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Oktober 2014 

Ålegilde  
 

Denne gang er Spis Sammen 
Aften et ålegilde. Ålene 
leveres af Lyksvad Fiske-
farm. Festen foregår torsdag 
den 23. oktober og der er 
tilmelding senest søndag den 
19. oktober. 

Læs s.5 

Helvedes Forgaard -  
Gestapo på Staldgården 
 

9. oktober 2011 blev en helt 
særlig dag i Jeanets liv. Da 
vandt hendes film guldpri-
sen som bedste dokumentar-
film ved California Film 
Awards.  

 Læs kirkesiderne og se filmen  

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

Nyt  fra Sogneforeningen   s. 3 

Koncert i Ødis Kirke          s. 3     

Ødis Br. Landsbylaug         s. 6 

Sang for sangglade              s. 6 

Åbent Hus                           s. 6  

TVETOhytten                     s. 7 

Banko i Cafeteriet               s. 7 

Gymnastik for alle              s. 7 

Stafetten                           s. 8-9 

Hvilken vej?                      s. 10 

Skovtrolden                       s. 11 

Med Jesus på Slottet          s. 11 

Kirkesider                     s. 13-16 

Pandespejlet                 s. 19-20 

Hvad er det?                      s. 22 

Haltider                              s. 23 

Høstfest i Dagplejen 
 

Tirsdag d. 9. september hav-
de vi Høstfest. En festlig 
formiddag, hvor nogle andre 
sanser skulle prøves af, nem-
lig lugte-, smags- og følesan-
serne. Vi havde skaffet os en 
masse skønne grønsager og 
frugt.                        Læs  s. 4 

Så er der lys på cykelstien også helt til Ødis Bramdrup. 

 

Husk   
Sogneavisen  

kan  betales via net-

bank på konto nr. 

7040 0000175819 
Husk navn 
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OKTOBER 
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, Generalforsamling i 
 Landsbylauget for Ødis Bram-
 drup, Klubhuset på Den gamle 
 Sportsplads 

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 
 

NOVEMBER 
4. kl. 14, Åbent hus for pensio-
 nister og efterlønnere, Ødis 
 Forsamlingshus 
4. kl. 19.30, Præmiewhist, Ødis 
 Hallens Cafeteria  
5. kl. 19.30, Banko i Ødis Hal-
 lens Cafeteria, Støtteforenin-
 gen for Ødis IF 
6. kl. 17.00, Halloween for børn i 
 Ødis Kirke  
11. kl. 14, Bankospil, Vesterled, 
 Vesterleds Vennekreds 
11.  kl. 19, Sang for sangglade, 
 Ødis Forsamlingshus 

12. kl. 19.30, Banko i Ødis Hal-
 lens Cafeteria, Støtteforenin-
 gen for Ødis IF 
13. kl. 19.30, ”Helvedes forgård”, 
 film og foredrag ved Jeanett 
 Rostgaard, Ødis forsamlings-
 hus, Menighedsrådet og For-
 samlingshuset 

18. kl. 14, Åbent hus for pensio-
 nister og efterlønnere, Ødis 
 Forsamlingshus 
18. kl. 19.30, Præmiewhist, Ødis 
 Hallens Cafeteria  
19. kl. 19.30, Banko i Ødis Hal-
 lens Cafeteria, Støtteforenin-
 gen for Ødis IF 
25. kl. 19, Sang for sangglade, 
 Ødis Forsamlingshus 
 

Sognets aktivitetskalender 
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Sogneavisens deadline og udgivelsesdatoer 2014 
 

 Nr. 9 deadline 25. oktober udkommer 4. november 
 Nr. 10 deadline 29. november udkommer 9. december 
  

Sogneavisens deadline og udgivelsesdatoer 2015 
 Nr. 1 deadline 31. januar udkommer 10. februar 
 Nr. 2 deadline 28. februar udkommer 10. marts 
 Nr. 3 deadline 28. marts udkommer 7. april 
 Nr. 4  deadline 25. april  udkommer 5. maj  

 

NYT FRA  
SOGNEFORENINGEN 

 

Så er den planlagte trafikdæmpning i 
Ødis etableret og skiltene med 30 km 
opsat. Dog venter vi stadig på striberne, 
der markerer midten af vejen i svinget 
ved Askely, så ingen overraskes af de 
opsatte ”heller”.  
Rundkørslen i krydset i Ødis Bramdrup 
er lige på trapperne. Der bliver tale om en 
forhøjet rundkørsel samt etablering af nyt 
fortov på to af siderne af vejen.  Den vil i 
høj grad være med til at øge trafiksikker-
heden i krydset. 
Sogneforeningen har planer om at påbe-
gynde et ”Forskønnelsesprojekt” i byen, 
så vi ved fælles hjælp kan få sognet til at 

fremstå, som et attraktivt sted at bo. Vi 
vil gerne modtage gode ideer til, hvordan 
vi i fællesskab kan få gang i projektet. 
Men mere om dette senere. 
 

Og til sidst en opfordring: Hvis du ger-
ne fremover vil modtage en nyhedsmail 
fra Sogneforeningen, så send din mail-
adresse til: odisgaard@profibermail.dk  
( Grete Dahl) 
 

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  

Koncert  
med Danmarks Radios Pigekor  

Ødis Kirke søndag 26. oktober kl. 19.00 
 

Der er endnu nogle billetter, som kan købes ved hen-
vendelse på telf. 6170 8812 el. 5135 5190  

 

Prisen er 250,- kr. 
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Høstfest i  
Dagplejen 
Legestuen 

Så er dagplejen i Ødis 
startet i legestuen igen, 
og det har vi alle glæ-
det os rigtig meget til.   

Vi startede den første 
tirsdag med at synge 
sange og lege med vo-
res gymnastikredska-
ber, hvor der rigtig 
blev kravlet, hoppet, bygget og brugt en 
masse bevægelse . 
 

Tirsdag d. 9. september havde vi Høstfest. 
En festlig formiddag, hvor nogle andre 
sanser skulle prøves af, nemlig lugte-, 
smags- og følesanserne. 

 

Vi havde skaffet os en rigtig stor flot kasse 
med masser af skønne grønsager og frugt, 
og der var alt lige fra løg, gulerødder, to-
mater, porrer, persille, rødbeder, asier, sure 
æbler, sjove former for græskar og en mas-
se andet.  

Vi snakkede om dem alle sammen, og det 
var en meget spændende oplevelse for 
børnene, som fik lov at føle, dufte og sma-
ge på det, og der blev vist mange sjove 
ansigts udtryk. 

 

På billedet ser vi Marie, der ville prøve at 
dufte til en porre. Det var sjovt, og hun var 
helt med på, hvad hun skulle. Og hun var 
klar til at prøve den næste, der kom. Det 
var de alle klar til . 

 

Næste gang vi mødes skal vi have suppe, 
som er lavet af alle disse grøntsager. Det 
glæder vi os til at smage. 
 

Tak for en hyggelig Høstfest. 
Mange Hilsner fra Dagplejen 
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ÅLEGILDE  
Spis sammen aften i    

 

Ødis Forsamlingshus   
TORSDAG Den 23. oktober kl. 17.30  

 

Dette arrangement er kun blevet muligt pga.  

Vibeke og Mogens Larsens  
(Lyksvad Fiskefarm K/S)  

 

store velvilje – vi glæder os alle, for hvor tit får man stegt ål i dag.  
 

Menuen er som sagt STEGT ÅL med kartofler og persillesovs. 
Der følger 1 snaps eller 1 sodavand med. 
Bagefter er der kaffe med en småkage eller to til.  
 

SPIS HVAD DU KAN   
Prisen er denne gang  

100 kr. for voksne  

30 kr. for børn under 12 år.  
Øl – vand – vin og snaps kan som altid købes til rimelige priser. 
 

Tilmelding til Sonja på senest søndag den 19. oktober 

Tlf. 75 59 81 67 eller 23 49 54 07 
Penge kan overføres til Reg. Nr. 9573 konto nr. 970461929 
Man kan også betale kontant til Sonja  

 

Som sædvanlig kan vi 
være max 60 personer, 
og I kan tilmelde jer 
med det samme.  

 
Med venlig hilsen  

Ødis Forsamlingshus    
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SANG FOR SANGGLADE 
 

Vi samles om Marie Louise ved kla-
veret i Ødis Forsamlingshus  

tirsdage i lige uger kl. 19 – 21. 
 
 

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

kopisamling af andre nyere  
sange efter ønsker. 

 

25 kr.  inkl. fælles kaffebord  
– overskuddet går til lokalet, kørsels-

godtgørelse m.m. til lederen. 

Økologiske kartofler fra 
Gåskær 

 

 

 

Gode, økologiske kartofler sælges  

Selvbetjening fra skabet ved vejen 
 

Venlig hilsen  

Kirsten Schmidt, Gåskærvej 8 

 

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 7559 8060 - Ingrid 7559 8129 
Margit 7559 8139 - Gerda P 7559 8276 
Gerda H 7558 5330 - Tove 7559 8083 
Karen Sofie 7456 8309 

 

Ordinær generalforsamling i Landsbylauget for Ødis Bramdrup  
Så er det igen tid til den årlige generalforsamling i Ødis Bramdrup 
Landsbylaug. Det er i år onsdag den 22. oktober 2014 kl. 19.00 i Klub-
huset på Sportspladsen.  
Dagsorden i henhold til vedtægterne. 
 

Med venlig hilsen Bestyrelsen 

Nyt fra Ødis Bramdrup 
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BANKOSPIL 
I Ødis Hallens Cafeteria 
Hver onsdag kl. 19.30 

 

Der spilles om  
20 gevinster + ekstra-
gevinst og udtrækning 
af amerikansk lotteri 

 

Arr.: Støtteforeningen for 
Ødis IF 

 

”Hist hvor vejen slår en bugt  
ligger TVETO-hytten smukt” 
 

Det har den gjort i 20 år og det 
fejrer vi med  

 

Åben spejderhytte 
Søndag  

den 26. oktober 
kl. 11 til 15 

 
 

Det vil være muligt at høre og se histo-
rien om bygningen af hytten. Hvorfra  
har den sit navn? Udveksle historier 
fra dengang.   
 

Vi prøver spejderaktiviteter fra den-
gang og nu. Der bliver mulighed for at 
finde sig selv på gamle fotos og min-
des sin egen spejdertid, smage mad 
med det særlige spejderkrydderi. Og 

selvfølgelig at se hytten indefra og 
høre, hvad vi laver. 

 

Med spejderhilsen  

 Gymnastik for alle   
I Ødis Hallen hver mandag 

fra kl. 18.00 til 19.00 
Første gang  den 6. oktober 

Rigmor Lyngsø 
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VENNEKREDS I GÅR -- I DAG 
-- I MORGEN! 
 

Vennekredsen på Vesterled blev startet i 
maj 2005 med det formål at tilføre beboer-
ne lidt afveksling i den daglige trumme-
rum, og derved få nogle fornøjelige timer 
sammen med andre mennesker end de, der 
enten bor eller er ansat på plejehjemmet. 
Og det ser ud til, at det er lykkedes, for 
foreningen eksisterer stadig i bedste velgå-
ende, og når man så kigger på de aktivite-
ter, som Vennekredsen er "foregangsmand" 
for, er det rigtig dejligt at se og høre bebo-
ernes kommentarer. 
En uge i vennekredsens tegn på Vesterled 
kan heldigvis forme sig vidt forskelligt, 
men i store træk prøver vi bl.a. på at få 
aktiveret beboerne gennem gåture på faste 
ugedage, så længe vejr og vind vil det.  
Der afholdes også gudstjeneste en gang om 
måneden på Vesterled, da ikke alle er tryg-
ge ved at gå over vejen og op til kirken, og 
samtidig får andre - ikke gående på Vester-
led - også lejlighed til at deltage. 
Her skylder vi også en stor tak til vores 
lokale præst, at hun vil og kan afse tid til 
det. Jeg ved, at alle der har lyst til at delta-
ge er velkomne. 
Det sker også af og til, at vennekredsens 
venlige damer kommer og tager et par be-
boere med til gudstjeneste i kirken om søn-
dagen, og det nydes i fulde drag. 
Når der er personalemøde på Vesterled, 
bliver et par af vore damer ofte bedt om at 
være selskabsdamer for beboerne, så de  
ikke er overladt til sig selv, mens det står 
på. 
Af andre aktiviteter, vi prøver at få afsat tid 
til, er bl.a. at synge med de af beboerne, 
som har lyst. Vi afholder bankospil hen 
over vinteren, og fordeler dem ud med et 
spil om måneden. Vi er ikke nok fra venne-

kredsen, der følge beboerne i spillet, så her 
trækker vi i høj grad på personalet, og det 
skal jo også planlægges rent arbejdstids-
mæssigt.  
Men der skal jo også være tid til fester, 
hvor vi samler alle de beboere, der kan og 
vil i Vesterleds store stue til fælles spis-
ning. Og så lader vi da også stemmen gjal-
de i fædrelandets sangskat, dog uden at det 
skal blive for højtravende.  
Sct. Hans har de sidste par år været et hit, 
for så bestiller vi en pølsevogn, så beboer-
ne kan få sig en rigtig hotdog, og pudsigt 
nok havde pølsemanden taget pomfritter 
med, og det blev en stor succes, så hjem-
mets kolde og ellers lækre kartoffelsalat 
blev tilsidesat. Vi prøver at holde en 
"spisesammendag" med beboerne, hvor 
vennekredsen betaler alt, hvad der bliver 
spist og drukket. Planlægningen sker selv-
følgelig i samarbejde med plejehjemmets 
personale.  
Vi har netop haft høstfest, og her deltog de 
fleste af beboerne, og en hel del pårørende 
samt nødvendige hjælpepersoner fra venne-
kredsen i alt 45 personer. Menuen stod på 
helstegt pattegris på grillen med salat og 
flutes til, og som dessert en særdeles læk-
ker oste-æblelagkage. Det var en rigtig god 
ide, og det er nok ikke sidste gang, vi af-
prøver det. 
Vi havde hyret levende musik til denne 
aften, og der blev brummet med på de 
kendte danske sange. Flere vovede sig ud i 
en lille svingom efter spisningen, og alt får 
jo en ende, så ved 20.30 tiden lukkede vi 
ned, for så skulle der jo ryddes op, vaskes 
op og sættes på plads. 
Forarbejdet i form af borddækning og klar-

Stafetten 
Af Stig Funder 
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gøring er en del af vennekredsens arbejde 
på dagen, og vi er også de sidste der forla-
der Vesterled efter opvask og oprydning. 
Vi tager os af, at beboerne får så god en 
aften som muligt, da det i stor udstrækning 
er os, der servicerer bordene under spisnin-
gen. 
Men vi må ikke glemme de andre ting, vi 
er involveret i, for til jul er vi ude at hente 
juletræ hos en venlig sponsor, og her har vi 
så mange med som muligt, selvfølgelig 
med venlig respekt  til vejrliget. Træet er 
det træ, som Vesterled har stående i den 
store stue. Personalet samt beboere pynter 
så træet. 
Vore køreture er altid et hit, og næsten uan-
set vejret nyder de der er med turen. Vi 
kører som regel ud i det blå, og så har vi 
kaffe og en eller anden form for kage/
småkage med. 
En af de ture der er et hit er, når turen går 
til Givskud Zoo, for så er "alt der kan kry-
be og gå" med. Så er det med en af Bjert 
busser fra Vesterled til Givskud med en 
rute, hvor der fortælles om, hvad der er at 
se, og hvis der er en god historie. der knyt-
ter sig til lokaliteten, bliver den også for-
talt. På sådan en tur har vi sandwich med 
til alle, og de er som regel smurt af Vester-
leds eget køkken. De er nemlig meget læk-
re. 
Efter den obligatoriske køretur rundt i Zoo 
bliver vi sat af, for så er det pr. kørestol 
eller pr. gåben rundt i det nære område, 
indtil der er serveret i en af pavillonerne 
(selvfølgelig håber alle på godt vejr sådan 
en dag). Kaffen købes lokalt, og sidste 
gang var vi nødt til at hente flere ekstra 
kander.  
Når vi så er hjemme igen ved 4-tiden er 
alle godt trætte, og så skal der lige kobles 
fra inden aftensmaden. 
Et par gange om året kører vi en speciel 
dametur til Kolding Storcenter, og så går vi 
med damerne rund og ser på de butikker, 
de måtte have interesse i. Nogle af beboer-
nes pårørende møder os så derude og delta-
ger på livet løs. Som regel kører vi rundt 
med damerne i kørestol, for ikke alle er 
lige let til bens. Sådan en tur sluttes så af i 

Jensens Bøfhus, hvor maden venter. Den 
har vi bestilt på forhånd, så går det lidt 
lettere. 
Nu skal man jo ikke tro, det er lige sjovt 
hver gang der dukker en "vennekreds-
dame" op, For i vinterhalvåret bliver de der 
har lyst plaget med forskellige gymnastiske 
øvelser, selvfølgelig alt efter formåen. 
I foråret har vi de sidste 3 år afholdt en 
Vesterled olympiade - kaldet "Vesterolia-
de". 
Her bliver beboerne delt op i hold, og så får 
de en "førerhund" fra personalet med som 
så tager beboerne med rundt til forskellige 
opgaver, som vi har lavet. Her er formålet 
at få den enkelte til at bruge både husker og 
sin motorik. Undervejs skal de jo også ha-
ve lidt til halsen og ganen, så her har Ve-
sterleds køkken sørget for frugt og læsken-
de drikke. Normalt er der så mange øvel-
ser, at vi deler "oliaden" op i 2 halvlege. 
For 2 år siden havde vi TV-Syd på besøg 
netop på denne dag, og de lavede et ind-
slag, hvor de fulgte en af beboerne rundt 
igennem opgaverne. Det blev sendt om 
aftenen (ca. 1 minut), men alligevel en sjov 
tildragelse. 
Hvad fremtiden vil bringe ved ingen på 
nuværende tidspunkt, men vi håber, at ven-
nekredsen vil bestå mange år endnu. Det 
kan dog kun lade sig gøre, hvis vi kan få 
tilført nyt blod = nye aktive mennesker, der 
vil yde en lille indsats for beboerne. 
Opgaverne, vi påtager os, vil måske foran-
dres i takt med de kommunale besparelser, 
men det skal ikke forhindre os i at prøve at 
leve op til vort motto: 
 EN EKSTRA HÅND TIL DET SJOVE. 
 

Med Venlig Hilsen 
Stig Funder  

Formand for Vesterleds Vennekreds 
 

Vesterleds Vennekreds sender Stafetten 
videre til Krolfklubben i Ødis Kroge  

BANKOSPIL 
Torsdag den 30. okt. kl.14.00 
Tirsdag den 11. nov. kl. 14.00 
Tirsdag den 16. dec. kl. 14.00  
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Hvilken vej ? 

Det bugter sig i bakkedal, som der står i vo-
res nationalsang om det danske landskab. 
Det fremgår også tydeligt af dette nummers  
"Vejgættebillede".  
Hvilken vej er der tale om og hvor befinder 
vi os i sognet?   
 
Sidste nummers "Vejgættebillede" var fra 
den lille alle, der fører fra Ødis Byvej ind til 
ejendommen Ødis Byvej 12 i Ødis. 
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Skovtrolden arrangerer: 
 
 

Søndag den 19. oktober kl. 13.30 
Vi er for tiden midt i hjortenes brunsttid ude i 
den frie natur. I den anledning skal vi på den-
ne eftermiddagstur til dyreparken ved Hinds-
gavl slot på Fyn for at se på dåvildt. Fra mø-
destedet kører vi i egne biler ind i området, 
der er meget åbent og derfor overskueligt, 
hvor vi så håber at hjortene vil vise deres 
muskler og det for brunsttiden så velkendte 
temperament frem for os. 
Der vil blive fortalt om dådyrenes historie og 
biologi i vort land gennem tiden. 

En anden ting, vi vil tage op, er de spænden-
de planer for en "Naturpark Lillebælt", som 
der er planer om at få etableret. 
 
Mødested: Karolinekiosken i 
skoven ved Lillebæltsbroen 
i Middelfart. 
 
 
 
 
 
 
 

Med Jesus på slottet 
3. kl. på Ødis Skole var den 18. 
september  på Koldinghus sam-
men med kommunens andre 3. 
klasser, hvor de mødte Jesus 
og andre samtidige personer. 
 

Først tog vi Bjert-bussen til 
Koldinghus. Det var super vejr. 
Ved Koldinghus fandt vi pal-
mebladene frem, viftede med 
dem og vi sang, fordi Jesus 
kom gående. 
Jesus fortalte en historie, og så 
gik vi med vores hyrde forskel-
lige steder hen i ”Jerusalem”. 
Vi mødte Bartimæus, Maria, 
Kaifas, Maria Magdalena og 
Johannes Døberen. Han sad i 
fængslet. Der var mørkt og det 
var et lille rum. Det var lidt 
uhyggeligt. 
Bagefter skulle vi op til fiske-
ren Peter, som faktisk hed Si-
mon. Vi fandt vores fisk frem 
og lagde dem i nettet. 
Fiskene var røde, blå, gule, 
orange, sorte, grønne og lilla. 
Peter gav os en saltfisk, og alle 
børn fik en lille kanelgiffel og 
en juice. 
Vi sang og gik ud til den store 
bus, som kørte os hjem til sko-
len.                      
 

3. klasse 
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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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Oktober 2014 

 

Billeder fra en dejlig høstgudstjeneste 2014 
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Foredrag og film 
Torsdag 13. november 

 i Ødis Forsamlingshuse kl. 19.00 
Instruktør  

Jeanet Rostgaard Hansen 
fortæller om sin film 
Helvedes Forgaard -  

Gestapo på Staldgården 
 

Guldpris fra Californien 
9. oktober 2011 blev en helt særlig dag i 
Jeanets liv. Da fik hendes film premiere 
ved California Film Awards og vandt  
guldprisen som bedste dokumentarfilm. 
»Jeg stortudede, da jeg fik mailen fra Cali-
fornien, og jeg kunne slet ikke holde op, 
fordi så meget slid og hårdt arbejde først 
blev anerkendt i dokumentar-verdenen 
efter fem år,« fortæller den lokale filmin-
struktør, der nu har fået tilsendt sin statuet-
te og guld-diplom fra Californien. 
 

Morfar var aktiv modstandsmand 
Hun fortæller, at hun altid har interesseret 
sig for besættelsestiden, og da hendes mor-
far var aktiv som modstandsmand i Kol-
ding under Anden Verdenskrig, var der 
ikke langt til at begynde på historien. 
Januar 2008 gik hun i gang med arbejdet 
på filmen, hvor højdepunktet fandt sted 
første weekend i juni 2009, da hun fik af-
spærret hele området omkring Staldgården 
ved Koldinghus, så omkring 100 skuespil-
lere, statister og rekvisitører kunne få nog-
le af de store dramatiske optagelser i kas-
sen. 
 

Flere udfordringer undervejs 
Undervejs har hun dog også oplevet store 
benspænd. Kolding Kommune afviste efter 
råd fra en besættelseshistoriker at støtte 
filmen økonomisk, og den første klipning 
af filmen, der havde premiere som en 22 
minutters dokumentar i Nicolai Bio den 
29. august 2010, var fak-
tisk en mindre katastrofe. 
Derfor var glæden ekstra 
stor over den endelig do-
kumentar på 55 minutter 

og 38 sekunder, der havde premiere den 9. 
oktober 2011, og som nu har vundet den 
fornemme amerikanske filmpris. 
Det har kostet omkring en halv million 
kroner at producere »Helvedes Forgaard 
på Staldgården«, som hovedsaglig er fi-
nansieret af den fynske Interfond, som har 
tætte forbindelser til gamle modstandsfolk. 
 

Et løfte til mormor 
Under et besøg på Staldgården i 2006 af-
gav Jeanet et løfte: »Da jeg er højgravid, 
tager min mormor og jeg hen på Staldgår-
den. Her fandt jeg ud af, at adgangen til 
Gestapo-cellen var sparet væk. Jeg var så 
chokeret og overrasket over det, at jeg 
sagde og lovede min mormor, at den histo-
rie i hvert fald ikke skulle gå i glemmebo-
gen,« fortæller Jeanet Rostgaard Hansen, 
hvis morfar var død i 1999. Og hun holdt 
sit løfte. To år senere efter besøget på 
Staldgården gik hun i gang med filmen om 
besættelsestiden i Kolding. »Jeg ville ger-
ne sørge for, at deres historier aldrig blev 
glemt,« tilføjer hun om de mange mod-
standsfolk, der blev afhørt og tortureret af 
Gestapo på Staldgården under Anden Ver-
denskrig. 
 

12.000 tyske soldater i Kolding 
Sammen med en anden instruktør, Nis 
Closter begyndte de at arbejde på filmen 
om besættelsestiden i Kolding, der senere 
blev indsnævret til at omhandle Gestapos 
grusomme forhør og tortur af de lokale 
modstandsfolk på Staldgården. Der var 
omkring 40 Gestapo-folk i Kolding i en 
periode i 1944, hvor der faktisk også var 
yderligere 12.000 tyske soldater i byen, 
der dengang havde blot 33.000 indbygge-
re.  
 

Pris for foredrag, film og kaffe  
i pausen kr. 50,-  

Drikkevarer kan købes 
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Jeanet Rostgaard Hansen 
Blå bog: 

31 år, skuespillerinde, producer og instruk-
tør. 
Født og opvokset i Kolding. Bor i Ødis  
sammen med sin mand, Sonny Hansen. 
Sammen har de børnene Simon på 8 år og 
Sebastian på 12 år. 
Har gået på Sdr. Vang Skole efterfulgt af et 

år som udvekslingsstudent i USA, inden 
hun som frivillig fungerede som journalist 
og studievært på TV Kolding fra 2000 til 
2005. 
Begyndte januar 2008 at arbejde på filmen 
om besættelsen i Kolding, der 9. oktober 
2011 endte med premieren på den knap 56 
minutter lange dokumentar-film »Helvedes 
Forgaard - Gestapo på Staldgården.« 
Filmen modtager i januar 2013 guld-prisen 
som bedste dokumentar-film i California 
Film Awards. 
I starten af marts 2013 starter Jeanet Rost-
gaard Hansen filmproduktionsselskabet 
"Gaard Film" hvor hun primært laver profil 
film for andre virksomheder, men Gaard 
Film er også distributør af dokumentarfil-
men "Helvedes forgaard - Gestapo på 
Staldgården", som nu er udkommet på 
DVD. 

 

Halloween for børn  
i Ødis Kirke 

torsdag 6. november  
kl 17.00 

 

Spejderne, Move Out og kirkens 
børnekor medvirker. 

 

Sidste år tændte spejderne fakler 
før gudstjenesten og gik en tur 

rundt i Ødis. Det var meget stem-
ningsfuldt. I år medvirker spejderne 

også, og 10 dansepiger fra Move 
Out, som øver om tirsdagen i Vestfløjen, viser os to danse. Kirkens 

børnekor er også med og lærer os sangen om Englefjer i hatten 
 

All-Hallows-Even en oprindelig skotsk betegnelse for allehelgensaf-
ten, altså d. 31 oktober. Halloween er kommet til Danmark fra USA.  

 

Traditionen handler om uhygge og død, fordi man troede, at der var 
særlig stor risiko for, at de døde vendte tilbage for at hjemsøge de 

levende.  
 

Vi tror, at vore døde hviler trygt i Guds hånd, 
men skaber en særlig stemning i kirken som rummer  

både hygge og uhygge! 
 

Efter gustjenesten er der spisning og vi beder om tilmelding 
senest tirsdag 4. november. bbh@km.dk eller  sms 5135 5190 
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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) 
 
 
   

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 
 

Torsdag 6. november kl. 17.00 
Børnegudstjeneste med efterfølgende 
spisning. Spejdere, Move Out og kor 

medvirker 
 

 9. 19. søndag efter Trinitatis   
kl. 10.30  

 
 16.  20. søndag efter Trinitatis  

kl. 10.30  
 

  23.  sidste søndag i kirkeåret   
Ingen  gudstjeneste, vi henviser til  

omegnens kirker 
 
 

Gudstjenester i Ødis Kirke  
 

Oktober - November 2014 

 

Allehelgensgudstjeneste  
2. november kl. 19.00  

i Ødis Kirke 
 

Allehelgen falder altid første søndag i 
november. Det er en søndag til minde om 
de døde, både dem vi selv har mistet og 
alle de mennesker, som har båret den 
kristne tro videre gennem generationer.  
 

Gudstjenesten Alle-
helgensdag skaber 
gennem bønner og 
salmer plads til at 
mindes og sørge 
over dem, vi har 
mistet. Og der er 
plads til at takke for 
det liv, vi fik lov at 
dele med dem. Nav-
nene på dem som er 
døde og begravede i 
Ødis Sogn, siden sidste Allehelgen, bliver 
læst op.  
 

Det er også muligt at købe lys til at sætte 
på kirkegården. De penge, der kommer 
ind for lysene, samt dem der lægges i ind-
samlingsblokkene, bliver sendt til Sorg-
gruppen for børn og unge i Kolding Prov-
sti.  

 

Ved gudstjene-
sten i Ødis med-
virker Maren 
Frost på cello 
sammen med 
Karin Petersen, 
vores organist. 
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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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Jeg ved ikke, om det er et til-
fælde, eller det er chefredak-
tøren, der er udspekuleret, 
men det træffer sig minsand-
ten sådan, at nu hvor der kom-
mer bud fra redaktøren om, at 
der atter er deadline, hvis jeg 
vil have nogle udgydelser 
med i Sogneavisen, så sidder 
jeg igen i Sverige og kigger 
ud på vildmarken med det ri-
ge dyreliv og kan se, hvordan 
kuglerne pifter om ørene på 
elgenes gevirer.  
Det kan jo være, at det forhol-
der sig sådan, at redaktøren 
gerne vil høre endnu en elg-
jagtshistorie fra de gode gam-
le dage her i Sverige, og at det 
er derfor han har lagt deadline 
på dette tidspunkt, så derfor 
tør jeg selvfølgelig ikke snyde 
ham. Jeg vil jo nødig have, at 
han sender mig en fyreseddel, 
og i hvert fald slet ikke på 
svensk. 
Først må jeg dog komme med 
en indrømmelse, så læseren 
ikke gør sig for store bekym-
ringer angående min sikker-
hed. Jeg kigger faktisk ud på 
et par boligblokke, og kan 
hverken se los, elge eller ulve, 
og her er ingen skudlarm, men 
faktisk ganske stille. Jeg må 
dog også sige, at jeg ikke skal 
bevæge mig ret langt, før hav-
nen med udsigt ud igennem 
fjorden åbenbarer sig. Nå, 
men tilbage til elgjagten. 
Den gamle konge sidder ved 
en storstilet begravelse og alle 
er andægtige. 
Pludselig rejser kongen sig og 
udbryder: - Var ær elgen? 
De omkringsiddende får ham 

lynhurtigt dysset ned og siger:  
- Tys tys, ni ær vid prins Ber-
nadottes begravning. 
Der er derefter et øjebliks stil-
hed, hvorefter kongen igen 
rejser sig og højlydt udbryder: 
 - Jamen, vad har det med el-
gen at gøre? 
Nå, dermed slut med elgjagts-
historier. Det er et højtideligt 
løfte, jeg afgiver. Jeg vil jo 
også nødig blive anklaget for 
majestætsfornærmelse, me-
dens jeg er her i Sverige. Jeg 
tager dog denne trussel med 

sindsro, eftersom der nok ikke 
er mange her i Glada Hudik, 
der læser Sogneavisen for 
Ødis Sogn.  
Angående det med det andæg-
tige, så var jeg for kort tid si-
den til høstgudstjeneste der-
hjemme i den lokale kirke, og 
man må sige, at alle fordom-
me om de tomme kirker blev 
gjort grundigt til skamme. Der 
var fuldt hus, og der skete så-
gar det, som må være enhver 
præsts, ja jeg ved ikke, om det 
er et mareridt eller en ønske-
drøm, men der skete i hvert 
fald dette, at bægrene til alter-
vinen slap op. Man anede et 
øjeblik en vis panik på den 
anden side af knæfaldet, men 
problemet blev løst. Jeg så 
faktisk ikke lige hvordan, men 

Pandespejlet 
Af  Erik Mønster 

 - Jeg har hørt, at altervinsbægrene slap op ved en 
gudstjeneste i Ødis 
 - Nå ja, men det havde da været værre, hvis det hav-
de været vinen.   
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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 

alt gik, som det plejer, op i en 
højere og fredsommelig en-
hed. 
 
I den forbindelse, for at kom-
me tilbage til Sverige, kan jeg 
sige, at dette problem aldrig 
var opstået her i Glada Hudik, 
og det af den simple grund, at 
de slet ikke har nogle bægere 
til altervinen.  
Det blev jeg faktisk ganske 
fintet af, da jeg under mit for-
rige ophold her hinsidan, syn-
tes at jeg ville prøve at delta-
ge i en svensk gudstjeneste, 
for at se, om de gør det lige så 
godt som Borgny derhjemme. 
Jeg regnede ikke med, at der 
var den store forskel, så jeg 
ville blive helt til grin ved at 
rejse eller sætte mig på de helt 
forkerte tidspunkter. Mine 
forventninger kom også til at 
holde stik. Den svenske høj-
messe er opbygget i stor ud-
strækning som den danske, 
bortset fra, at de er lidt mere 
pompøse eller ”katolske” hvis 
jeg må udtrykke det sådan. 
Lidt mere processionspræge-
de, men ellers meget lig os 
derhjemme. Trosbekendelsen 
er fuldstændig identisk, bort-
set fra, at den er på svensk. 
Først da vi nåede til altergan-
gen fik jeg problemer.   
Efter at have fået oblaten, ky-

lede jeg den omgående ind i 
gabet, som jeg er vant til 
hjemme i Ødis, men så var det 
at gode råd var dyre, for da 
var det, at det gik op for mig, 
at der ikke var bægere til al-
tervinen, og jeg kunne se, at 
personerne før mig dyppede 
oblaten ned i kanden.  
Jeg kunne jo ikke så godt be-
de om en oblat mere, for så 
ville folk tro, at jeg havde alt 
for mange synder at sone, 
men heldigvis løste problemet 
sig. Jeg fik simpelthen over-
rakt hele kanden, og så kunne 
jeg ellers have bundet, hvis 
det var det, jeg ville. Jeg nøje-
des dog med en beskeden drå-
be. 
Jeg fandt så ud af, at de sven-
ske altergængere kan inddeles 
i dyppere og i suttere. En del 
dypper som beskrevet oblaten 
ned i kanden, medens andre 
drikker af kanden, hvorefter 
præsten tørrer kanden af med 
en klud og drejer kanden nog-
le grader, så den næste ikke 
sutter det samme sted som 
den forrige. Jeg synes dog, at 
denne procedure er lidt klam, 
og som ansat ved Hælsocen-
tralen her lokalt i Hudik, bur-
de jeg måske have sagt noget 
om epidemiske sygdomme og 
smitteveje, men det undlod 
jeg. 

Jeg er i hvert fald helt på det 
rene med, at hvis der igen bli-
ver en lejlighed til at gæste 
Jakobskirken her i Hudik, så 
vil jeg tilslutte mig dypperne. 
Alt i alt var den svenske guds-
tjeneste dog absolut en smuk 
oplevelse. 
 

Apropos det med det smukke, 
for nu at lave et syvmileskridt 
tilbage til den gamle verden, 
så er man i Kolding meget 
obs på det med det smukke, 
og er meget stolte af indviel-
sen af det nye Syddansk Uni-
versitet. Det ser bestemt også 
imponerende ud, men jeg hav-
de i mit stille sind håbet på en 
anden byforskønnelse også, 
ikke langt fra den nye univer-
sitetsbygning.  For nogen tid 
siden flyttede politiet nemlig 
ud af den skæmmende firkan-
tede bygning, der vansirer det 
gamle smukke rådhus, som 
jeg havde udsigt til fra mit 
barndomshjem. Jeg havde hå-
bet, at denne udflytning ville 
ende med en nedrivning af 
dette monster af en firkant. 
Men nej. Sådan skulle det ik-
ke gå. Nu er hjemmeværnet 
minsandten flyttet ind i stedet, 
og så vil de vel værne om de-
res nye hjem, selvom det er 
grimt som arvesynden, for nu 
at vende tilbage til og slutte 
med det kirkelige. 
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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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Af Frede Nielsen 
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  Haltider - Sæson 2014/2015 

    SPORTSGREN TIDSPUNKT  
   

   Håndbold 
   Dame senior- serie 2: Torsdag kl. 20.30-22.00   
                                             Træner: Finn Svenson, tlf. 20 10 50 30  
 

   Dame senior - serie 3: Torsdag kl. 20.30-22.00   
 T ræner: Finn Svenson, tlf. 20 10 50 30  
    

   Herre senior - serie 1:         Torsdag kl. 19.00-20.30 
 Træner: Keld Larsen, tlf. 20 63 50 01  
 

   Herre senior - serie 3: Torsdag kl. 19.00-20.30   
Træner: Keld Larsen, tlf. 20 63 50 01 
Holdleder: Lars Johannsen, tlf. 22 17 36 80  

   

   Fodbold 
   U6-U7: Tirsdag kl. 16.30-18.00 Kontakt træner 
 Kontaktperson: Jens Vadgaard fodbold@odis-if.dk 
 

   FFS – U15 – U90:  Tirsdag kl. 19.00-20.30  
   (Fodbold For Sjov) Kontaktperson: Jens Vadgaard fodbold@odis-if.dk  

 

  Gymnastik  
   Forældre/barn gymnastik Onsdag kl 16.30 - 17.15  

   (2-4 år) Instruktør: Dorthe Jepsen og Susanne Skov 
 

   Børnegymnastik – Puslinge      Onsdag kl. 17.15-18.15  
   (5-7 år): Instruktør: Anja Eppler, Elisabeth Weisbjerg 
 

   Springhold (7-11 år): Onsdag kl. 18.15-19.30  
 Instruktør: Charlotte Sørensen,  
 Steffen Nissen, tlf. 20 70 93 15 
 

   Gymnastik for alle:                    Mandag kl. 18.00-19.00     
             Træner: Rigmor Lyngsø 
 

   Badminton 
   Junior Mandag kl. 16.30-18.00  

 Kontakt: Ingolf Bodholdt 

   Senior Mandag kl. 19.00-22.00  

 Onsdag kl. 19.30-20.30 

 Kontakt: Ejnar Bygebjerg, badminton@odis-if.dk 

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

 

September 
 

102 
148, 299, 209 

40, 98, 117, 177  
186, 144, 68, 60 

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 

 

 



 26 

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 4. november 2014 
Deadline 25. oktober 2014 

kl. 8.00 
 

 
Husk at få jeres arrangementer  

med i aktivitetskalenderen 
31432184 eller  

ejbording@gmail.com 
 

   "Gættebilledet" i dette nummer af 
avisen er et hus på en af de veje, der 
fører ind til en af sognets landsbyer. 
Der er, som man kan se, kun en de-
talje af huset med på billedet, men 
godt gæt alligevel. Huset ligger lidt 
for sig selv. Vi er i den centrale del 
af sognet. 

   
Løsningen på sidste nummers 
"Gættebillede" var huset på Møllevej 
14 i Fovslet.       


