart over feltet 
igen. 
Jo, vi er glade på Ødis skole! Glade for at 
børnene kan lide de udfordringer, vi møder 
dem med. Glade for de gode bygningsmæs-
sige forbedringer vi har fået. Og ikke 
mindst glade for det sammenhold, vi har 
med hinanden og skolens forældre. 
Til slut skal jeg lige nævne, at vi nu er 131 
elever på Ødis skole. Skolens elevtal er 
altså inde i en dejlig positiv udvikling  
 

Mvh Mads Hoeg, Skoleleder Ødis skole 

20 nye friske elever i 0. klasse på Ødis Skole  
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Mindeord 
 

Herluf Mikkelsen døde den 24. 6. 2014, 89 
år gammel. Han blev født i Rutsker på 
Bornholm den 7. 4. 1925.  
 

Herluf levede og åndede som landmand, og 
for at få så mange erfaringer som muligt 
var han kun ½ år ad gangen hvert sted som 
ung. Det var lige fra store godser, bestyrer 
for en syg husmand og til store og små 
almindelige landbrug.  
Han var på Vallekilde Højskole som 17 
årig. Driftslederuddannelsen tog han på 
Riber Kjærgård. Her tog han også kontrol-
assistenteksamener for både køer og grise 
og fik ansættelse i Aagård i nov. 1951.  
Desværre fik han der en dårlig start, idet 
der udbrød mund- og klovsyge i nogle må-
neder. Han var dog så heldig, at han kunne 
bo hos formanden, Gunnar Schmidt, kendt 
i Ødis som en søn fra Kajbjerg. Hans kone, 
Hedvig, var en meget dygtig gymnastik- og 
foreningsleder i Aagård, og her kunne man 
næsten ikke undgå at møde gode menne-
sker. Og det gjorde Herluf og jeg også. 
Jeg arbejdede i Brugsen, hvor Herluf købte 
benzin til sin motorcykel. 
Jeg byttede mig til en stilling på Bornholm 
i Østerlars Brugs med en pige derfra, der 
gerne ville til Jylland.  
Efter et halvt år blev Bornholm nok for 

mig, og vi søgte efter en lille ejendom, så 
vi kunne gifte os. 
Det blev et statshusmandssted på Rigland-
segvej til 38.500 kr. Heldigvis havde Her-
luf evnerne til at lave det meste håndværk 
selv, så der blev ændret på stalde og udhu-
se, og køerne blev skiftet til jerseykøer. 
Kontrolarbejdet kom i gang, og Herluf tog 
ud på gårdene og lærte mange mennesker 
at kende. Han fik ofte lov at sidde inde ved 
madmor med sit skrivearbejde, og især alle 
de børn, der dengang var hjemme, glædede 
han sig til at se gennem årene. 
Herluf tog gerne del i foreningsarbejde og 
var med i f.eks. Husmandsforeningen og 
Lurendal. 
 

Vi har til Herlufs bisættelse glædet os over 
opmærksomheden fra så mange, og at nye 
og gamle naboer fra Riglandsegvej og 
Drenderup havde flaget oppe og havde 
pyntet for Herluf. Det var overvældende, at 
også Ødis Kroge Vej naboer og alle ven-
nerne viste os opmærksomhed med pynt og 
flag, og at så mange tog med i Forsam-
lingshuset - det var rigtig dejligt. 
 

Herluf havde det altid godt, når han kom 
hjem med en hilsen fra nogen, der ville 
snakke. 
 
 

Tak alle sammen fra Anna og børn 

Svaler 
Alle tre danske svalearter har haft en travl 
sommer med dels udrugning dels opfodring 
af flere hold unger. 

   Årets sidste kuld er ved at være klar til at 
gå på vingerne til det lange efterårstræk til 
Troperne. 
 

Landsvaleunger tv. Bysvaleunge th.  
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Hygge snakke 
gåtur 
 

Godt 20 personer dukkede op 
til denne  -  helt uforpligten-
de  -  gåtur. 
Preben viste os godt rundt og 
flere så dele af skoven og de 
omkringliggende marker og 
gårde fra en helt ny vinkel. 
Og vejret blev rigtig godt, 
selvom det havde set lidt 
mørkt ud, og som vi blev 
enige om, ellers havde vi 
bare siddet og set en kedelig 
tv-avis om al den uro og krig, 
der er så mange steder. 
 

Ikke alle havde taget gummistøvler på – 
men alle klarede det med godt humør – 
selvom vi måtte gennem meget forskelligt 
terræn, før vi var tilbage ved udgangpunk-
tet, hvor flere nød lidt at drikke, før vi sag-
de farvel og tog hjem. 

Udover glæden ved naturen fik vi talt om 
mangt og meget og altid hyggeligt at træffe  
nye som gamle bekendte. 
 Så vi arrangerer gerne en tur igen til for-
året. 
Der er stadig mange andre gode områder at 
udforske.              Hilsen Stifindergruppen  

Klubmesterskab i Krolfklub-
ben "MADHOLDET" 
 

Søndag den 24. august var der klubmester-
skab i Krolfklubben "MADHOLDET".  
Vi var i alt 39 spillere. Vi startede med 
kaffe og rundstykker, som vi plejer. Deref-
ter blev vi delt i hold. 
Vi spillede på 2 baner og 2 gange på hver 
bane. Vejret drillede lidt med nogle gode 
regnbyger, hvor vi måtte gå i læ, men det 
blev trods alt en god dag.  
Vi sluttede af med smørrebrød, hvor vi 
kunne sidde udenfor og spise, og solen 
skinnede. 
 
Resultatet blev: 
 Juniorrækken 
Nr. 1 Markus Agergård, Odder, 136 slag  
Nr. 2 Mike Mikkelsen, Ø,Bramdrup, 153 
slag  
Nr. 3 Mia Mikkelsen Ø.Bramdrup, 160 
slag Nr. 4 Mikkel Sørensen, Ødis, 165 slag  

Damer 
Nr. 1 Winny Sørensen, Vamdrup, 116 slag  
Nr. 2 Lillian Rasmussen, Favstrup, 121 
slag  
Nr. 3 Lisbeth Grave, Drenderup, 121 slag  
Der var omspil mellem nr. 2 og 3. 
  
Herrer 
Nr. 1 Jørn Oehlenschlæger, Højrup, 101 
slag  
Nr. 2 Henning Bloch, Ødis 116 slag  
Nr. 3 Erik Østergård, Vamdrup, 116 slag   
  
Vi fra bestyrelsen siger tak til alle, der var 
med. 
  
NB. Husk sidste spilleaften er den 4. sep-
tember. Derefter er det søndage første gang 
7 sept. og tirsdag formiddag kl 9.30.  
Alle er velkomne. 
  

Peter G. 
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Dette nummers "Hvad er Det" er et 
motiv, man kan se mange steder ude i na-
turen nu lige, men "Hvad er Det" mon 
for noget? 
     
 Billedet på sidste nummers "Hvad er 
Det" var såkaldte bogfrugter, som er lig 
med bøgetræets frugter. 
 Bøgens frugter hører ind under begrebet 
Olden, som er en fællebetegnelse for både 
egens (agern) og bøgens frugter (bog). In-
den for botanikken betegnes begge som 
nødder.  
 Olden spiller en betydelig rolle som føde 
for vilde dyr og fugle og havde tidligere 
meget stor betydning som husdyrfoder til 
især svineavl. Tidligere regnedes flere 
andre frugter også med under olden som 
hasselnødder, spisekastanjer og hesteka-
stanjer. 
 Som det ses på billedet er bogfrugternes 
overflade dækket af modhager. Disse tje-
ner til at frugterne, når de om efteråret 
er faldet modne ned fra træet, kan hænge 

fast i forskellige dyrs pels og derved blive 
transporteret et andet sted hen end lige 
under  
deres modertræ. I det følgende forår åb-
ner frugten sig og de to "nødder", der sid-
der inde under skallen kan komme i for-
bindelse med jordoverfladen, hvor de så 
kan starte væksten af et nyt bøgetræ ved 
at spire og sende en lille rod ned i under-
grunden. 
 Det er kun en af flere måder, bøgetræet 
kan sprede sine gener på. Det er nemlig 
sådan, at forskellige dyr bruger olden som 
vinterfoder. Det gør de ved at lave depo-
ter i huller m.m. i jorden med nogle få 
frugter hvert sted for derved at undgå, at 
artsfæller eller andre dyr og fugle finder 
depotet og stjæler hele deres vinterforråd 
på en gang. 
 Det er meget fint for træerne, at det 
foregår på den måde, da de derved får 
spredt deres frø ud over flere områder, 
fordi der uvægerligt vil ske det, at nogle 
af de dyr og fugle, der om efteråret har 
lavet depoter, men som af en eller anden 
grund ikke overlever vinteren, derved bi-
drager til at der kommer nye vækster fra 
sådanne "glemte" depoter. 
 Igen ser vi her et tegn på, at samarbejde 
mellem helt forskellige organismer i natu-
ren er meget hensigtsmæssigt. 

Hvad er det? Af Frede Nielsen 
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Loppesager 
 

 
 
 
 
 

Afhentes hurtigt efter aftale 
 

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

 

Støtteforeningen for Ødis IF 

 
 
 
 
 
 

Udlejes 
 

Flishugger  
til miniflis/pilleflis  
 tager op til 18 cm  

 

Betonblander, 1 m³ 
til traktor 

 

Tlf. 23 20 40 23 

 

LOKAL AVISEN  
for 25 år siden 
Nr. 8 tirsdag den 19. september 1989 
 

Nyt ansigt i Andelskassen 
Mandag den 11. september  -  årsdagen for 
Andelskassen i den gamle sparekassebyg-
ning  -  blev startdagen for to store milepæ-
le i Andelskassens historie i Ødis: udvidel-
se af åbningstiden og udvidelse af persona-
lestaben. 
Der er nu åbent fra kl. 9.00 til 12.00 og fra 
13.30 til 16.00 alle ugens dage undtagen 
torsdag, hvor der holdes åbent til kl. 17.00. 
 
Andelskassens nye ansigt er Marianne 
Christensen. Hun er 22 år og har gennem-
gået elvtiden på hovedkontoret i Lindknud. 
 

Det uofficielle verdensmesterskab i 
krolf 
Ødis Kroge Open  -   Det uofficielle ver-
densmesterskab i krolf. Sådan stod der på 
indbydelsen, som ca. 30 mennesker fra 
både Sjælland, Fyn og Jylland modtaog. 
Spillet er opfundet af nogle rare mennesker 
i Nr. Åby på Fyn. 
 

Vi spillede fra kl. 14 til 20 efter en sindrig 
turneringsplan og i strålende solskin. 
Nr. 1 blev Hanne Vang Møller, nr. 2 Peter 
Christensen og nr. 3 Bent Jacobsen. 

Ødis Børnehave 1989/90 
Børnehaven har i år optaget 12 nye børn.  
For at tilpasse institutionen efter forældre-
nes ønsker, har børnehaven omnormeret 
antallet af pladsen til 14 heltidspladser og 
12 deltidspladser. Af de 12 deltidspladser 
er de 4 benyttet af børn, som før eller efter 
børnehaveklassen er i Ødis Børnehave.   

 

 
 
 

PILEFLET 
med Jane Enemark  

i sløjdlokalet på Ødis Skole 
 

Vi fletter 5 mandage fra  
den 22. september  

kl. 19 - 21.45 
 

Der er endnu enkelte ledige plad-
ser på holdet 

 

Tilmelding: LOF Kolding,  
75 53 24 44 / www.lof.dk/kolding  

 

Evt. spørgsmål til Elsebeth, 
31432184 
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Udtrækning af  
Ødis IF lotteri 

 

August 
 

180 
289, 146, 197 

204, 51, 7, 196  
242, 29, 190, 160 

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 
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 
 

Flextrafik 
76 608 608 
Alle dage kl. 8 - kl. 20 
- bestilles senest 2 timer 
før afhentning 

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 
Formand for skolebestyrelsen: Jan Søgaard 
Jørgensen, 51525810 

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 7. oktober 2014 
Deadline 27. september 2014 

kl. 8.00 
 

 
Husk at få jeres arrangementer  

med i aktivitetskalenderen 
31432184 eller  

ejbording@gmail.com 
 

  Dette nummers "Gættebillede" 
er fra en af sognets landsbyer. 
Der er tale om et ældre hus i  øst-
lige del af sognet. I fordums dage 
havde huset et øgenavn - Klub-
ben. Godt sommergæt! 
 
 
"Gættebilledet" i sidste nummer 
af avisen var Huset på adressen 
Chr. Holmsvej 15 i Fovslet. 


