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9/14  SOGNEAVISEN 

November 2014 

Gadeskilte 
 

Sogneforeningen har ind-
købt 3 stk. ”sandwich-
skilte” til brug for annonce-
ring af arrangementer i hele 
sognet.  
Skiltene kan lånes i kortere 
perioder af alle foreninger    
 

Læs s.3 og 4 

Kolfklubben i  
Ødis Kroge 
 

I starten havde krolf intet 
med Ødis at gøre. Det blev 
opfundet i 1973 af Frits Os-
wald Henriksen. I Stafetten 
denne gang fortæller Peter 
Christensen krolfens historie 

Læs s. 10-11 og 13 

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

Nyt  fra Sogneforeningen      s. 3 

Indvielse af bålhytten            s. 3     

Ødis Bogen                           s. 4 

Ålegilde                                s. 6 

Gen. Forsamling Ødis IF      s. 6 

Skovtrolden                           s. 8 

Sang for sangglade               s. 9 

Åbent Hus                             s. 9 

Hvilken Vej?                       s. 12 

Hjortelaug Kolding Vest     s. 13 

Kirkesider                      s. 15-18 

Pandespejlet                   s. 21-22 

Hvad er det?                        s. 24 

Nyt fra skolen                      s. 25 

Lokalavisen i 25 år              s. 25 

Ødis Vandværk                   s. 26 

Haltider                               s. 27 

Juletræstænding i 
Ødis Sogn   
 

Weekenden den 29-30. no-
vember begynder julen i 
Ødis Sogn. Der er arrange-
menter både lørdag og søn-
dag henholdsvis i Ødis og 
Ødis Bramdrup.  

Læs s. 5 og 7 

Ødis Spejderne fejrede Tvetohyttens 20 års dag med åben spejderhytte. 

 

Husk   
Sogneavisen  

kan  betales via net-

bank på konto nr. 

7040 0000175819 
Husk navn 
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NOVEMBER 
4. kl. 14, Åbent hus for pensio-
 nister og efterlønnere, Ødis 
 Forsamlingshus 
4. kl. 19, 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  
7. kl. 12, Indvielse af bålhytten i 
 Drenderup Skov 

9. kl. 12, Vildtparade ved Ødis Hal-
 len, Hjortelaug Kolding Vest 

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 

17. kl. 19.30, Generalforsamling i   
 Ødis Hallens Cafeteria, Ødis IF  
18. kl. 14, Åbent hus for pensio-
 nister og efterlønnere, Ødis 
 Forsamlingshus 
18. kl. 19, Præmiewhist, Ødis 
 Hallens Cafeteria  
19. kl. 19.30, Banko i Ødis Hal-
 lens Cafeteria, Støtteforenin-
 gen for Ødis IF 
22. kl. 10-17, Åbent i Galleri Mørk- 
 øre, den gamle brugs i Ødis 
 Bramdrup 

23. kl. 10-17, Åbent i Galleri Mørk- 
 øre, den gamle brugs i Ødis 
 Bramdrup 

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

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

29. kl. 13.30, Juletræstænding i Ødis, 
 start i Ødis Hallen, Ødis IF og 
 Aktivitetsudvalget 

30.  kl. 14, Juletræstænding i Ødis 
 Bramdrup, start på den gamle 
 sportsplads, Landsbylauget for 
 Ødis Bramdrup  
 

DECEMBER 
2. kl. 14, Åbent hus for pensio-
 nister og efterlønnere, Ødis 
 Forsamlingshus 
2. kl. 19, Præmiewhist, Ødis 
 Hallens Cafeteria  
3. kl. 19.30, Banko i Ødis Hal-
 lens Cafeteria, Støtteforenin-
 gen for Ødis IF 
6. kl. 10-17, Åbent i Galleri Mørk- 
 øre, den gamle brugs i Ødis 
 Bramdrup 

7. kl. 10-17, Åbent i Galleri Mørk- 
 øre, den gamle brugs i Ødis 
 Bramdrup 

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

10. kl. 19.30, Banko i Ødis Hal-
 lens Cafeteria, Støtteforenin-
 gen for Ødis IF 
16. kl. 14, Bankospil, Vesterled, 
 Vesterleds Vennekreds 
16. kl. 19, Præmiewhist, Ødis 
 Hallens Cafeteria  

Sognets aktivitetskalender 
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Sogneavisens deadline og udgivelsesdatoer 2014 
 

 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 

 

NYT FRA  
SOGNEFORENINGEN 

 

Poletindsamling i Super-Brugsen i 
Vamdrup  
Nu er der endnu en mulighed for at være 
med til at støtte indsamlingen til fordel 
for 3 hjertestartere, idet Super-Brugsen i 
Vamdrup støtter projektet via ”den røde 
polet-indsamling”. Henvend jer ved kas-
sen og læg en polet i beholderen, jo flere 
jo bedre! 
Målet er 3 hjertestartere, men … skul-
le det ikke lykkes at indsamle det fulde 
beløb til de 3 hjertestartere opgives 
ideen, og de indsamlede beløb tilbage-
betales til giverne – husk derfor navn på 
indbetalingerne. 
 

Gade-skilte 
Sogneforeningen har indkøbt 3 stk. 
”sandwich-skilte” til brug for annonce-
ring af arrangementer i hele sognet. Skil-
tene kan lånes i kortere perioder af alle 

foreninger. Se omtalen på side 4 her i 
Sogneavisen. 
 

Nyhedsmails fra Sogneforeningen 
Det er stadig muligt at tilmelde sig ny-
hedsmailen fra Sogneforeningen ved at 
sende jeres mailadresse til mailadressen: 
odisgaard@profibermail.dk 
 

”Projekt  smuk landsby” arrangeres 
af Sogneforeningen i det tidlige forår i 
alle de 3 landsbyer. Vi håber rigtig man-
ge vil deltage nogle timer, så vi ved fæl-
les hjælp kan forårsrengøre vore byer, så 
de fremstår smukke og velplejede. Mere 
om projektet i februar-nummeret af Sog-
neavisen. 

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  

Indvielse af Bålhytten  
ved Naturskolen Drenderuphus i Drenderup Skov  

Fredag den 7. november 2014 kl. 12.00. 
 Send sms  - på tlf.23 74 57 01 til Jan Vestergaard om deltagerantal 

mailto:odisgaard@profibermail.dk
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Skiltene er  
70cm X 100cm 
 
 
 
 
 

Hvis din forening gerne vil reklamere for 
et arrangement i sognet- f.eks.” Juletræet 
tændes”, ”Børnedyrskue”, ”Skt. Hans 
bål”osv.  - så se lige her: 
Sogneforeningen har indkøbt 3 stk. gade-
skilte, som kan lånes i kortere perioder af 
alle foreninger i hele sognet. 
Nu er det muligt, at opstille en synlig rekla-
me for et arrangement i Fovslet, Ødis Bram-
drup og Ødis. 

Alle skiltene opbevares på Ødisgård, så det 
eneste, du skal gøre, er: 
Reserver skiltene i god tid på tlf. 40 37 59 
85 eller på mail: odis-
gaard@profibermail.dk- (Grete Dahl) 
Aftal afhentning og aflevering 
Fremstil selv reklamen – skriv så stort, at 
teksten kan ses fra en bil  
Anbring skiltene på et strategisk godt sted. 
f.eks. 1 stk. i krydset Steppingvej/
Ødisbyvej/Mejerivej,  
1 stk. i Fovslet og 1 stk. i Ødis Bramdrup. 
Husk at fjerne skiltene efter arrangementet. 
 
Vi håber rigtig mange vil gøre brug af dette 
udlån. 
Venlig hilsen 
Sogneforeningen 

GADESKILTE UDLÅNES                                                           
hos Sogneforeningen                                                             

Ny Ødisbog 
 

Arbejdet med Ny Ødis Bog 
skrider langsomt fremad. I 
løbet af sommeren og efter-
året har nogle været aktive 
med at sende mig indlæg. 
Jeg håber, at flere vil være 
med til at skrive bogen med 
små indlæg om fortid og nu-
tid.  
Nu kommer en tid med korte 
dage, og så kan man jo bruge 
tiden på indendørs aktiviteter, 
såsom at skrive en lille histo-
rie til Ødis Bogen. Forslag til 
emner som vil være relevante: 
 

Gårdene i Ødis, Ødis Bram-
drup og Fovslet 
Brugsforeningen i Ødis  
Brugsforeningen i Ødis 
Bramdrup 
Landsbyernes butikker 
Ødis mejeri 
Ødis og Ødis Bramdrup som 
stationsbyer 
Fattiggården 
De sociale forhold 

Skolerne i Ødis Sogn:  
Anholt skole,  
Ødis skole,  
Ødis Bramdrup skole, 
Gåskær skoler (2) 
Ødis Sogneskole 
 
Husmænd og landarbejdere 
Fodermestre og fodermester-
børn 
Sundhedsforhold 
Plejehjemmet, Vesterled, De 
gamles hjem,  
Ældreplejen 
En landhusmor fortæller 
Ødis børnehave 
Min skoletid i Ødis  
Veje og vejnavne i sognet 
Orkanen fredag den 3. de-
cember 1999 
Navne på gårde og huse 
Der er muligvis flere emner, 
som kunne beskrives. 
 

Nogle har allerede indleveret 
stof til bogen eller lovet at 
gøre det. 
Møller: Inger Bruun 
Natur: Frede Nielsen 

Ødis i min barndoms- og 
ungdomstid: Harald Oksbjerg 
Håndværkere i Ødis Sogn: 
Povl Søderberg 
Sogneråd: Povl Søderberg 
Ødis Idrætsforening: Ejnar 
Bygebjerg 
Spejderarbejdet i Ødis/
Tvetohytten: Anne Krogs-
gaard 
Ny i sognet i 70’erne: Niels 
Christensen 
Ny i sognet i dag: Daniel 
Bjærge 
Veje og vejnavne i Ødis 
Bramdrup: Daniel Bjærge 
Butikker i Ødis Bramdrup: 
Ellen Pedersen,  92 år 
Erindringer af Jes Bygvraa 
Vind 
Brugsen i Ødis: Else Poulsen 
 
Gamle og ny billeder vil også 
være et godt bidrag. Henven-
delse fx på min mail:  
 

sognavisnc@hotmail.com. 
 

Niels Christensen 

mailto:odisgaard@profibermail.dk
mailto:odisgaard@profibermail.dk
http://net2skilte.dk/shop/expo-gotik-gadeskilte-303c1.html


5 

Juletræstænding i  
Ødis Bramdrup 
Traditionen tro afholder Ødis Bramdrup 
Landsbylaug Juletræstænding 
 

Søndag den 30. november 2014  
 

Vi mødes på sportspladsen kl. 14.00, hvor 
der vil være mulighed for at lave lidt jule-
pynt til træet. Medbring gerne ideer og kre-
ative hænder. 
Kl. 14.45: Vi går sammen ned til krydset i 

Ødis Bramdrup og hæn-
ger pynten på træet. 
 

Kl. 15.00: Træet tændes og vi synger div. jule-
sange. 
 

Kl. ca. 15.30 går vi i fælles flok til sportsplad-
sen, hvor vi vil prøve at finde julemanden. Der 
vil være juleposer til alle TILMELDTE børn.  
 

Tilmelding sker til Bodil Junge 
 på tlf. 31 17 15 05   

Sidste tilmelding er mandag den 24.11.2014   
 

Ved entre på børn 10 kr. og voksne 25 kr., er der fri gløgg, æble-
skiver samt kaffe/te og saftevand. 

Vel mødt 
Ødis Bramdrup Landsbylaug 

Foredrag og film 
i Ødis Forsamlingshus  
Torsdag 13. november 
kl. 19.00 
 

Instruktør  
Jeanet Rostgaard Hansen 
fortæller om og viser sin film 
”Helvedes Forgaard -  
Gestapo på Staldgården” 
 

Som det også 
fremgår af kir-
kesiderne er 
arrangementet 
blevet til i et 
samarbejde mellem Menighedsrådet og 
Ødis Forsamlingshus.  
 

Pris for foredrag og film samt  
kaffe og kage kr. 50,-  

 

Alle er velkomne 
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Fantastisk  ÅLEGILDE i 
Ødis forsamlingshus 
torsdag den 23. okt. 2014 
Af Inge M. Thomsen og Eigil Laursen 

Fuldt hus – det vil sige 60 personer – havde 
en fantastisk aften med super gode ål, og 
der var ål i lange baner. Man siger jo, at 
benene skal ligge hele vejen rundt på taller-
kenen, og det gjorde det ved rigtig mange 
af gæsterne.  
Desværre måtte Sonja Sørensen sige nej til 
over 20 personer, der også gerne ville have 
været med, men de frivillige, der ta’r slæ-
bet hver gang, og sørger for det hele, har 
sat et max. ved 60 personer, og derfor gæl-
der princippet, ”først til mølle”. 
Men fantastisk, at det forholdsvis nye tiltag 
SPISSAMMEN aften i Ødis Forsamlings-
hus er blevet en så stor succes. Spissam-
men aften arrangeres to gange om året. En 
gang om foråret og en gang om efteråret, 
og denne gang var den 6. i rækken. 
At kunne afholde denne Åleaften er kun 
blevet muligt pga. den store velvilje fra 

LYKSVAD ÅLEFARM A/S, ejet af Vibe-
ke og Mogens Larsen bosiddende i Ødis.  
Formanden Eigil Laursen bød velkommen, 
og traditionen tro blev der sunget en sang, 
og de mange frivillige fik en stor tak og et 
velfortjent applaus.  
Herefter fik formanden for Sogneforenin-
gen Jens Søgård Jørgensen ordet, og fortal-
te om det nye projekt, nemlig indsamlingen 
af penge til indkøb af 3 hjertestartere til 
Ødis Sogn, 1 til hver af byerne Fovslet, 
Ødis Bramdrup og Ødis.   
Efter alle de gode ål hyggede man sig og 
nød kaffen og de gode hjemmebagte små-
kager. 

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 

 

Præmiewhist 
i Ødis Hallen   

Tirsdage i ulige uger 
Kl. 19.00 

 

Generalforsamling 
 

for 
 

Ødis IF 
Støtteforeningen  
for Ødis IF   og  

Cafeteriet i Ødis Hallen 

 
 

Mandag d. 17. november 

2014 kl. 19:30 

i Ødis Hallens Cafeteria 
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Julehygge og jule-
træstænding 2014 

 

Lørdag den 29. november  
holder vi julehygge og juletræstænding 
for børn, søskende, forældre og bedste-
forældre. 

 

Vi starter kl. 13.30 og slutter ca. kl. 16.00 
 

Vi starter i hallen, hvor der vil være mulighed for at  
købe æbleskiver, gløgg, kaffe, te og saft. 

Vi stiller redskaber op, så børnene har mulighed for at lege. 
 

Vi håber på, at vi får besøg af julemanden, som ca. kl. 15,00 
vil føre an ned til kirken, hvor vi tænder byens juletræ.           

I forlængelse af det, vil julemanden have en godtepose med 
til børnene. 

 

Af hensyn til planlægningen vil vi gerne vide, 
hvor mange I kommer, og hvor mange godtepo-

ser, vi skal lave.  
 

Tilmelding skal ske til thomas.bang.thomsen@hotmail.com 
eller sms til 2721 7685 med angi-
velse af antal af børn og voksne 

 

Sidste tilmelding mandag 
den 24. november 

 

Mange julehilsner 
 Idrætsforeningen og  

Aktivitetsudvalget 
 

mailto:thomas.bang.thomsen@hotmail.com
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Skovtrolden arrangerer: 
 
 

Søndag d. 16. november kl. 13.30.  
Juledekorationer, gløgg og hyggeligt sam-
vær. 
Igen i år skal vi have en juledekorations-
indsamlingstur. 
Drenderup Skov er vort foretrukne sted at 
lave dette arrangement. På mødestedet gi-
ves en kort introduktion om, hvorledes 
dyrene ude i naturen klarer overvintringen. 
Efter denne indledning er tiden inde til at 
gå en tur i skoven sammen med en turle-
der, der undervejs vil fortælle om "Naturen 
nu Lige", mens deltagerne indsamler ting 
til fremstilling af dekorationer. 
Efter tilbagekomsten til Drenderuphus Na-
turskole, vil der være mulighed for at købe 
gløgg med tilbehør fremstillet over åben ild 

ved skolens udekøkken samt der bliver 
lejlighed til at fremstille sine dekorationer i 
et lokale ved skolen.  
"Skovtrolden" medbringer grangrene, ler, 
og baser til juledekorationer. 
For disse ting betaler man en beskeden 
pris. 
Det er en rigtig god familieaktivitet, så 
mød op og vær med til at 
afslutte årets offentlige 
ture  i "Skovtrolden" på 
en festlig vis. 
 
Mødested:  
Drenderuphus  
Naturskole  
Vamdrupvej 18 
Ødis.   
 

     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@gm

Økologiske kartofler fra 
Gåskær 

 

 

 

Gode, økologiske kartofler sælges  

Selvbetjening fra skabet ved vejen 
 

Venlig hilsen  

Kirsten Schmidt, Gåskærvej 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Åbent i Galleri Mørkøre 
November den 22. og 23.  
December den 6. og 7. 

Kl. 10 - 17 
 

Kunst og vin i den gamle brugs  
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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. 
 
 

 

Åbent hus  
for pensionister, efterlønnere  

og andre interesserede 
i Ødis Forsamlingshus 
Tirsdage i ulige uger  

kl. 14 - 16.30 
 
 

Den 4. november: 
Leif Gr. Thomsen, Anslet: ”Alsisk hi-
storie”. 
 

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

Den 2. december: 
Julemøde 
Lone Kofod Jensen, sognepræst i Step-
ping og Frørup, vil fortælle om sit ar-
bejde i Kirkens Korshær 
 
Den 13. januar 2015: 
Niels Holck, Barsmark har et emne, 
der hedder ”Glæden ved livet”. 
 

 

Den 27. januar: 
Mette og Poul Nørup, Vandretur fra 
Højer til Sønderborg, ”Dengang jeg 
drog afsted”. Lysbilleder. 
 

Den 10. februar: 
Anna Marie og Ernst Dyhre, Gørding. 
”Det skotske højland set fra en sejlbåd” 
Der vises lysbilleder. 
 

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 
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KROLFKLUBBEN I    
ØDIS KROGE 
 

Starten 
I starten havde krolf intet med Ødis at gøre. 
Det blev opfundet i 1973 af Frits Oswald 
Henriksen, Nr. Åby på en ferie i Sverige 
sammen med svogeren Verner Mikkelsen 
Nielsen, Skive. Desuden var diverse koner, 
børn og svigerbørn til stede, men alle er ret 
sikre på at Frits og måske også Verner er 
ophavsmand (mænd) til krolf. 
Dengang var det et 1-huls spil uden navn 
spillet med det købte kroketudstyr. Måske 
var buerne blevet væk, måske skulle der 
bare ske noget nyt eller måske var der en 
helt 3. årsag til at krolf blev opfundet, men 
det blev det altså. 
Køllerne var ikke rigtig gode, og da Frits 
var sløjdlærer, blev der de efterfølgende 
mange år eksperimenteret med forskellige 
træsorter og konstruktioner.  
Jeg blev kæreste med Lene i 1980 og blev 
introduceret til krolf hjemme i haven i Nr. 
Åby, og det var stadig kun et 1-huls spil 
uden navn. 
Jeg kan huske, at vi begyndte at spille om 
Gl. Dansk, og at vi gik over til kvit eller 
dobbelt, da jeg skyldte 4 flasker Gl. Dansk. 
Jeg fik kvittet ved 32 flasker og ville sjovt 
nok ikke spille mere. 
Året efter lavede Frits en bane på det of-
fentlige område i Æblehaven, Nr. Åby. Jeg 
har aldrig kunne få lokket ud af Frits, hvor-
for der lige var 12 huller, så det skulle ikke 
undre mig, om han bare lavede en bane og 
talte hullerne bagefter. 
Da jeg første gang skulle over at spille på 
den nye 12-hullers bane, og det gik op for 
mig, at spillet stadig ikke havde noget 
navn, begyndte jeg at kalde det Krolf. ½ 

kroket og ½ golf kunne næsten ikke være 
andet, når nu gokket lød åndsvagt. 
I 1984 flyttede Lene og jeg til Ødis Kroge. 
Det første år gik med at komme på plads og 
finde os til rette, men i 1985 lavede jeg 
verdens anden 12-hullers krolfbane i ha-
ven, selv om jeg snød lidt. Jeg genbrugte et 
af hullerne, så man spillede til det fra 3 
forskellige sider. Det virkede, som om der 
var 12 forskellige huller, men faktisk var 
der kun 10 rent fysisk. 
Nu da vi havde en krolfbane, blev alle der 
kom i nærheden selvfølgelig udfordret. Det 
gik ud over venner, familie, naboer og an-
det godtfolk, men der var faktisk ikke man-
ge, der havde noget imod udfordringerne. 
Jens Saks, Kaatgaard,  fyldte 70 den 19/5-
1986 og inviterede til åbent hus eller lig-
nende om formiddagen/middagen. Det var 
rigtig hyggeligt, og vejret var rigtig godt – 
Jens havde nemlig været artig hele det for-
gangne år. 
På vej hjem blev naboerne Inger og Villy 
Christiansen og Tove og Bent Jacobsen 
inviteret over på krolf, og det fik uoversku-
elige konsekvenser. Dengang virkede det 
ganske uskyldigt. 
Det var simpelthen startskuddet til krolf-
stævner, køllehandel, krolfklubber, holdtur-
neringer, flere stævner, krolfunion og krolf 
i udlandet. I øjeblikket er der vel ca. 10.000 
krolfspillere i landet, og tallet stiger hele 
tiden. 
 

VM 
Efter nogle år hvor der blev spillet med 
naboer, venner og familie, kom Frits i 1989 
med et udklip fra Middelfart Venstreblad, 
hvor journalisten havde skrevet, at krolf 
udelukkende blev spillet i Nr. Åby. En el-
lers udmærket artikel, med kun den ene 
lille fakta fejl, som jeg jo ikke kunne sidde 
overhørig. 
Jeg fór i blækhuset og inviterede ALLE, 
som jeg vidste havde haft bare den mindste 
kontakt med krolf. Hvis man var gået forbi 
ude på vejen og havde kastet et blik ind 
over hækken, mens vi andre spillede, så var 
det rigeligt til at blive inviteret. 
Der var sådan set ingen grund til at gå i 

Stafetten 
Af  Peter Lyngdal Christensen 
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små sko, så der blev inviteret til uofficielt 
VM, og da hele verdenseliten var inviteret, 
var det vel sådan set heller ikke forkert. 
32 mennesker stillede op, hvoraf de 26 
spillede, hjemme i min have. Der var børn 
og voksne fra 7 år og opefter – ja helt op til 
60-års alderen. 
Det gik op for mig, efter at have sendt invi-
tationen ud, at jeg havde inviteret til VM i 
et spil, der ikke havde nogle regler på tryk, 
så jeg måtte i gang med at fabrikere sådan 
nogle. Selve turneringsformen måtte jeg 
også opfinde, så der var en del arbejde. 
Det blev et system med 4 spillere i hver 
pulje, og så gik de 2 bedste i ”den gode” og 
resten i ”den dårlige”. Da vi nåede til fina-
len var der 4 spillere tilbage. Artur Holken-
berg  fra Nr. Åby, en nabo til Frits, Bent 
Jacobsen, min nabo, og mig selv. Desuden 
havde Hanne Vang Møller fra Ødis Kroge-
vej sneget sig med på andenpladsen, selv 
om det var første gang, hun spillede krolf. 
Og sørme om ikke Hanne vandt finalen 
ganske sensationelt – den første VM titel 
gik altså til en dame fra Ødis !!! 
I 1990 var der krav om endnu et stævne, så 
Frits fik til opgave at arrangere VM i Nr. 
Åby. Her vandt en knægt på 12 år Henrik 
Krogh fra Horsens – hvilket han i øvrigt 
gjorde de næste 2 år også.  
1991 blev der så spillet i Inger og Villys 
have i Ødis Kroge, med et svimlende antal 
spillere på 38. I 2014 var vi 471 til VM. 
Efter Henriks 3 sejre vandt hans onkel, 
Jens Hauge, Nr. Åby, og så tog Ødis ellers 
de næste 6 titler. 
I 1995 var der afstemning om vi skulle dele 
stævnerne i en dame- og herreturnering, og 
der var massivt flertal for, at det skulle 
være blandet. 
VM blev vundet af Lene Henriksen, Ødis 
Kroge foran Bente Jacobsen, Hjarup 
(opvokset i Ødis Kroge), og så var der flere 
herrer der alligevel syntes, at det skulle 
skilles. 
Derefter var det Kurt Frederiksen, Olav 
Petersen (dengang 72 år og spiller stadig), 
undertegnede og så Lene igen. I 2001 var 
det en ung mand ved navn Jacob Bloch der 
snuppede titlen.  

KrolfButikken 
Inden det første VM var der dukket for-
skellige hjemmelavede træ- og kunststof-
køller op. Ved VM kom Verner fra Skive 
med en meget simpel konstruktion med 
kunststofhoved og aluminiumsskaft . Det 
var så simpelt, at selv jeg kunne finde ud af 
det. Jeg brugte nylon i stedet for det mate-
riale, Verner havde brugt og i stedet for 
vandslange på skaftet brugte jeg cykel-
styrsvikling. 
Egentlig var det ikke meningen, at jeg 
skulle handle med køller, men jeg forsøgte 
jo hele tiden at få folk til at spille dette 
dejlige spil, og første spørgsmål var natur-
ligt nok ”Hvor får man udstyr fra?”, så jeg 
blev nærmest suget ind i det.  
 

Krolfklubben i Ødis Kroge 
Da naboen Villy også havde lavet en krolf-
bane og flere var kommet til, opstod der et 
behov for at stifte en klub, så dagen efter 
min datter Mette blev født, kom Krolfklub-
ben i Ødis Kroge (KØK) til verden den 
30/7-1992, og det er ganske enkelt verdens 
første krolfklub. 
 

Krolf for hold 
Nu var der så en klub, og ved hjælp af Frits 
i Nr. Åby og nogle kolleger i Fredericia var 
der flere, der samlede sig i klubber, og vi 
startede en ”landsdækkende” holdturnering 
med 7 hold, hvoraf de 3 var fra KØK. 
Det gik hverken værre eller bedre end at 
KØK blev nr. 1, 2 og 3 de 2 første sæsoner 
og KØK har i alt vundet mesterskabet 13 
ud af 22 mulige gange. 
I 1995 blev der stiftet en klub på Ødis Kro 
- Ødis Krolfklub. Klubben var med i 4 
sæsoner med 1 sølv og 2 bronze til følge.  
Spillerne kunne dog ikke holde samme på 
tropperne, og 1998 blev deres sidste sæson. 
I 2000 startede man med krolf i Ødis 
Bramdrup under navnet Madholdet. I 1999 
havde nogle folk fra et madlavningskursus 
prøvet krolf ved kursets afslutning, og det 
var disse folk der startede krolf op, så deraf 
kom navnet Madholdet. 
 

Fortsættes side 13 
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Hvilken vej ? 

 Denne gang befinder vi os mere centralt 
i sognet - ja nærmest midt i sognet, hvor 
denne vej skal findes, men hvor ligger 
den? 
 
 
"Vejgættebilledet" i forrige nummer var 
fra Grønforten i Fovslet.  
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ParVM 
I 1995 startede vi med at arrangere VM for 
par i Ødis i forbindelse med Sportsfesten, 
byfesten, sognefesten eller hvad den nu 
hed dengang. Jeg havde alligevel en bane 
på pladsen, hvor folk kunne komme og 
prøve spillet, og så kunne jeg lige så godt 
arrangere et eller andet og trække nogle 
folk til. 
Det var et lille hyggeligt stævne med 48 
deltagere og vinderne var selvfølgelig fra 
Ødis, idet Inger og Villy Christiansen 
vandt. 
Året efter gik titlen igen til Ødis, men den-
ne gang var det ”amatørerne” Tina Johan-
sen og Preben ”Pippi” Andersen, der sen-
sationelt satte verdenseliten til vægs.   
Sidenhen har spillere fra Ødis hentet man-
ge titler med spillere som Inger og Villy 
Christiansen igen, Elise og Knud Frost-
holm, Søren, Mette og Peter Christensen. 

DM  
1996 begyndte vi at spille om DM titlen, 
og Ødis blander sig selvfølgelig i topstri-
den der også. Bent Jacobsen, Ove Poulsen, 
Søren Christensen og undertegnede har i 
tidens løb hentet titlen til Ødis. 
 

DKU 
Efterhånden kom der flere og flere klub-
ber, så i 2004 blev Dansk Krolf Union stif-
tet, og unionen fortsatte med at vokse. I 
dag er der ca. 2600 medlemmer i DKU 
fordelt i 70 klubber. 
 

Spredningen 
Ud over DKU er der flere andre organisati-
oner, der har krolf på programmet, og jeg 
anslår antallet af spillere til at være 10.000 
i Danmark. 
Der er ligeledes mere eller mindre organi-

seret krolf i Norge, Sverige, Tyskland, 

Polen, Østrig og Belgien, plus sikkert an-

dre steder, jeg ikke kender til. Fælles for 

alle er dog, at de kan spore deres krolf-

viden tilbage til Ødis. 

Fortsat fra side 11 

HORTELAUG 
KOLDING VEST 
 

Fælles vildtparade ved  
Ødis Hallen 

 

Søndag den 9. november fra 
solopgang, afholdes an-
standsjagt på egne arealer på 
dåvildtkalve. 
Hjortelauget inviterer til fæl-
les vildtparade ved Ødis Hal-
len kl. 12.00. Der vil være 
mulighed for at købe en kop 
suppe og tarteletter.  
Af hensyn til cafeteriets 
planlægning, bedes om tilmelding til 
paraden senest tirsdag d. 4. november. 
Tilmelding til:  
Anette på bramdrupgaard@vetnet.dk 
eller Kurt på ksteknik@mail.dk  
 

Såfremt man er ude denne morgen, og 

nedlægger en kalv, vil vi sætte stor pris 
på en SMS til 21 62 62 92 med angi-
velse af, hvad der er skudt og hvor. Vi 
vil på denne måde kunne opgøre det 
samlede udbytte på dagen.        
 

Arr. Hjortelaug Kolding VEST 

mailto:bramdrupgaard@vetnet.dk
mailto:ksteknik@mail.dk
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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  

 
 
 
 
 
Borde, stole, bænke  

og flagstænger  
udlejes af  Landsbylauget  

Ødis Bramdrup  
 

For nærmere oplysninger  
kontakt:  

Lars Frandsen,  
7559 8466 / 4092 1142 
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November 2014 

DR Pigekoret koncert i Ødis Kirke søndag 26. oktober 2014 
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Året har 16 måneder 
- og dog bære blus vi med glæde 

 

Naturligvis har et år i virkeligheden ikke 16 
måneder, men Nordbrandt har skrevet et 
digt, der bærer titlen “Året har 16 måne-
der” (fra Håndens skælven i november, 
1986). Det lyder sådan her: 
  

    “Året har 16 måneder:  
November, december, januar, februar, 

marts, april, maj, juni, juli, august,  
september, oktober, november, november, 

november, november.” 
  

I digtet har året faktisk 16 måneder. For 
november optræder fem gange. Ved genta-
gelsen får Nordbrandt meget enkelt og ele-
gant udtalt essensen af denne mørke, kolde, 
regn- og stormfulde måned, samt sin egen 
oplevelse af den. For han har det ikke så 
godt med mørke, kulde og regn. 
 

Og hvem har det? Ville det ikke være rart 
at drage mod syd, som fugletrækkene, og 
først komme tilbage til foråret, hvor lyset 
sejrer og verden grønnes igen? Der er så 
meget mere håb og trøst i foråret, end den 
triste, mørke vinter.  
 

Der er flere, der har digtet om vinteren, der 
står truende foran os, når dagene bliver 
korte og løvet falder. Her med Grundtvigs 
ord: 

Skyerne gråner, og løvet falder, 
fuglene synger ej mer, 

vinteren truer, og natten kalder, 
blomsterne sukker: det sner! 

Og dog bære blus vi med glæde! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grundtvig skriver om kulde, mørke og 
tavshed, men i sidste linje lysner det: Og 
dog bære blus vi med glæde! Ja, vi er på 
vej ind i den mørke tid, men det gør også 
ofte det, at vi tænder flere lys i hjemmene. 
Vi rykker tættere sammen og skaber en 
følelse af nærvær og glæde på trods.  
 

I sin bjergprædiken siger Jesus til sine til-
hørere: I er verdens lys. Han siger til os 
mennesker, at vi er lys i verden og hvem 
tænder et lys og gemmer det væk, så ingen 
kan se det? Nej, man stiller det i en stage 
og gerne på bordet eller i vinduet, så alle 
kan se det. Men hvordan kan vi lyse, når 
verden omkring os er trøstesløs grå og blæ-
sende? 
 

Vi må gå tilbage til ham, som ikke kun 
siger I skal lyse, men også siger om sig 
selv Jeg er verdens lys. Der kan vi finde 
håb, på trods af novembermørket. Gud er 
det lys, hvorfra ethvert lys stammer, hvor-
fra ethvert menneske får den gnist, det fø-
des med.  
 

Påskemorgen fortæller evighedens første 
historie om et lys, der ikke kunne slukkes. 
Fortæller historien om en kærlighed så stor, 
at end ikke døden kunne tage livet af den. 
Påskens historie om det menneske, der med 
sit liv lærte os, hvad der er vigtigt i livet. 
Og dernæst med sin død og opstandelse 
viste os, at hverken vore kæres eller vort 
eget lys skal slukkes af døden, men at det 
vil være tændt hos Gud, indtil den dag den 
nye himmel og den nye jord skal komme til 
syne. Den dag hvor kærligheden skal sejre, 
ikke kun i bidder og brud, men sejre overalt 
og i alle. Den dag, hvor al sorg vil slutte og 
al hjemløs kærlighed finde hjem igen. 
 

Og indtil da skal I leve jeres liv, får vi at 
vide af Jesus. I skal være til. I skal vække 
kærlighed. I skal lære hinanden, hvad der 
er vigtigt i livet. I skal leve, så verden bli-
ver lysere! 
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Tv-portræt af Ødis Kirke 
 

I forbindelse med høstgudstjenesten blev 
der gjort optagelser af og interviews med 

nogle af dem, som har været med til at 
forberede og afholde gudstjenesten.  

 

Disse optagelser er nu klippet sammen 
og er blevet til et kvarters udsendelse 
med overskriften ”Høstgudstjenesten 
samler Ødis Sogn”. Udsendelsen har 

været sendt på TV Koldings kanal og kan 
se på deres hjemmeside: tvk.dk.  

TV Kolding sender på flere måder. 
 

 

På Antenneforeningerne i Kolding, Vam-
drup og Lunderskov kan vi kun ses digi-

talt og i HD. Vi kan findes på Digital 
kanalplads nr 30 på de fleste Fladskær-

me. Her sender vi hele døgnet rundt. 
Vi sender også på Christiansfeld.Net på 
kanalplads 99. Christiansfeld net forsy-

ner også Sjølund, Hejls og Taps området. 
TV Kolding kan også ses på TreFor’s 

fibernet. 

 

Foredrag og film 
Torsdag 13. november 

 i Ødis Forsamlingshus kl. 19.00 
 

Instruktør  
Jeanet Rostgaard Hansen 

fortæller om og viser sin film 
”Helvedes Forgaard -  

Gestapo på Staldgården” 
 

Jeanets morfar var aktiv modstandsmand 
og da hun altid har interesseret sig for 

besættelsestiden var der ikke langt til at 
begynde på historien.  

 

Torsdag aften 13. november i Ødis For-
samlingshus viser Jeanet, som bor i Ødis, 

filmen om Gestapo på Staldgården og 
fortæller om tilblivelsen af filmen.  

 

Pris for foredrag og film samt  
kaffe og kage kr. 50,-  

Minikonfirmander 2014. Bagerst fra venstre: Mia, Benjamin, Patrick, Adrian, Stine og 
Oscar. Forrest fra venstre: Laura, Josefine, Emma, Søren og Oliver.  
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Kontakt  
Organist: Karin Petersen..41593437  

Sognepræst: 
Borgny Brünings-Hansen ........ 75598150 
Fridag: mandag   
Graver: Find Christensen ......... 75598121 
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) 
   

November 
Torsdag 6. november kl. 17.00 

Børnegudstjeneste med efterfølgende 
spisning. Spejdere, Move Out og kor 

medvirker 
 

 9. 21. søndag efter Trinitatis   
kl. 10.30  

 

 16.  22. søndag efter Trinitatis  
kl. 10.30  

 

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

omegnens kirker 
 

December 
1. 1. søndag i Advent kl. 10.30 

 

7. 2. søndag i Advent 
kl. 19.00 

Musikgudstjeneste med De 9 læsnin-
ger. Gløgg og æbleskiver i Vestfløjen. 

 
 

14. 3. søndag i advent 
kl. 10.30  

 

21. 4. søndag i advent 
Ingen gudstjeneste, vi henviser til  

omegnens kirker. 
 

24. Juleaften  
kl. 13.00 Børnegudstjeneste og  

kl. 16.00 Julegudstjeneste 
 

25. 1. juledag kl. 10.30 
 

26. 2. juledag Ingen gudstjeneste,  
vi henviser til omegnens kirker. 

 

1. januar Nytårsdag kl. 14.00  
v/ Kristina Nilsson 

Gudstjenester i Ødis Kirke  
November-December 2014 

 

De 9 læsninger i Ødis Kirke  
Søndag 7. december kl. 19.00 

- en aftengudstjeneste  
med læsninger fra Det Nye og  

Det Gamle Testamente  
og musikindslag ved folk  

fra lokalområdet 
 

  
 

        
 
 
 
 
 
 
 

De 9 læsninger er en aftensang og som 
navnet siger, lægges der stor vægt på mu-

sikken ved denne slags gudstjeneste.  
 

Der vil både være mulighed for selv at syn-
ge nogle af adventens og julens sange og 
salmer, og der vil også være musikindslag 

ved folk fra lokalområdet.  
 

Vi skal høre læsninger, læst af forskellige 
mennesker fra sognet, der fortæller om 

Guds historie med mennesker.  
 
Efter aftengudstjene-

sten indbyder  
menighedsrådet  

til gløgg og æbleskiver 
i Vestfløjen.  

 

Alle er velkomne 
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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 er han der minsandten 
igen, den gode redaktør. Li-
gesom jeg er begyndt at 
pakke kufferten for om et 
par dage at tage tilbage den 
lille by ved Den Botniske 
Bugt, hvor de spiser surstrø-
ming, kjøtbullar, messmør 
med mere, så kommer mai-
len angående snarlig dead-
line, og denne gang skriver 
han minsandten, at han har 
så travlt, at han gerne vil ha-
ve teksten, inden jeg rejser 
afsted. Det er nu nok bare, 
fordi han ikke gider høre 
flere løgnagtige elghistorier, 
og da jeg jo også højtideligt 
har lovet læserne at undlade 
dette, så bliver det sådan. 
Heldigvis er det også sådan, 
at jeg denne gang rejser af-
sted til grantræerne og fjel-
dene med lidt større sindsro 
end vanligt. På grund af elg-
jagten har jeg jo hele tiden 
været lidt nervøs for, at jeg 
skulle blive forvekslet med 
en elg, men nu er svensker-
ne heldigvis blevet så opta-
get af en helt anden slags 
jagt, at de nok helt har glemt 
det med elgene. Det er nem-
lig sådan, at den helt store 
dille i Sverige ikke mere er 
elgjagt, men i stedet Ubåds 
jagt. 
Derfor rejser jeg rolig til 
Sverige i denne omgang, da 
jeg, uanset at jeg som regel 
aflægger besøg i den lokale 
svømmehal, ikke frygter at 
blive forvekslet med en 

ubåd, og da slet ikke med en 
russisk ubåd. 
Det er for resten en rigtig 
hyggelig svømmehal med 
dejligt varmt vand, de har 
deroppe i det svenske, så 
den er et besøg værd, selv-
om jeg jo også er godt vant 
hjemmefra i Vamdrup. Et 
besøg i saunaen deroppe 
kan være en helt speciel op-
levelse. En torsdag aften 
hvor jeg var der skete der 
noget helt overrumplende, 
som jeg aldrig har oplevet 
hjemme i Vamdrup, så der 
har Svend Åge noget at læ-
re.  Pludselig kom nemlig 

den svenske bademester ind 
med et fad vand af ubestem-
melig lugt, sådan en mel-
lemting mellem parfume, 
krydderier og rådden fisk, 
og så blev det forbudt at gå 
ud eller ind af saunadøren, 
hvorefter han hældte alt 
vandet på stenene således at 
saunaen fyldtes af en aroma, 
der gav en lyst til at bryde 
ud i sang.  
I ved den sang, der begyn-
der med: Der er noget i luf-
ten, jeg ved ikke hvad.  
Jeg vil dog sige, at det ikke 
just var noget, der mindede 
om julen derhjemme hos 
moder engang, som man el-
lers synger i den kendte 
sang. Ikke nok med, at man 
sad midt i den dampende 
sauna, der for en stund nær-
mest mindede om et damp-
bad, men minsandten om ik-

Pandespejlet 
Af  Erik Mønster 

  

 - Jeg har hørt, at de er på jagt efter en Ubåd i Sverige 

 - Nå, men det er måske også det, de er i gang med i Arena 
Syd 
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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 

ke bademesteren gik rundt 
til de enkelte og med et 
håndklæde nærmest hamre-
de dampene ind i hudens 
porer, så man kunne tage 
den mystiske aroma med sig 
hjem.    
De har virkelig nogle mær-
kelige vaner, de gode sven-
skere her højt mod nord. 
Det gælder også madvaner-
ne.  
Hjemme på vores bredde-
grader kan man jo ved pas-
sende lejligheder godt lide 
en god kryddersild og så 
skylle den ned med en 
snaps, men i Glada Hudik, 
der bliver de først rigtig gla-
de, hvis silden ikke bare er 
krydret, men faktisk også 
halv rådden. Jeg har endnu 
ikke smagt denne lokale spi-
se, som vist særlig nedsvæl-
ges ved midsommertid, og 
hvor den skylles ned med en 
anselig mængde snaps eller 
vodka, men jeg har for man-
ge år siden oplevet opkast 
efter indtagelse af denne 
coctail, og denne oplevelse 
har indtil videre afholdt mig 
fra at forsøge denne speciel-
le spise.  
Det kom sig af, at jeg for 
rigtig mange år siden, me-

dens jeg endnu kun var me-
dicinstuderende, havde dri-
stet mig til at søge et vikari-
at i det område, hvortil jeg 
nu er vendt tilbage, og som 
yngste mand og dermed ne-
derste mand i hierakiet, så 
blev jeg selvfølgelig tildelt 
skadestuevagten på netop 
midsommmeraften. Der 
skete lidt af hvert den aften i 
byen, men i hvert fald var 
der adskillige lokale, som 
havde indtaget så rigeligt af 
den beskrevne blanding, at 
det ikke mere kunne være i 
mavesækken, og når be-
vidsthedsniveauet også kun-
ne blive lidt sløret, ja så 
endte de pågældende jo på 
skadestuen, hvor jeg så kun-
ne hygge mig med en duft, 
der bestemt var lige så gen-
nemtrængende, som den jeg 
nu om stunder oplever i sau-
naen.   
Nå, men nu må det jo være 
nok med al den beskrivelse 
af saunaduft og rådden fisk i 
Sverige, men faktisk har jeg 
lidt lumske planer om at ta-
ge mig sammen og få taget 
nogle dåser surstrøming 
med hjem til julefrokosten i 
år. Det kan så godt være, at 
jeg bliver forvist til det 

udendørs område, men nå, 
den tid den sorg. Der er 
trods alt endnu længe til jul.  
 

Det vil sige, det skulle man 
faktisk slet ikke tro, for jeg 
har i hvert fald allerede i en 
butik set den første juleud-
smykning med halm og nis-
ser og hvert sit.  
I Arena Syd ville man vist 
egentlig godt ønske, at der 
var rigtig længe til jul, for 
der har man været nødsaget 
til aflyse en ellers planlagt 
stor julefrokost, og det på 
grund af en ufrivillig vand-
gang, som man endnu ikke 
har fundet nogen forklaring 
på. Et er i hvert fald sikkert, 
der er vand under gulvene, 
og man har ikke kunnet give 
klimaforandringerne skyl-
den, selvom den ellers får 
skyld for mange vandska-
der, møgvejr og al verdens 
ulykker.  
Faktisk kunne det være, at 
man skulle sponsorere no-
gen surstrøminger til Arena 
Syds julefrokost, for så kun-
ne den rolig afholdes, for i 
så fald ville folk blive så på-
virkede, at de var ligeglade 
med, om der var vand på 
gulvet eller ej. 
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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 
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Vores natur byder på mange forskellige 
ting bl.a. den duskagtige tingest, der er 
foreviget på ovenstående bille, men som 
overhovedet ikke er hjemmehørende der-
ude i det grønne. "Hvad er Det" for en 
tingest. Godt gæt!!! 
 
Billedet i sidste nummers "Hvad er Det" 
var vel for de fleste en lidt vanskelig op-
gave at løse, Det var en såkaldt 
"Kartoffelpistol - et stykke legetøj af æl-
dre dato. 
   Det kræver givetvis en nærmere for-
klaring, som kommer her: 
Man finder en fjer fra en stor fugl - ek-
sempelvis en gås. Den nederste spids af 
fjerskaftet skæres af. Derefter skærer 
man et stykke på  syv-otte cm. af fjer-
skaftet. Læg mærke til at stykket skal væ-
re svagt konisk. Nu finder man en kar-
toffel frem, som man vasker godt. Kar-
toflen skæres i skiver af ca. en halv cen-
timeter. Nu er tiden inde til, at man snit-
ter en lille pind, så den bliver helt rund og 
med en længde på omkring 10 cm. Pin-

dens diameter skal være 
lidt mindre en den indven-
dige del af det afsnittede 
stump af fjerskaftet. 
   Så er tiden inde til at 
få ladt sin nye pistol. Det 
sker ved, at man trykker 
den tykke ende af den af-
skårne fjerstump ned i 
kartoffelskiven, således at 
der bliver et lille stykke af 
skiven siddende inde i den 
tykkeste del af fjerstum-
pen. Med den runde pind 
trykker man denne kartof-
felstump et stykke ind i 

fjerstumpen. Derefter trykker man atter 
fjerstumpens tykke ende ned i kartoffel-
skiven og anbringer en ny skive i stum-
pens tykke ende. Nu er bare tilbage at 
tage sigte, mens man med den runde pind 
trykker den nye kartoffelskive ind mod 
fjerstumpens midte. Mellem de to kartof-
felskiver opstår der nu overtryk og den 
yderste farer ud af "pistolen" med et lille 
knald og kartoffelstumpen søger mod sit 
mål. 
   Prøv at lave sådan en kartoffelpistol 
sammen med børnene. 

Hvad er det? Af Frede Nielsen 
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NYT FRA ØDIS SKOLE 

Referat fra skolebestyrelsesmø-

de den 2. 10. 2014 

 
Af Jesper Lyngsø 
 
Siden sidst 
Skolen er kommet godt i gang med skolere-
formen. Der er dog ingen tvivl om, at der er 
store forandringer i forhold til tidligere. 
Lærerne er pressede på arbejdstiden. Det er 
svært at få dagen til at hænge sammen, men 
alle er med på, at det er en forandringspro-
ces, og man skal lære den nye måde at ar-
bejde på. Det går efter forventningerne 
godt med børnene. Dog kan det være svært 
for nogle børn på de lange dage om efter-
middagen at bevare koncentrationen. Læ-
rerne er opmærksomme på, at børnene får 
de pauser og den mad, de skal have. Pæda-
gogerne fra sfo'en er i forbindelse med sko-
lereformen blevet en del af undervisningen, 
hvilket fungere rigtig godt. 
 
Peter har valgt at søge tilbage til sin gamle 
skole i Skanderup/Hjarup, hvorfor vi skal 
ud at finde en ny souschef/lærer. En stil-
lingsannonce er ved at blive udarbejdet og 
vil hurtigst muligt blive opslået på nettet. 
Man arbejder på at kunne have en ny kolle-
ga klar til 1/12-2014. Da Peter stopper 
31/10, skal der findes en vikar i den mel-
lemliggende periode.  Det er man i fuld 
gang med at finde.  Derudover vil der blive 
knyttet øvrige lærere til vikaren, så under-
visningen bliver bedst mulig. 

Elevrådet har haft møde og vil rigtig gerne 
have en multibane. Derfor vil der blive søgt 
gennem landsbypuljen om midler til en 
multibane. Derudover arbejdes der på at få 
lavet en optegning i skolegården på asfal-
ten, som børnene ønsker. Optegningen skal 
udføres af et firma, da det er en specialma-
ling, man skal bruge på asfalt.  
 
Budgetforhandling Kolding Kommune 
 

Der skal ske en besparelse på 2 mio. i 
2015, 3 mio. i 2016 og 4 mio. i 2017. Der-
udover har kommunen høj fokus på, at bør-
nene skal starte i børnehaveklassen i det år, 
de fylder 6 år, da der ligger en væsentlig 
besparelse i, at børnene kommer i skole  i 
det år, de fylder 6. 
 
Som et nyt tiltag har børnehavelederen fra 
Ødis været på kursus i PALS, så man kan 
støtte op omkring PALS filosofien på Ødis 
Skole. 
 
Faglig fordybelse / Lektiehjælp 
 
 

Skolen er i en proces med at forbedre kom-
munikationen til forældrene omkring, hvor 
langt ens barn er i forhold til de lærings-
mål, der er opstillet, så forældrene har mu-
ligheden for at vurdere, hvor langt ens barn 
er nået. 
 
Principper for skole/hjem samarbejdet blev 
gennemgået og revideret, så det er mere 
tidssvarende.  De reviderede principper vil 
blive lagt ud på Ødis Skoles hjemmeside.  

LOKAL AVISEN  
for 25 år siden 
 

Nr. 9 tirsdag den 17. 
oktober 1989 
 

Ny styrelseslov for Fol-
keskolen 
I begyndelsen af marts 1990 
skal der vælges forældre til 
de skolebestyrelser, der skal 
afløse de nuværende skole-
nævn. 

De kommende skolebesty-
relser får en række beføjel-
ser, som betyder, at de får 
større indflydelse på sko-
lens dagligdag end de nu-
værende skolenævn. Endvi-
dere medfører loven, at læ-
rerrådet afløses af et rådgi-
vende pædagogisk råd. Fæl-
leslærerråd og skolekom-
mission afskaffes, hvilket 
betyder en forenklet og let-
tere sagsbehandling.   

 

Ø.B.Ø.I. bliver til    
Ødis IF 
Idrætsforeningens bestyrel-
se vil på generalforsamlin-
gen mandag den 27. novem-
ber fremlægge forslag om at 
ændre foreningens navn, 
”Ødis Bramdrup og Ødis 
Idrætsforening” til ”Ødis 
Idrætsforening” forkortet til 
”Ødis IF”.  
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Ødis Vandværks  Takstblad 
Takstbladet er gældende pr. 1. januar 2015 
(alle anførte priser er excl. moms!) 

Bidraget til ledningsanlæg re-
guleres i takt med merinveste-
ring og Danmarks Statistiks 
omkostningsindeks for anlæg 
med basis (100) marts 1995. 
 

For ejendomme med adresse på 
nedenstående veje, der endnu 
ikke er tilsluttet vandværket, 
gælder flg. tilslutningsafgift for 
hver ejendom (samt fremtidige 
ejendomme der fremkommer 
heraf): 
Steppingvej  
Ødisvej  
Hjortvadvej  
Fovsletgårdsvej  
Fovslet Skovvej  
Kr. 90.000,- 
 

SALG AF VAND TIL 
VANDVÆRKER: 
Afregnes med aftagervandvær-
kets vandafgift pr. m3 dog 
mindst Ødis Vandværks vand-
afgift pr. m3 (jf. ovenfor). 

Tilslutningsafgift: Hovedan-
læg: 

Lednings-
anlæg: 

I alt: 

Enfamiliehus, rækkehus eller dobbelthus med 
fælles stikledning 

16000 8000 24000 

Lejligheder 16000 8000 24000 

Landbrug 18500 15000 33500 

Boligenhed uden for byområdet nær ved 
vandforsyningsledninger 

19000 16000 35000 

Vandafgift:  

Fast afgift til vandværket pr. år 900 

Afgift til vandværket pr. m3 4,70 

Statsafgift pr. m3 6,13 

Pr. m3 i alt 10,83 

Ved forbrug over 2000 m3 reduce-
res vandværkets afgift pr. m3 til 

4,45 

  

Gebyrer:  

EAN-gebyr 25 

Restancegebyr (momsfri) 100 

Lukkevarsel (momsfri) 200 

Lukkegebyr/genåbningsgebyr 
(momsfri) 
 
 
Til dette gebyr kommer forfaldne 
vandafgifter samt aktuelle udgifter 
til autoriseret VVS firma 

4000 
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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 

 

Oktober 
 

239 
18, 229, 211 

220, 231, 272, 42  
218, 201, 25, 76 

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 9. december 2014 
Deadline 29. november 2014 

kl. 8.00 
 

 
Husk at få jeres arrangementer  

med i aktivitetskalenderen 
31432184 eller  

ejbording@gmail.com 
 

   "Gættebilledet" denne gang er 
en ejendom, som ligger ud til en 
større vej. Derfor gives der ingen 
hjælp til at løse opgaven, da det 
må anses for at sandsynligt, at de 
fleste genkender bygningerne. 
God fornøjelse alligevel! 
    
  Sidste nummers "Gættebillede" 
var ejendommen Ødis Krogevej 2 
i Ødis. 


