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1/15  SOGNEAVISEN 

Februar 2015 

Meld dig som  
Hjælper 
 

Forud for loppemarkedet er 
der gået mange timers frivil-
ligt arbejde. Dette vil vi ger-
ne sige en stor TAK for.  
Vi håber på et stort fremmø-
de af både ”gamle” og nye 
hjælpere.              Læs s. 15 

Spejdernes  
Nytårsparade   
 

Søndag den 11. januar kun-
ne man se en flok seje spej-
dere med faner i spidsen på 
Nytårsparade rundt i Ødis. 
Herefter deltog vi i gudstje-
nesten i Ødis Kirke. 

 Læs s. 12  

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

Nyt  fra                                    s. 3 

Velkommen til Ødis Sogn      s. 4     

Tak til opmærksom borger     s. 4 

Julefrokost                               s.5 

Vesterleds Vennekreds           s. 6 

Stafetten og Madholdet           s. 8 

Ødis Revy Jubilæum               s. 9 

Kobberbryllup                         s. 9 

Åbent Hus & Sangglade       s. 10 

Postnummer 6580?               s. 11 

Gen fors. Fællesforening      s. 11 

Skolefest og indskrivning     s. 13 

Hvilken Vej?                         s. 14 

Kirkesider                        s. 17-20 

Pandespejlet                    s. 23-24 

Forsamlingshuset                  s.27 

Skolebestyrelsen                  s. 29 

Ødis IF                     s. 27, 30-31 

Fastelavnsfest i Ødis 
og Fovslet 
Lørdag den 14. februar i 
Ødis Hallen og søndag den 
15. februar på gården Trold-
holm i Fovslet. Begge steder 
er der lagt op til festligheder 
med tøndeslagning, faste-
lavnsboller mv.  Læs s. 5 og 7 

Nogle af deltageren ved kommunemesterskaberne i badminton. Der var 
flere medaljer til Ødis. Læs s. 27. 

Generalforsamlingen i Sogneforeningen 
Vi har inviteret Poul Erik Jensen, byrådsmedlem og bl.a. formand for Plan-og 
Boligudvalget til at komme med et oplæg omkring udstykningsmulighederne i 
Ødis og et bud på eventuelle konsekvenser for lokalområdet.  
Skal Ødis fortsat være landzone? eller ender vi med at blive Byzone, og øn-
sker vi det? 

Generalforsamlingen 
i Sogneforeningen 
 

Vi har inviteret Poul Erik Jen-
sen, byrådsmedlem og bl.a. 
formand for Plan-og Boligud-
valget til at komme med et op-
læg omkring udstykningsmu-

lighederne i Ødis og et bud på 
eventuelle konsekvenser for 
lokalområdet.  
 

Skal Ødis fortsat være 
landzone? Eller ender vi 
med at blive Byzone, og 
ønsker vi det?  
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FEBRUAR 
10. kl. 14, Åbent hus for pensio-
 nister og efterlønnere, Ødis 
 Forsamlingshus 

14. kl. 14, Fastelavnsfest for hele 
 sognet, Ødis Hallen, Spejderne 
 og Ødis Hallens Cafeteria 

15. kl. 14, Fastelavnsfest på 
 ”Troldholm” i Fovslet 

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

17. kl. 19.00, Generalforsamling i 
 Sogneforeningen, Ødis Hallens 
 Cafeteria 
18. kl. 14, Bankospil på Vesterled, 
 Vesterleds Vennekreds 

22. kl. 11 - 15, Håndboldkampe i 
 Ødis Hallen  

23. kl. 19.00, Generalforsamling i 
 Fællesforeningen Aktivitetsud
 valget/Stifindergruppen, Sogne
 foreningens lokaler på Ødis Skole  
24. kl. 14, Åbent hus for pensio-
 nister og efterlønnere, Ødis 
 Forsamlingshus 

26. kl. 9.30, Generalprøve på skue-
 spillet til Ødis Skoles skolefest, 
 Ødis Hallen 
 Kl. 18, Ødis Skoles skolefest, 
 Ødis Hallen 
 

MARTS 

1. kl. 9.30, Generalforsamling i 
 Krolfklubben, Madholdet, Klub-

 huset på Den gamle sportsplads i 
 Ødis Bramdrup 

3.  kl. 19, Sang for sangglade, 
 Ødis Forsamlingshus 
9. kl. 19, Filmaften i Vamdrup Ki-
 no, Menighedsrådet 

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

10. kl. 19, Generalforsamling i Ve-
 sterleds Vennekreds, Vesterled 

15. kl. 11.30 - 14, Håndboldkampe i 
 Ødis Hallen 

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

21. kl. 9 - 14, Arbejdslørdag i For-
 samlingshuset 

21. kl. 11.30 - 15.30, Håndboldkam-
 pe i Ødis Hallen 

24. kl. 14, Åbent hus for pensio-
 nister og efterlønnere, Ødis 
 Forsamlingshus 
25. kl. 14, Bankospil på Vesterled, 
 Vesterleds Vennekreds 

28.  kl. 9.30, Loppemarked , Ødis 
 Hallen, Støtteforeningen for Ødis 
 IF 

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

APRIL 
10.  Generalprøve på Ødis Revyen, 
 Ødis Hallen 

11. Premiere på Ødis Revyen, Ødis 
 Hallen 

Sognets aktivitetskalender 

   

Sogneavisens deadline og udgivelsesdatoer 2015 
 Nr. 2 deadline 28. februar udkommer 10. marts 
 Nr. 3 deadline 28. marts udkommer 7. april 
 Nr. 4  deadline 25. april  udkommer 5. maj  
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NYT FRA  
SOGNEFORENINGEN 

 

Generalforsamling 
 

Til den årlige generalforsamling som 
afholdes, tirsdag den 17. februar 2015 
kl.19.00 i Ødis Hallens cafeteria har vi 
inviteret Poul Erik Jensen, som er byråds-
medlem og bl.a. formand for Plan-og 
Boligudvalget til at komme med et oplæg 
omkring udstykningsmulighederne i Ødis 
og et bud på eventuelle konsekvenser for 
lokalområdet. F.eks.: Skal Ødis fortsat 
være landzone? eller ender vi med at 
blive Byzone? Hvad ønsker vi? 
Vi håber på en rigtig god aften, og at 
mange har lyst til at komme og høre om 
fremtidsudsigterne for landsbysamfundet. 
Husk at forny eller tegne medlemskab til 
Sogneforeningen, så du opnår stemmeret 
på selv generalforsamlingen. 
 

Kontingentbetaling 
 

Det er tid til indbetaling af kontingent til 
Sogneforeningen, og i lighed med sidste 
år, er prisen for det årlige kontingent  

50 kr. per person 
200 kr. for foreninger og 

institutioner 
Tegn dit medlemskab ved indbetaling på 
bankkonto: 5881 4383 569 430 (husk 
navn og adresse) 

Vi håber, rigtig mange har lyst til at tegne 
medlemskab og dermed bakke op om-
kring det arbejde, Sogneforeningen udfø-
rer. 
 

Vigtig orientering 
 

Hermed en præcisering af at kontingent 
til Sogneforeningen og abonnement på 
Sogneavisen ikke er det samme. Såvel 
Sogneforeningen som Sogneavisen har 
selvstændig økonomi, og derfor er der 
tale om to forskellige indbetalinger. 
 

Hjertestarter – status på indsamlin-
gen 
 

Vi er endnu ikke nået i mål, men der er 
på nuværende tidspunkt indsamlet et be-
løb, der svarer til indkøb af knap 1½ hjer-
testarter, så nu mangler vi kun at få sam-
let ind til de sidste 1½. Det kan altså sta-
dig nås. Og husk, at lykkes det ikke at 
indsamle det fulde beløb til alle tre hjerte-
startere, nemlig 75.000 kr., tilbagebetales 
alle indsamlede beløb til giverne. 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetællere 
3. Formandens beretning 
4. Fremlæggelse af regnskab 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen 
7. Valg af 2 suppleanter 

8. Valg af revisor 
9. Valg af revisorsuppleant 
10.Eventuelt 
 
Forslag, der ønskes behandlet på gene-
ralforsamlingen, skal være formanden i 
hænde senest 8 dage inden generalfor-
samlingen. 

Generalforsamling 
Sogneforeningen afholder ordinær generalforsamling  
den 17. februar 2015 kl. 19.00 i Ødis Hallens Cafeteria 
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Velkommen til Ødis Sogn 

Af Karen Nielsen 
 
I september 2014 flyttede Louise 
Dam og Christoffer Larsen ind i 
huset på Hovvej 3 i Fovslet, sam-

men med deres dengang seks måneder 
gamle labrador hvalp Nala. 
De kommer begge fra Kolding. Inden de 
fandt huset på Hovvej 3, har de boet for-
skellige steder bl.a. i Binderup og i Sdr. 
Bjert.  
Christoffer arbejder som selvstændig vin-
duespudser og Louise arbejder som sælger 
indenfor skibsbranchen og også som mo-
del. 
Fritidsinteresser har de flere af. De er beg-
ge store Brøndby-fan og tilbringer meget 
tid på stadion. Ud over det kan de godt lide 
at fiske og ikke mindst at gå til banko-
spil. De tjekker aktivitetskalenderen i Sog-
neavisen for at se, hvornår der er banko i 
Ødis hallen. De er glade for den lille avis  -   
så kan vi følge med i,  hvad der sker om-
kring os, siger de begge. De synes også, 
man kommer hinanden mere ved herude i 
Fovslet. Det har vi slet ikke oplevet de an-
dre steder, vi har boet, siger de. Det vil vi 
gerne være en del af. 

Bl.a. fik de besøg af naboen, da de var flyt-
tet ind, hvor de blev budt velkommen til 
Fovslet med en velkomstbuket og sandelig, 
om der ikke også fulgte et glas hjemmela-
vet marmelade med! 
 

Økologiske kartofler fra 
Gåskær 

 

 
 

Gode, økologiske kartofler 

sælges  

Selvbetjening fra skabet  

ved vejen 

Venlig hilsen  

Kirsten Schmidt, Gåskærvej 8 

TAK til opmærk-
somme borgere i 
Ødis  
 

Først i januar opdage-
de en opmærksom 
borger i Ødis, at der 
kom vand op af forto-
vet på Fløjbjergvej og 
tog straks kontakt til 
nogen, der vidste, 
hvad der skulle ske og 
jo før jo bedre. 
I løbet af kort tid kom Vand-Schmidt, og de tog 
sig af det praktiske. På den måde undgik Ødis 
Vandværk et vandspild og dette til gavn for alle 
i vandværket. 
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Hvem er Fovslets kattekonge? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det finder vi ud af søndag den 15. februar 2015 på Troldholm i 
Fovslet. Familien Rasmussen på Vadhusevej 11 arrangerer tøn-

deslagning i laden klokken 14.00. 
I må gerne være klædt ud! 

 

Der vil være sørget for kaffe, te, saft og  
selvfølgelig fastelavnsboller. 

De voksne støtter sammenkomsten med 25 kr. pr. mand. 
Vel mødt. 

Hilsen familien Rasmussen på Troldholm 

Julefrokost i  
Forsamlingshuset 
 

Af Karen Holst 
Det var 3 uger efter jul, det var om aftenen 
og der blev sunget 2 utraditionelle julesan-
ge, som ikke skal gengives her. Men de der 
havde arrangeret denne form for julefro-
kost, må have fundet den helt rigtige re-

cept, for som formanden ikke undlod af 
bemærke i sin velkomsthilsen, så var der 
kommet en tredjedel flere deltagere til ste-
de i år end sidste år.                                                                                                                                       
Deltagerne var også blevet lokket af huse 
med udsigten til, at der ville være en stjer-
nehimmel at se, vel at mærke inde i selve 
forsamlingshuset. Hvad vi så, var et net, 
hvori der var fanget et utal af små lys, som 
derefter var blevet spændt op i loftet. Der 
var kommet i alt 39 ødisboere til stede, som 
bare måtte se den himmel.                                             
Under himlen stod der et bord med foruden 
andre lækkerier en velsmagende fiskeret og 
anretningen kom fra Seggelund.                                                                                                                                          
Alt i alt var der tale om en vellykket aften, 
hvor folk hyggede sig ved de fire borde, 
tog for sig af det faste og flydende og talte 
om løst og fast.  
 

Så er der ikke sagt for meget. 
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BANKOSPIL Vesterled 
 

Onsdag den 18. februar kl. 14.00 
Onsdag den 25. marts kl. 14.00 
 

Vesterleds Vennekreds 

 

Præmiewhist 
i Ødis Hallen   

Tirsdage i ulige uger 
Kl. 19.00 

     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

 

Vesterleds Vennekreds  
afholder generalforsamling 

tirsdag d. 10. marts 2015 kl. 19.00 på  

Vesterled i Ødis. 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Aflæggelse af regnskab 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år 

6. Valg til bestyrelsen: 

 På valg er: 

 Stig Funder, Jørgen Henriksen, Henriette Christensen  

 herudover skal der vælges et nyt bestyrelsesmedlem 

 Desuden skal der vælges 1 suppleant til bestyrelsen. 

7. Valg af 1 revisor og 1 suppleant. 

8. Eventuelt 

Forslag til foreningen skal være formanden i hænde senest 3 dage før 

generalforsamlingen. 

P.B.V. 

Stig Funder 
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FASTELAVNSFEST 

for hele sognet foregår i  Ødis Hallen 
Lørdag den 14. februar 2015 kl. 14 

 

Der er tøndeslagning med kåring af kattedronninger  
og -konger.  

Der er præmier til de sjoveste, flotteste eller  
mest fantasifulde udklædninger. 

 

Efter tøndeslagningen serveres en fastelavnsbolle  
med saftevand, kaffe eller te.  

Adgangsbilletter til fastelavnsfesten købes ved indgangen 
35 kr. pr. person 

 

KFUM-spejderne i Ødis og Ødis Hallens Cafeteria 
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I året 1995 var der nogle mænd, der gik til 
madkursus på Ødis Sogneskole. Der gik 
nogle år. Så snakkede vi om, om vi ikke 
kunne lave et eller andet om sommeren. 
I Ødis Kroge var der nogle, der spillede 
krolf, så det lød interessant.  
Vi lånte lidt udstyr af dem, så vi kunne 
komme i gang, men vi manglede et sted at 
spille. 
Vi kontaktede Ødis IF, om vi måtte låne 
sportspladsen i Ødis Bramdrup, og det fik 
vi lov til. I starten var vi kun os fra mad-
kurset, men det rygtedes hurtigt, at der var 
nogle der spillede krolf i byen. Der var bl.a.
(de gamle) pensionisterne, der mødte op for 
at prøve dette spil.  
Der var en der sagde, om det var et spil for 
ældre mennesker (det var Kresten Ander-
sen, der sagde dette). 
Han spillede med i lang tid. Vi snakkede 
om, at det kunne være sjovt at spille i krolf- 
turneringen. 
For at være med der, skulle der være en 
bestyrelse og vedtægter. Det vidste vi ikke 
lige, hvordan man gjorde, så vi spurgte 
Peter Christensen fra Ødis Kroge om hjælp, 
og det fik vi. 
Den 7. april 2002 var der stiftende general-
forsamling. Og hvad skulle så være klub-
bens navn. Det blev selvfølgelig Madhol-
det. 
I løbet af årene har vi renoveret det hus, der 
var på pladsen. Der var 2 rum, som blev 
lavet til 1 rum. Der blev lagt nyt betongulv 
med fliser. Vi har også fået nye vinduer og 

et lille køkken, samt ekstra isolering på 
loftet. 
Alt dette har kun kunnet lade sig gøre med 
frivillig hjælp og økonomisk hjælp fra Kol-
ding Kommune. De slår jo også vores græs. 
Vi var ca. 10 medlemmer i 2002. I dag er vi 
ca. 60 medlemmer aktive og nogle passive. 
 

Lidt historie. I 2003 blev der afholdt DM i 
krolf her hos os. Det var spændende. 
I 2006 var vi med til VM i Rødding, hvor 
vi blev nr. 1 og 2, så det var en god dag, 
og i 2011 blev vi Danmarksmester. 
 

Vi er en klub, der sætter krolf, det sociale 
og hyggeligt samvær meget højt, og der 
skal ikke meget snakken til, før vi laver en 
fest lille som stor.  
Vi havde bl. a. den 4 januar nytårskur, hvor 
vi var samlet 30 medlemmer, og lige efter 
påske er der påskefrokost. 
Vi holder også sommerfest, hvor vi får lidt 
god mad, når vi er færdige med at spille. 
 

Der er også klubmesterskaber, hvor der er 
herre-, dame, og juniorrække med pokaler 
og præmier.  
Men der må godt komme nogle flere junior 
spillere.  
Vi spiller jo hele året 2 gange om ugen 
tirsdage og søndage. I sommerhalvåret tæn-
der vi grillen til en pølse. Når det bliver for 
koldt og for meget sne går vi inden døre, 
tænder op i brændeovnen, laver kaffe og så 
hænder det, at vi får en sildemad eller rund-
stykker. 
Dette er en historie om krolfklubben 
Madholdet  
 

Stafetten gives videre til Ødis Anten-
neforening 

Stafetten 
Af Peter Grave 

 

Vi mødes i  klubhuset på den gamle 
sportsplads i Ødis Bramdrup. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Forslag skal være sendt til formanden 
senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Vi starter dagen med kaffe og rund-
stykker, og der er tændt op i kaminen. 

 

Vel mødt     
 

BESTYRELSEN   

GENERALFORSAMLING i Krolfklubben "Madholdet" 
Søndag den 1. marts kl. 9.30 
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Ødis Revyen har 25 års 
jubilæum 2015 
 
Allerede nu er revyholdet i fuld gang med 
at planlægge dette års revy i Ødis. 
Revyen kan fejre 25 års jubilæum, og det 
skal ikke gå stille af. Vi har mange planer 
og ideer til vores store jubilæumsfest, så vi 
håber selvfølgelig på stor opbakning. 
 

Revyholdet har sammen med støtteforenin-
gen været inde at se på, hvad der kan laves 
af små justeringer, så mange flere får lyst 
til at se vores revy. 
 

Vi kan allerede nu løfte sløret for nogle af 
de ændringer, der kommer. Blandt andet 
vil vi gerne have, at det er mere hyggeligt, 
når publikum ankommer, både fredag og 
lørdag, begge dage satser vi på hyggemu-

sik og dæmpet belysning. Ligeledes bliver 
”menuen” om fredagen ændret, så der bli-
ver mulighed for at bestille ost og rødvin, 
samt pizzasnegle og pølsehorn til børnene. 
Disse nye rammer håber vi på vil glæde 
vores publikum. Vi vil jo gerne have at 
alle får en god aften. 
 

Lørdag kigger vi både på menuen samt 
priserne, det skal ikke være sådan, at folk 
bliver væk, fordi det er for dyrt. Ligeledes 
vil vi lave små hyggekroge, hvor man kan 
sidde lidt væk fra musikken og hygge sig 
sammen med vennerne.  
 

Vi håber virkelig, at vores trofaste publi-
kum samt endnu flere vil tage godt imod 
de nye ideer, så vi endnu engang kan lave 
en god revy i Ødis, hvor man har mulighed 
for god mad og et godt grin sammen med 
gode venner. 
 

Ligeledes kan vi løfte sløret for, at festen 
allerede vil starte, så snart I ankommer til 
parkeringspladsen. 
 

Så sæt kryds i kalenderen allerede nu – 
generalprøve er fredag d. 10. april og 
premiere er lørdag d. 11. april 2015  

på festligt gensyn – hilsen revyholdet i 
Ødis 
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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 10. februar: 
Anna Marie og Ernst Dyhre, Gørding. 
”Det skotske højland set fra en sejlbåd” 
Der vises lysbilleder. 
 
 

Den 24. februar  
Fængselsbetjent Lis Vig fra Sdr. Om-
me Statsfængsel fortæller om livet bag 
murene sammen med en indsat. 
 
 

Den 10. marts 
Vi får besøg af Birthe Marie Sørensen, 
Vamdrup, der vil fortælle og vise lys-
billeder fra egne oplevelse i Ghana, 
Namibia og Egypten, 
 
 

Den 24. marts 
Gunild Bogdahn, Haderslev fortæller 
og viser lysbilleder fra Japan 
 
 

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 Sophie 7456 8309 
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POSTNUMMER  
6580 Vamdrup?? 
 

Nej, vi bor ikke i Vamdrup, men hvordan 
får vi gjort opmærksom på, at vi bor i nog-
le dejlige små landsbyer og at vi ikke er en 
del af Vamdrup? 
 

Burde Ødis Sogn ikke have et postnum-
mer, som henviser til Kolding i lighed med 
landsbyerne Sønder Bjert, Stenderup, Al-
minde, Viuf, Jordrup, Christiansfeld, Sjø-
lund og Hejls? 
 

Da det er en langsommelig proces at få 
ændret et postnummer og måske umuligt, 
kunne første skridt være, at vi altid huske-
de at tilføje bynavnet Ødis, Fovslet eller 
Ødis Bramdrup til vores adres-
ser, hvilket Post Danmark i øvrigt også 
anbefaler.  

Se Kopi af regler for postnumre: Brugen af 
supplerende bynavn 

Et evt. bynavn indgår ligesom f.eks. 
postnummer og postdistrikt som en 
del af den fuldstændige og korrekte 
adressebetegnelse - f. eks. på post-
forsendelser, på dokumenter fra 
SKAT og på det offentlige sund-
hedskort. 
Det bør også fremover anvendes i 
alle sammenhænge, hvor en adres-
seoplysning vises eller præsenteres 
for en bruger, herunder især alle 
dokumenter fra offentlige myndig-
heder. 

En venlig opfordring fra Sognefor-
eningen 

Generalforsamling i Fællesforeningen  
Aktivitetsudvalget/Stifindergruppen i Ødis 

mandag den 23. februar 2015 kl. 19.00 
 

Generalforsamlingen afholdes i  
 

Sogneforeningens lokaler på Ødis Skole 
Kom og støt op om de to frivillige arbejdsgrupper, og for at høre om, og 
diskutere planerne for det videre arbejde. Kom med nye ideer og forslag, 
og kom og stil frække spørgsmål til de to arbejdsgrupper.  
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 

Efter lodtrækning er følgende på valg i 2015: 
 

Aktivitetsudvalget:   Stifindergruppen: 
 

Eigil Laursen    Inge Thomsen 
Jens S. Jørgensen    Jens S. Jørgensen 
Peter Schmidt    Preben Munch 
 

En eller flere personer kan udmærket vælges til begge bestyrelser. 
 

Stemmeret har alle som er medlem af:  
Sogneforeningen Ødis Sogn, Beboerforeningen for Fovslet og omegn, 
Landsbylauget Ødis Bramdrup 
 

Med venlig hilsen     
Aktivitetsudvalget og Stifindergruppen 
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Spejdernes  
Nytårs Parade   
  
Søndag den 11. januar kunne man se 
en flok seje spejdere med faner i 
spidsen på Nytårsparade rundt i 
Ødis. Herefter deltog vi i gudstjene-
sten i Ødis Kirke, hvor vi bl.a. hørte 
om forventninger og om at finde en 
blyant i gaven.  
Efterfølgende gik vi gennem hagl og 
slud til TVETO-hytten, hvor hyttefar 
John havde alle de varme pølser og 
brød til os, som vi kunne spise.  
Efter nogle hyggelige timer med 
spejdere og familie, sagde vi farvel. 
Nu alle beredt til at tage hul på spejderåret 
2015. 
 

Hverken moder natur eller Vorherre eller 
hvem der sørger for vores vejr, ville helt 
være med os da Bæver- og Ulve-flokken 
holdt SNE møde, den sidst torsdag i januar. 
Det sneede lige så meget, at vi kunne for-
nemme og mærke dagens tema. Men det 
var ikke nok! Men en spejder giver aldrig 
op, så vi gik selv i gang med at lave falske 

snebolde til en indendørs sneboldskamp og 
ikke mindst kunstig sne. I løbet af kort tid 
var køkkenbordet i TVETO-hytten det sted 
i Ødis med mest sne og det helt uden kolde 
fingre. Alle havde en stor oplevelse ud af at 
se indholdet af bleer omdanne sig til en 
snemasse, og som ganske som sneen uden-
for med for meget vand blev noget smattet 
snesjap. Men sjovt og dejligt at ælte rundt i. 
 

KOM OG VÆR MED!  
– vi har plads til flere. 
 

Er du barn eller voksen og har lyst til at 
snuse til spejderlivet er du velkommen til at 
besøge os til vores møder i TVETO-hytten 
på Vamdrupvej.  
Junior-gruppen (fra 4. klasse og op) mødes 
tirsdag fra 16.45 til 18.45.  
Bæverne (0. og 1.  klasse) og Ulvene (2. og 
3. klasse) mødes torsdag 16.45 til 18.15.   
 
Mød os på www.odisspejder.dk  
 

Med spejder hilsen  

http://www.odisspejder.dk
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Elever og deres familier inviteres til 
 

Skolefest for Ødis Skole 
i Ødis Hallen 

Torsdag den 26. februar kl. 18 
 

 
6. kl. opfører komedien: Frode og de andre rødder.  
 

Derefter er der spisning ved klassernes pyntede borde. 
 

5. kl. sælger amerikansk lotteri. 
Overskuddet går til klassens lejrsko-
le næste år 
 

Efter maden er der indmarch og 
dans i hallen for de mindste til kl. 
21.00. 
4. kl. har udsmykket sfo-ens lokaler i 
kælderen, hvor der er diskotek for 
de ældste til kl. 22.00. 
 
Tidligere elever er meget velkomne. 
 
Generalprøven samme dag kl. 9.30 er for alle interesserede.  

 

Indskrivning på Ødis Skole  
 
 

Kalenderårets start bliver traditionelt 
imødeset med en hvis spænding rundt 
omkring på kommunens skoler. I Januar 
er der nemlig indskrivning til det kom-
mende skoleårs 0.klasser.  
I år må vi på Ødis Skole erkende, at vi 
ikke er helt tilfredse med antallet af børn 
til vores kommende 0.klasse. I alt 11 
videbegærlige børn mødte op på skolen 
den 8. januar for at ”indskrive sig”.  
Selv om indskrivningen i dag foregår 
elektronisk, så fastholder vi i Ødis, at 
møde børnene og forældrene ansigt til 
ansigt. Det er altid en fantastisk dag, 

hvor børnene stråler og hvor vi som sko-
le får den første oplevelse af de børn og 
forældre vi skal samarbejde med de 
kommende 7 år. Og denne årgang ser ud 
til at blive en rigtig god årgang  
 
Den 1. april starter de 11 børn i ”gliden-
de overgang”. Glidende overgang er sko-
lens måde, at forberede børnene på den 
skolehverdag der venter dem efter som-
merferien.  
I løbet af ”glidende overgang” går børne-
ne fra at være børn til at være elever. En 
altid super spændende tid  

Med venlig hilsen 
 Mads Hoeg 
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Hvilken vej ? 

    Denne gang befinder vi os i den syd-
vestlige del af sognet, hvor denne vej 
skal findes, men hvor ligger den? 
 
 
 
"Vejgættebilledet" i forrige nummer var 
den sidste del af Stationsvej i Ødis, lige 
før den munder ud i Borgmestervænget.  
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Loppemarked i Ødis 2015 

 

Lørdag den 28. marts samles vi igen til loppemarked i  
Ødis Hallen kl. 9.30 til 14.00. 

 

Forud for loppemarkedet er der gået mange timers frivilligt arbejde med 
at indsamle og sortere loppeeffekter. Dette vil vi gerne sige en stor 
TAK for.  
 
Vi håber på et stort fremmøde fra… ”gamle hjælpere” og inviterer her-
med også nye interesserede hjælper. Ta’ gerne familie og venner med… 
der er plads til alle i Ødis Hallen. Effekter opstilles i hallen i dagene 
forud, og der skal være sælgere i hallen på selve dagen. 
 
Kom i det tidsrum du/I kan. Vi er her: 
Onsdag d. 25/3 kl. 16.00, der serveres aftensmad kl. 18.00. 
Torsdag d. 26/3 - fredag d. 27/3 kl. 9.00 til morgenkaffe, der serveres 
frokost/aftensmad. 
Lørdag d. 28/3 kl. 8.00 til morgenkaffe og så går det løs. Der serveres 
frokost, og afsluttes med smørrebrød efter oprydning. 
 

Meld dig som hjælper: v/Tove 40 96 85 34 eller Ulla 28 12 
88 79  
 

Vi ses… loppehilsener 
 

Støtteforening Ødis IF 
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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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februar 2015 

 

På kirkesiderne denne gang:  
 

- Filmaften mandag 9. marts  
”Stille Hjerte” af Bille August, med Ghita 

Nørby i hovedrollen 
 

- Hvad er da et menneske? Tanker sat i 
gang af kunstudstillingen ”Fjolser” 

 

- Dåbsjubilæum  
tirsdag 10. marts kl. 17.00  

med drama og efterfølgende spisning 
 

- Foromtale af fælles 2. pinsedagsgudstje-
neste. I år er Ødis Sogn med i planlæg-

ningsgruppen. 
 

 - Babysalmesang opstart i Ødis  

Eja, søde førstegrøde, 
førstegrøde  
af bliden vår! 
Lad det nu fryse,  
lad mig nu gyse, 
lad mig nu gyse.  
Det snart forgår. 
Eja, søde førstegrøde, 
førstegrøde  
af bliden vår! 

 
 
 

Børneklub  
1. søndag i måneden 

 

Her mødes børn og voksne til 
nogle hyggelige timer, hvor der 
er en lille fortælling, en sang og 

en aktivitet på programmet.  
 

Vi får eftermiddagskaffe sam-
men, og der er tid til  

snak og leg. 
 

Alle er velkommen, og det er 
ganske uforpligtende. Så kom og 

se, hvad vi laver og få nogle 
hyggelige timer sammen med os.  

 

Næste gang vi mødes er søndag 
d. 1. marts kl. 14.30-16.30. 

 

Børneklubben 25.1. hvor børn og voksne hjalp 
hinanden med at lave fuglefoder.   
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Hvad er da et menneske?  
 

Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, 
månen og stjernerne, som du satte der, 

hvad er da et menneske, at du husker på 
det, et menneskebarn, at du tager dig af 

det? Du har gjort det kun lidt ringere end 
Gud, med herlighed og ære har du kronet 

det. Sl. 8, 4-6.  
 

Et ubetydeligt komma i universets fortæl-
ling og dog kronet med herlighed og ære. 
Sådan skildres menneskelivet i denne 
gammeltestamentlige salme. Den menne-
skelige tilværelse er uoverskuelig og 
umulig at sætte på formel, her hvor vi 
lever vores liv mellem storhed og smålig-
hed, visdom og tåbeligheder.  
 

I en udstilling med navnet ”Fools” oversat 
”Fjolser” maler kunstneren Michael Kvi-
um menneskets vrangside. Den del af os 
selv, vi ikke ønsker at erkende. Det gør 
ondt at blive mindet om, at livet ikke va-
rer evigt. Vi ønsker ikke at blive konfron-
teret med vores ligegyldighed, storheds-
vanvid, utaknemmelighed, skrøbelighed 
og uvidenhed om det egentlige.  
I Kviums billeder, som udstilles på ARoS 
i Århus indtil 15. februar, møder vi alle 
disse utiltalende karaktertræk i de næsten 
200 ansigter, han har malet. Og gennem 
dem stilles vi over for vores egen skygge-

side og bringes til at reflektere over egen 
eksistens.   
 
 

I et interview taler Kvium om tilværelsens 
grundspørgsmål og siger ”Ethvert søgen-
de menneske må jo spørge sig selv, hvad 
meningen er med, at vi bliver materialise-
ret på jorden i nogle få år og så skal dø… 
Livet er og bliver en lang opgave i at un-
dersøge, hvem man selv er. Grundspørgs-
målet er: Hvem er jeg?” 
 
 

Spurgt om han selv er kommet nærmere 
på svaret på det spørgsmål svarer Kvium 
”Nej, det kommer man aldrig til. For det 
flytter sig. Man kan hoppe ind i cirklen et 
øjeblik, men så flytter spørgsmålet sig. 
Det flytter sig med alderen og livets skif-
tende omstændigheder. Det flytter sig, når 
man bliver forladt, eller når det går op for 
en, at man selv skal dø. Så det spørgsmål 
om, hvem man er, skal man svare på hver 
dag.”  
 
 

Hvad er da et menneske? Spørger salmi-
sten. Hvem er jeg, spørger vi os selv. Du 
er en uperfekt eksistens, minder udstillin-
gen os om og et menneske Gud husker på, 
et menneskebarn han tager sig af, lægger 
salmen til. Gud ske lov og tak for det! 

Kunstneren Michael Kvium vil stille mennesket ansigt til ansigt med vores tåbelighed 
og huske os på vores eksistentielle levevilkår. Det er godt at ordene fra Sl. 8 også kan 
bidrage med noget om, hvad det er at være menneske. 
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Filmaften i Vamdrup Kino  
Stille hjerte 

Mandag 9. marts kl. 19.00 
 

Det er en stor glæde at kunne indbyde til 
årets filmaften. Og igen i år kan vi tilbyde 

en film af stor kvalitet og som indholdsmæs-
sigt kan give noget af tænke over.  

 

Anmelderne var begejstrede for Bille Au-
gusts film Stille hjerte, som havde præmiere 

i november sidste år. Af flere anmeldere  
blev den udnævnt til at være 
 ”årets bedste danske film”.  

 

Filmen er et familiedrama om tre generatio-
ner af en familie, der samles over en week-
end. Søstrene Sanne og Heidi har accepteret 

deres syge mors ønske om at dø, før syg-
dommen forværres, men som weekenden 

skrider frem, bliver morens beslutning svæ-
rere at håndtere og gamle konflikter dukker 

op til overfladen.  
 

Den dobbelte Guldpalmevinder og Oscar-
modtager Bille August vender i denne film 
tilbage til det nære og tætte drama og har 

samlet et hold af Danmarks mest populære 
skulespillere, hvoraf Ghita Nørbys præsen-
tation fremhæves af mange som imponeren-

de og nærværende.  
 

Igen i år står Vamdrup Kino for et let trak-
tement efter filmen og samlet pris for film 

og traktement er 60.-  
 

 

Børnegudstjeneste og 5 års 
dåbsjubilæum i Ødis Kirke 

tirsdag 10. marts kl. 17.00 med 
efterfølgende spisning 

 

 
Minikonfirmanderne deltager  

med drama om en mand som blev over-
faldet, da han skulle rejse fra den ene by 
til den anden. Men heldigvis kom der en 
og hjalp ham. Men måske ikke lige den 

person, man havde regnet med. 
Kirkens børnekor er også med og synger 

for og med os! 

 
Efter gudstjenesten spiser vi spaghetti og 

kødsovs sammen i Forsamlingshuset.  
 
 
 
 
 
 

For at vi skal have nok mad til alle,  
beder vi om, at I tilmelder jer  

senest fredag 6. marts  
til bbh@km.dk eller 51 35 51 90 

 

Vi glæder os til at se jer! 
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Kontakt  
Organist: Karin Petersen..41593437  

Sognepræst: 
Borgny Brünings-Hansen .......75598150 
Fridag: mandag   
Graver: Find Christensen .......7559 8121 
Formand: Peder Nissen ….......75598203 
Kirkeværge: John Bording .....23204023 
Ved dåb, bryllup og begravelse  
henvendelse til sognepræsten.  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Gudstjenester i Ødis Kirke  

Februar - Marts 
 

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

   
 

 Februar 
 

8 søndag seksagesima kl. 9.00  
Kaffe og rundstykker i Vestfløjen  

efter gudstjenesten 
 

15.  Fastelavnssøndag kl. 10.30  
v/ Klavs Bo Sørensen 

 

22. 1. søndag i Fasten kl. 10.30 
 

Lørdag 28. Gospelkoncert/gudstjeneste 
med konfirmander fra Ødis og Vonsild 

i Vonsild Kirke kl. 16.00 
 
 
 
 

Marts   
 

1. 2. søndag i fasten kl. 10.30 
 

8. 3. søndag i fasten  kl. 9.00 
 

10. Tirsdag. Børnegudstjeneste og 
Dåbsjubilæum kl. 17.00  

Med efterfølgende spisning.  
Minikonfirmander spiller skuespil og  

børnekor medvirker. 
 

15. midfastesøndag 
Ingen gudstjeneste, vi henviser til  

omegnens kirker 
 

22. Maria bebudelsesdag kl. 10.30  
v/ Jens Henrik Kristiansen  

2. pinsedag  
25. maj 2015 kl. 10.30 

 

 
I år er Ødis sogn en del af den gruppe der 
planlægger den årlige 2. pinsedagsguds-
tjeneste i provstiet. Den foregår udenfor  

 

Sct. Nicolai komplekset,  
Skolegade 2, 6000 Kolding 

 

Det bliver en festgudstjeneste for store og 
små. Sæt kryds i kalenderen til en dejlig 

dag i det fri. 

 
Nyt hold babysalmesang starter  
22. april kl. 10.30 i Ødis Kirke  

 
 

v/ organist  
Karin Petersen kontakt:  

petersen13b 
@hotmail.com 
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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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Efter mange år med bare 
afvikling og tilbagegang 
herude i udkants Danmark 
og i den yderste del af Kol-
ding kommune ser det ende-
lig ud til at lysne lidt. Lidt 
fordel af kommunesammen-
lægningen ser der nu endelig 
ud til, at vi kan drage nytte 
af. Fra at være en lille lands-
by, hvor alt er lukket ned, 
sker der nu noget positivt 
her i Ødis Bramdrup. Vi 
bliver opgraderet til at blive 
en betydningsfuld landsby, 
der bliver beriget med sin 
egen rundkørsel. Det er da 
noget, der vil noget. Ganske 
vist er den endnu kun mar-
keret med en kridtstreg, men 
når foråret sætter ind, så 
bliver det til en rigtig rund-
kørsel.   Sådan en, man skal 
køre rundt i, og hvori man 
skal beslutte sig til den rigti-
ge afkørsel. Hvis man skal 
oplive lidt af den gamle 
arvefjendementalitet i for-
hold til Ødis, så må vi her-
ude sige, at ødisserne, de har 
bare nogle kedelige trafik-
spærrer,  men herude har vi 
en rigtig rundkørsel.    
Jeg glæder mig meget til, 
når det bliver forår, når jeg 
kører fra Vamdrup mod 
Ødis Bramdrup, at kunne 
sætte GPS en til og høre 
damen sige: KØR IND I 
RUNDKØRSEL OG TAG 
ANDEN TIL HØJRE. Så vil 
jeg føle, at jeg bor et betyd-
ningsfuldt sted.  

Ydermere er det nu ganske 
vist, at der ved Hoppeshuse 
bliver lavet en motorvejs til- 
og frakørsel, så det bliver 
meget vigtigt, at de mange 
bilister, der kører fra der har 
en GPS, så de kan komme 
rigtig rundt i rundkørslen i 
Ødis Bramdrup. 
Der diskuteres nu allerede, 
hvad der skal stå på skiltet 
ved afkørslen. Givet er det 
vel, at der skal stå Kolding 
eller Vonsild, men de kære 
folk i Ødis er meget obs. på, 
at der også vises af med et 
skilt mod Ødis. Det kan jo 
diskuteres, om der ikke ret-

tere bør stå Ødis Bramdrup. 
Husk på, at det er herude, at 
vi har rundkørslen. I Ødis 
har de bare nogle blomster-
kummer midt på vejen, og 
det er da ikke noget at prale 
af. 
Det kan selvfølgelig være, at 
man i Fovslet også vil blan-
de sig i kappestriden om 
bynavnet på skiltet, for det 
meldes ud fra vejdirektora-
tet, at der er måde med, hvor 
mange navne, der må stå på 
et sådant skilt, ellers bliver 
bilisterne bare forvirrede.  
Hvis fovsletterne skal tilgo-
deses, så er det måske en 
ide, at vise af mod Skovtrol-
den i stedet for. Det ville vel 
være en seværdighed, som 
kunne få mange bilister til at 
dreje fra for at se slig en 
sjældenhed. Det bliver 
spændende at se, hvad vejdi-

 

 

    

Pandespejlet 
Af  Erik Mønster 

 - Jeg har hørt, at man har fået en rundkørsel i Ødis 
Bramdrup. 
  - Med sådan en trafik skulle man da hellere have lavet 
en Metro. 
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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 

rektoratet beslutter sig til.  
 

Der er andre, der allerede og 
endnu en gang har besluttet 
sig til noget, og efter min 
mening til det forkerte. I 
hvert fald når det handler 
om at tilgodese de mindre 
områder. Danske bank har 
endnu engang markeret sig 
med lukninger og denne 
gang er det afdelingen i 
Christiansfeld, der står for 
tur. Banken ønsker åbenbart 
ikke at blive en del af Une-
scos verdenskulturarv, som 
den smukke by i den sydlige 
del af Kolding kommune 
bejler til og formentligt bli-
ver en del af.  Man vil helle-
re have det hele samlet i 
Riberdyb. Argumenterne er 
de kendte. Man får bedre 
ekspertise ved at centralise-
re så meget som muligt.  

Det er bare mærkeligt, at 
andre banker har en anden 
holdning, og åbenbart ikke 
behøver centraliseringen for 
at blive eksperter, men så-
dan er der jo delte meninger 
om alt.      
 

Her oppe i Sverige, hvor jeg 
er rejst op, medens jeg skri-
ver disse linjer, er der også 
delte meninger om visse 
ting, men vores opfattelse 
hjemme om svenskernes 
tolerance overfor meninger 
der ikke er ” politisk korrek-
te” den er jo klar nok. I 
hvert fald var der i toget 
herop gennem Sverige delte 
meninger om, hvorvidt man 
måtte ryge på toilettet i to-
get. Personalet mente nej, 
en uheldig svensker mente 
ja. Resultatet blev, at den 
elektroniske brandalarm gik 

i gang, så toget i lang tid 
måtte køre med meget ned-
sat hastighed. Af denne 
grund blev toget meget for-
sinket, også fordi det holdt 
ind ved den nærmeste min-
dre station for at lempe den 
rygende svensker af. Det 
viste sig også, at han hver-
ken havde billet til kupeen 
eller toilettet. Resultatet var, 
at jeg måtte løbe hurtigløb 
med høj puls igennem 
Stochholms hovedbanegård 
for at nå mit tog videre mod 
nord. Det lykkedes og nu 
sidder jeg og kigger ud på 
en gevaldig masse sne. 
Godt den sne ikke kom til 
Ødis Bramdrup, for så ville 
den nyerhvervede rundkør-
sel af kridtstreger være fuld-
stændig forsvundet.  
  

Betaling for Sogneavisen 
Så er det januar igen, og det er tiden at 
betale for Sogneavisen. Det er der mange, 
der gør, og det er nødvendigt, for at Sog-
neavisen stadig kan udkomme. 
Men der er også en hel del, der ikke beta-
ler. Vi vil gerne have mange flere til at 
betale  -  hellere det, end sætte prisen op. 
Kontingent til Sogneforeningen betales 
særskilt. Se s. 3. 

 

Prisen er fortsat 100 kr. for folk her i sog-
net og 160 kr. for udensogns. Beløbet be-
tales på  Netbank  

kt. nr. 7040 0000175819.  
Man kan stadig bruge nummeret på giro-
kortet til betaling over nettet   
+73<   +84736627< 
Postkasserne på Stationsvej 13 og Skov-
vang 1 kan fortsat benyttes. Husk navn. 
 

Niels Christensen 
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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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* by angiver byområde for Ødis 
by afgrænset ved byskilte 
 

Bidrag til ledningsanlæg reguleres 
efter Danmarks Statistiks omkost-
ningsindeks beregnet og oplyst af 
Foreningen af Vandværker i Dan-
mark (FVD). 
 

SALG AF VAND TIL ANDRE 
VANDVÆRKER: 
Afregnes med aftagervandværkets 
vandafgift pr. m3 dog mindst Ødis 
Vandværks vandafgift pr. m3 (jf. 
ovenfor). 

Ødis Vandværks  Takstblad 
Takstbladet er gældende pr. 1. januar 2015 
(alle anførte priser er excl. moms!) 

Tilslutningsafgift: Hovedan-
læg: 

Lednings-
anlæg: 

I alt: 

Enfamiliehus, rækkehus, dobbelthus og lej-
ligheder med fælles stikledning 

7000 20000 27000 

Boligenhed (uden for by*) 7000 45000 52000 

Landbrug og erhvervsejendom (uden for by*) 14000 45000 59000 

Vandafgift:  

Fast afgift til vandværket pr. år 900 

Vand pr. m3  (ingen mængderabat) 4,70 

Statsafgift pr. m3 6,53 

Pr. m3 i alt 11,23 

Gebyrer:  

EAN-gebyr 25 

Oplysninger til ejendomsmægler/ 
advokat ved ejendomshandel 

200 

Rykkergebyr (momsfri) 100 

Lukkevarsel (momsfri) 200 

Lukkegebyr (+ faktiske omkostnin-
ger ved lukning) 

800 

Genåbningsgebyr  (+ faktiske om-
kostninger ved genåbning) 

800 

Ved en fejl blev Ødis Vand-
værks takstblad for 2015 gen-
givet i en ikke godkendt udga-
ve i Sogneavisens december 
nummer. 
Kolding Kommune har nu 

godkendt vandværkets takst-
blad for 2015. Takstbladet 
fremgår af skemaet herunder.  

Bestyrelsen 
Ødis Vandværk Amba 
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Ødis IF inviterer 
Der inviteres hermed til åbent hal i Ødis 
Hallen fredag d. 20. februar kl. 18:30 til 
21:00. Igen vil der være opstillet bordten-
nisborde, badminton- og volley-baner, som 
er klar til .   
Cafeteriet er naturligvis åbent. 
På gensyn! 
 

Badminton:  Simon Jørgensen (U11), Nic-
las Refslund (U13), samt Nikolaj Sørensen 
(U13)   er udtaget 
til   LandsMesterskaberne i Badminton, 
som afvikles i henholdsvis Hedensted og 
Holsted d. 28. februar. 
 

Fodbold: Alle fodboldhold ( U7, U10, U11 
og U13)  var repræsenteret til årets Kom-
munemesterskaber i Indendørs fodbold, 

som blev afholdt den første weekend i ja-
nuar. Semifinalerne blev stoppestedet for 
de fleste hold, men der var super stemning 
og god bold! 
 

Gymnastik: Glæder sig til at vise deres 
evner frem til afslutningen lørdag d.21. 
marts. I den forbindelse og for at få den 
bedste forberedelse, er springhallen i Kol-
ding Trefor Arena booket til træning lørdag 
d. 1. marts! 
 

HUSK: Der er ikke idræt i hallen i uge 9, 
grundet skolefest og teaterscene, som er 
opstillet i hallen. 

Kommunemesterskaber i 
badminton 
Der blev d. 31. januar blev afholdt Kom-
munemesterskaber i badminton i Kolding 
Kommune.  Fra Ødis IF deltog spillere i 
U11- og U13-rækkerne. I U11 var både 
piger og dreng repræsenteret i singler, 
mens der i U13, kun var drenge, men spil-
lede både singler (6 stk) og double (3 hold) 
I U11-rækken, blev det til Kommuneme-
stre fra Ødis i både drenge og pige-rækken 
i singler:  
Drenge: Simon Jørgensen, Kommuneme-
ster U11 2015,  

Piger: Ida Fabrin Nielsen, Kommunemester 
U11 2015,   Josefine Olsen - Sølv, Stine 
Sørensen - Bronze  
U13-drenge :   Thor Søndergaard, Anders 
Puggaard,  Asger Vadgaard, Rasmus Lyng-
sø,  Nikolaj Sørensen og Niclas Refslund 
Resultater: 
Singlerækken:  Niclas Refslund -
 Sølv ,   Nikolaj Sørensen - bronze   
Doubler: Kommunemestre 2015  Niclas 
Refslund og  Nikolaj Sørensen, Bron-
ze:  Asger Vadgaard og Rasmus Lyngsø. 
Thor Søndergaard (Ødis) fik også bronze i 
herresingle U13                   Med Venlig Hilsen  
                                                            Jens Vadgaard  

Bestyrelsesmøde 29. januar 
2015  
Af Niels Christensen 

Umiddelbart efter generalforsamlingen var 
der bestyrelsesmøde med konstituering. 
Bestyrelsen ser nu således ud: 
 

Formand: Eigil Laursen 
Næstformand: Thorkil Laursen 
Kasserer: Jan Søgaard Jørgensen 
Sekretær: Niels Christensen 
Udlejer: Martin Aggesen 
Allan Nielsen 
Peter Grave 

Suppleanter: 
Jonna Jørgensen 
Sonja Sørensen 
 

Revisorer: 
Inge M. Thomsen. 
Jytte Dantoft 
 

Revisorsuppleant: 
Erik Pallesen. 
 

Endvidere besluttede vi at ændre Forsam-
lingshusets nøglesystem. Der fremstilles 
nye nummererede nøgler. Fremover skal 
der kvitteres for udleverede nøgler. 
Mere om generalforsamlingen bl.a. for-
mandsberetning i næste Sogneavis. 
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Dette nummers "Hvad er Det" er af be-
tydeligt nyere dato end sidste gang, men 
er også fundet ude i naturen. 
"Hvad er Det" der vises på billedet? 
 
Det var et billede af en såkaldt orthoce-
ratit, der var gåden i sidste nummers 
"Hvad er Dét" En orthoceratit er en i 
dag uddød blæksprutteart, der en gang for 
mange millioner år siden levede i tropiske 
farvande. 
   Gyldendals leksikon: 
   Orthoceratitter, uddød gruppe af skal-
bærende blæksprutter; fossiler kendes fra 
Ordovicium til Tidlig Kridt (ca. 500-130 
mio. år før nu). 

Ordet orthoceratit kommer 
af ortho- og afledning af 
græsk keras 'horn'.  
Skallen var lige, kegleformet 
og inddelt i kamre af tvær-
vægge, selve dyret beboede 
det største, sidst dannede 
kammer. Opdrift og balance 
reguleredes ved gasudveks-
ling gennem en rørformet 
sifunkel, der løb gennem alle 
kamrene, samt ved aflejring 
af calcit i bugsiden af de 
ældste kamre. De var som 
alle andre blæksprutter rov-
dyr og har sikkert været 
relativt gode svømmere. 
Fossiler er almindelige i 
orthoceratitkalk. 
Forsteninger af disse dyr 
findes i dag i stort tal på 
Øland i Sverige i mange 
forskellige størrelser. de 
kendte gulvfliser fra Øland 
kan ses mange steder i lan-

det bl.a. på gulvet i Hjarup Kirke. 
Tingesten er indleveret af John Bording 
fra Ødis Kroge, der har fundet den på 
sin mark.  

Hvad er det? Af Frede Nielsen 

http://www.denstoredanske.dk/Natur_og_milj%c3%b8/Zoologi/Bl%c3%b8ddyr-_snegle%2c_muslinger_og_bl%c3%a6ksprutter/bl%c3%a6ksprutter
http://www.denstoredanske.dk/Sprog%2c_religion_og_filosofi/Sprog/Fremmedord/Sammens%c3%a6tningsled/ortho-
http://www.denstoredanske.dk/It%2c_teknik_og_naturvidenskab/Geologi_og_kartografi/Bornholms_geologi/orthoceratitkalk
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NYT FRA ØDIS SKOLE 
Referat fra skolebestyrelsesmøde 
den 22. 1. 2015 
 

Af Betina Grave 
 

Velkommen til Thomas. Dejligt med en vice-
inspektør igen. 
Der er blevet investeret i 25 mini iPads, 56 
bærbare computere og 6 almindelige  ipads. 
Vi er dækket rigtig godt ind, hvad angår devi-
ses pr elev, en af de bedste i Kolding Kom-
mune. 
 

Så er der købt nye palskort. Det er eleverne, 
der har tegnet dem. Der har været en tegne-
konkurrence. Det er 5 forskellige designs, 
som blev udvalgt. 
 

Jan har været til møde angående byggegrunde 
i Ødis. Der arbejdes videre med, hvor man 
må og ikke må udstykke. Sogneforeningen er 
rimelig sikker på, at det bliver til noget med 
nye udstykninger. De skulle gerne snart høre 
noget fra kommunen. 
 

Medarbejderne fortæller, at 4.-5.-6. kl.  har 
været i teater i Odense og se Skammerens 
datter, og det var en stor succes. Det er noget, 
der skal laves meget mere af i forhold til den 
nye skolereform. Nogle af lærerne har været 
til møde med de forskellige kulturinstitutioner 
i Kolding kommune for at høre om, hvad der 
kan tilbydes af kulturelle tilbud til skolen. 
 

Eleverne fortæller, at de har snakket meget 
om skolepatruljer. De andre elever hører ikke 
efter, hvad der bliver sagt, og de kan ikke få 
dem til at høre. Der er snak om, at der er nødt 
til, at der også er en voksen ude ved busserne. 
Der arbejdes på en løsning.  
Mht. skolefesten synes de, at de gamle elever 
bestemmer meget, og det er lidt træls, men at 
de jo heller ikke skal forbydes at deltage. Der  
kommer lidt flere voksne på der. 6. klasse er i 
gang med at øve på skuespil, det går godt, 
men er lidt svært nogen gange. 
 

Bakkeby er blevet aflyst i år pga. den nye 
reform, da lærerne skal dække flere ti-
mer,  Rigtig ærligt, men en konsekvens af den 
nye reform desværre. Måske det bliver til 
noget næste år. Man skal måske have noget 
mere hjælp udefra i form af frivillige. 
 

Indskrivningen 
Der står 38 elever på listen fra forskellige 
daginstitution 8 har fået skoleudsættelse. 
De 30 tilbage de et blevet delt ud på 7 for-
skellige skoler. Der er indskrevet 11 i Ødis 
Skole, hvoraf  de 3 er udefra. 
Jan har snakket med Kira, formand for børne-
haven, for at få et arbejde i gang, for at vi 
ikke skal miste børn til andre institutioner. Så 
vi må slå et slag for, at de vælger vores skole. 
 

Gennemgang af skolens økonomi. 
Der er budgetteret med et mindre overskud. 
Elsebeth spurgte, om noget af overskuddet fra 
boden kunne gå til elevaktiviteter for 6. kl. 
Der har været afholdt en budgetcafe, hvor 
medarbejderne kunne give ønsker til fagkonti. 
PLC (pædagogisk Læringscenter) har priori-
teret ønskerne, hvilket ender med et budgette-
ret  forbrug på ca. 145.000 kr. 
Der blev talt om, hvorledes der kunne skaffes 
penge ved evt. salg af julekort. 
 

Skolefesten bliver afholdt ligesom det plejer. 
Man har selv mad med, og så er det muligt at 
købe drikkevarer i cafeteriet. 
 

Status på skolereformen. 
Den 16/2 præsenteres en plan for det kom-
mende skoleår, hvor der bl.a. startes med 
skoledagens struktur.  
 

Det går godt i SFO’en, dog er der faldende 
børnetal. SFO’en er normeret til 34, pt. er der 
44, og så kommer der en ekstra. 
I 2. kl. er der et stort fremmøde. 
Der er en tendens til at børnene bliver hentet 
tidlig. 
I Klubben er der 8 tilmeldt. Der er planer om 
at profilere klubben noget mere. 
Der blev talt om et åbent-hus arrangement 
samt samarbejde med lokale foreninger, skrift 
til sogneavisen, gøre brug af hjælp fra foræl-
dre/bedsteforældre. 
 

Evt. 
Der blev spurgt om devises bragt med hjem-
mefra kunne låses inde, hvilket der blev sva-
ret nej til. 
Der blev spurgt til om medarbejderne kun-
ne parkere i siden mod hallen, så forældre, 
der sætter børn af, kan holde op mod skolen, 
grundet lys for eleverne, og så skal eleverne 
ikke gå bag bilerne, men kan gå foran dem. 
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Hjemmekampe i Ødis hallen  

 
Søndag     22. februar 2015 

Kl. 1100    Herrer serie 3    - Fynslund 

Kl. 1200    Damer serie 3    - Fynslund 

Kl. 1330    Damer serie 1    - Kolding HK 

Kl. 1500    Herrer serie 1    - Team NØS Haderslev NÆS 

 

Søndag    15. marts 2015 

Kl. 1130    Herrer serie 3     - Haderslev KFUM 

Kl. 1230    Damer serie 3     - Vinding 

Kl. 1400    Damer serie 1    - Kolding KFUM 

 

Lørdag    21. marts 2015    

Kl. 1130    Herrer serie 3    - Vamdrup 

Kl. 1230    Damer serie 3    - Vamdrup 

Kl. 1400    Damer serie 1    - Vamdrup 

Kl. 1530    Herrer serie 1    - Sydstjernen Åbenrå. 
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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 

 

 Januar 
 

259 
69, 175, 185 

10, 280, 224, 258  
124, 80, 238, 97 

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 

 

Buchwald Radio ApS 
Østergade 15 
6580 Vamdrup 
Tlf.: 75581233  
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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: Jytte Johannsen 61 38 38 90 

 

Ødis Hallens Cafeteria 
Formand: Anette Sørensen  tlf. 3056 3074   
 

Krolfklubben i Ødis Kroge 
Formand: Peter Christensen, tlf. 29939117 
 

Krolfklubben  ”Madholdet”,  
Ødis Bramdrup 
Formand: Vagn Hugger, tlf. 75 59 84 27 
 

Åbent hus i Ødis Forsamlingshus 
Kontaktpersoner:  
Grethe, 75598060, Margit, 75598139 ,  
Gerda, 75598276, Ingrid, 75598129,  
Karen Sophie, 74568309 
 

Sang for Sangglade 
Kont.person: Marie Louise Jensen 26127780  
 

Ødis KFUM spejdere 
www.odisspejder. dk 
 

Tvetohytten, Vamdrupvej 16 A 
Henvendelse: Anne Krogsgaard, 2388 9196 
Gruppeleder: Jette Røgen,  75 59 86 86 
Bævere og Ulve: torsdag kl. 16.45 - 18.15 
Juniorer: tirsdag kl. kl. 16.45 - 18.45 
 

http://www.odisvandvaerk.dk/
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Sogneavisen Ødis Sogn 

udgives af 
Sogneforeningen Ødis Sogn 

 

Redaktion: 
Niels Christensen (ansv.) 
Stationsvej 13, Ødis 
6580 Vamdrup        
7559 8339 / 2084 4579 
E-mail:  
sogneavisnc@hotmail.com 
 

Elsebeth Bording   3143 2184 
Email: ejbording@gmail.com 
 

Frede Nielsen       7559 8269 
 

Kirkesiderne: 
Borgny Brünings-Hansen 
7559 8150 
 

Velkommen til Ødis Sogn: 
Fovslet:  
Karen Nielsen,      75598269 
Ødis:  
Inge M. Thomsen, 75598413 
Ødis Bramdrup:  
Jonna Jørgensen,   51958390 
 

Kasserer: 
Jytte Dantoft,  
Skovvang 1, Ødis 7559 8385 
 

Annoncer: 
Kristian Frandsen 7559 8292 
 

Tryk: 
Trykkeriet  
Østergade 24 
6580 Vamdrup     7558 1007 
 

Oplag:  670 
heraf omdeles  
580 i Ødis Sogn 
ca. 90 sendes udensogns 
 

Abonnement: 
Indensogns 100 kr. 
For et helt år (10 numre) 
Udensogns 160 kr. 
Konto: 7040 0000175819 
 

Læs også www.ødis.dk 
 

 

 

Vamdrup Bibliotek 
Jernbanegade 1 
 

Åbent m. personale: 
Mandag kl. 14.00-17.00 
Torsdag kl. 10-12  
og 14-17  
 
 

Åbent med  
selvbetjening:  
Hele ugen  
kl. 7.00-22.00 
 

Servicetlf. t. Kolding:  
Man-fre kl. 9-18 
Lørdag kl. 10-14 

På biblioteket kan du 

få svar på mange 

spørgsmål. 
 

Der venter dig gode 

oplevelser i bibliote-

kets mange bøger, 

blade, bånd, lydbø-

ger og cd'er. 
 

Det er gratis at bruge 

biblioteket. 
 

Der er både for børn 

og voksne. 
 

Det er DIT bibliotek! 

Kolding  

Kommune 
Akseltorv 1 
6000 Kolding 
Telefon  79 79 79 79 
Telefax  79 79 20 33 
 

 
E-mail: kommunen@kolding.dk 
Hjemmeside: www.kolding.dk 
Bank: 7040-2902103 
 

Ekspeditions– og telefontider: 
 

Mandag-onsdag ………. kl. 8.00-15.00 
Torsdag ……………..… kl. 8.00-17.30 
Fredag  ……………….. kl. 8.00-14.30 
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Næste  nummer: 
 

Udkommer 10. marts 2015 
Deadline 28. februar 2015 

kl. 8.00 
 

 
Husk at få jeres arrangementer  

med i aktivitetskalenderen 
31432184 eller  

ejbording@gmail.com 
 

   Denne gang er vi et helt andet 
sted i sognet nemlig i den nord-
østlige del, hvor huset på billedet 
findes. Hvor er vi henne?  
       
 
 
 
  "Gættebilledet" i sidste nummer 
var ejendommen Drenderupvej 
26 i Drenderup.   


