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Maj 2015 

Cykelstart 2015 
 

Foråret nærmer sig med 
hastige skridt, og så skal vi 
atter ud at cykle, ud og nyde 
den liflige duft af årstiden. 
Vi mødes mandag den 4. 
maj kl. 19,00  ved det store 
træ på kirkepladsen. 

 Læs s. 11 

Naturgruppen  
Skovtrolden 
 

Skovtroldens formål er at 
oplyse om Danmarks Natur 
og Miljø. Foreningen opfyl-
der sit formål gennem afhol-
delse af ekskursioner, fore-
drag og oplysningsvirksom-
hed.                   Læs s. 19-20       

 

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

Nyt  fra Sogneforeningen    s. 3 

Gen. Fors. Ødis Vandværk s. 3 

Velkommen til Ødis Sogn  s. 4 

Gode ideer                          s. 4 

Gåtur i Svanemosen            s. 4 

Nyt fra Ødis IF                   s. 6 

Væltet træ                            s.6  

Hjertestarter                         s.7 

Spis sammen aften              s. 7 

Skriv til Sogneavisen          s. 7 

Sankt Hans                          s. 7 

Skovtrolden                         s. 8 

Hvilken Vej?                     s. 10 

Kirkesider                    s. 13-16 

Hvad er det?                      s. 22 

Skolegang i Ødis               s. 23 

Børnedyrskue i 
Ødis Bramdrup 
Mange spændende aktivite-
ter, bl.a. tombola, stigegolf,  
flødebollekast, hestevogn, 
kreativ hobby, ØbcH-hunde 
og spejderaktiviteter. 
Dyreskuet er lørdag den 13. 
juni.                         Læs s. 5 

Fredag den 10. april og lørdag den 11. april var der revy i Ødis 
Hallen. Det var en noget anderledes revy end de seneste foregåen-
de år - næsten som i gamle dage -  og bestemt ikke ringere.  
Læs også side 9. 

 

Husk   
Sogneavisen  

kan  betales via net-

bank på konto nr. 

7040 0000175819 
Husk navn 

Flot indsamling til Kræftens bekæmpelse 
Vamdrup svigtede ikke med bidragene, da indsamlere fra 
Kræftens Bekæmpelse søndag den 12. april var på gaden. 
En glad indsamlingsleder Rita Winther kunne  berette om 
et indsamlingsresultat på 58.869,50 kr. plus et par hundrede 
på mobilpay. Det er endnu bedre end sidste års flotte resul-
tat på 57.791 kr. Alle ruter i Ødis var dækket.  
 

Tak til alle de flittige indsamlere. 
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MAJ 
4. kl. 19, Sæsonstart i Cykelklub-
 ben. Mødested: Kirkepladsen 

18. kl. 19.30, Nattergaletur, Møde-
 sted: P-pladsen ved den gamle 
 Dybvadbro Station, Skovtrolden  

25.  kl. 10.30, Pinsefest for store og 
 små, Sct. Nicolai komplekset, 
 Skolegade 2, Kolding 

19. Kl. 18.30, Gåtur i Svanemosen, 
 Mødested: P-pladsen ved  
 Sangfuglevej, Stifindergruppen 

31.  kl. 13.30, Snapse– og krydderur-
 ter, Mødested: Skovhavevej 60, 
 Bjert, Skovtrolden 
 
 

JUNI 
11. kl. 19, Kvækkende løvfrøer, fug-
 lesang og hygge omkring grillen, 
 Mødested: Trummersgård, Frø-
 rupvej 19, Frørup, Skovtrolden 

13. kl. 10-14, Børnedyrskue, Den 
 gamle Sportsplads i Ødis Bram-
 drup 

15. kl. 19, Generalforsamling Ødis 
 Vandværk Amba, Ødis Hallens 
 Cafeteria 

16. kl. 18.15, Sogneudflugt til TV 
 Syd, Menighedsrådet 

23. Sankt Hans aften ved Ødis Sø, 
 Aktivitetsudvalget 
 

JULI 
19. kl. 14, Bronzealder og vikingetid, 
 Mødested: P-pladsen ved 
 V. Nebel Kirke, Skovtrolden 
 

AUGUST 
16. kl. 9, Udflugt til Skjern Enge, 
 Mødested: P-pladsen ved Vam-
 drup Kirke, Skovtrolden 
 

SEPTEMBER 
12.  kl. 9, Udflugt til naturgenopret-
 ningsprojekt ved Gyldensteen 
 Gods, mødested: Holmsminde P-
 plads i Kolding, Skovtrolden 

27. Kl. 13.30, Svampetur til Stende-
 rupskovene, Mødested: Stende-
 rupskovene, Skovtrolden 
 

OKTOBER 
18. kl. 13.30, Tur til Svanemosen, 
 Mødested: P-pladsen på Tværford 
 i Fovslet, Skovtrolden 

22. kl. 17.30, Spis-sammen-aften i 
 Ødis Forsamlingshus 
 

NOVEMBER 
1. kl. 13, Fugletur langs Aller Å, 
 Mødested: P-pladsen ved Aller 
 Kirke, Skovtrolden 

22.  kl. 13.30, Indsamling af dekorati-
 onsmaterialer i Drenderup Skov, 

Sognets aktivitetskalender 

   

Sogneavisens deadline og udgivelsesdatoer 2015 
 Nr. 5 deadline 30. maj  udkommer 9. juni 
 Nr. 6 deadline 25. juli  udkommer 4. august 
 Nr. 7 deadline 29. august udkommer 8. september 
 Nr. 8 deadline 26. september udkommer 6. oktober 
 Nr. 9  deadline 31. oktober udkommer 10. november 
 Nr. 10 deadline 28. november udkommer 8. december 
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NYT FRA  
SOGNEFORENINGEN 

 

Hjertestartere  
Så er vi i mål. De tre hjertestartere vil 
snarest blive opsat i henholdsvis Fovslet, 
Ødis Bramdrup og Ødis. Det er fanta-
stisk, og Sogneforeningen takker alle for 
den store tilslutning til at sponsere indkø-
bet. Se yderligere omtale i bladet samt 
indstik vedr. førstehjælpskurser. 
 

Bevillinger fra Landsbypuljen 2015 
Der er bevilliget midler til følgende 4 
projekter i 2015: 
 

Udarbejdelse af forslag til projekt ved 
Ødis Sø  

 

Forskønnelse af rundkørslen i Ødis 
Bramdrup 
 

Færdiggørelsen af overdækning af terras-
se ved klubhuset på sportspladsen, Ødis 
Bramdrup   
 

Indkøb af de tre gadeskilte/sandwich-

skilte, som kan lånes af alle foreninger. 

 

Bliv medlem af Sogneforeningen            
Årligt kontingent:  
 - Privatpersoner 50 kr.  
 - 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. 

Info til nye medlemmer 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning over det 
forløbne år 

3. Det reviderede regnskab frem-
lægges til godkendelse 

4. Budget for det/de kommende år 
fremlægges til godkendelse. 

5. Behandling af indkomne forslag. 
For at de kan behandles kræves, at 
de afgives til formanden senest den 
1. juni.  

6. Valg af medlemmer og suppleant 
til bestyrelsen:  

 Bestyrelsen: På valg er Inge M 
Thomsen og Søren Beider Poulsen 
(begge genopstiller) 

Suppleant: På valg er John Bording 

7. Valg af registreret revisor eller 
statsautoriseret revisor:  

På valg er Kjeld Kyhl Petersen 

8. Eventuelt. 
Med venlig hilsen 

 Bestyrelsen. 

Ødis Vandværk Amba 
 

Afholder ordinær generalforsamling 
mandag den 15. juni 2015 kl. 19.00 i Ødis Hallens Cafeteria. 
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Velkommen til Ødis Sogn 

Af Inge M. Thomsen 
 

Hus solgt i Ødis, og ejerne fortæller, at der 
faktisk var 2 der bød på huset – nye tider ? 
Ja, det er Stationsvej 33, der fik nye ejere 
den 1. april (og det er ikke en aprilsnar). 
Malene Schanz og Patrick Jensen, begge 
sidst i 20erne, er flyttet ind sammen med 
deres labrador Mille. Den var nu ikke 
hjemme ved mit besøg. De skal lige have 
grunden hegnet ind først. 
Malene er uddannet fysioterapeut, men 
arbejder lige nu som handicaphjælper i 
Vojens. 
Patrick jobber ved militæret i Fredericia, 
IT/ Kommunikationsmedarbejder og er 
også i gang med at starte et IT firma op 
sammen med en kammerat. Firmaet hedder 
PC Check og henvender til private, og de 
løser gerne både stort og småt. I kan allere-
de nu henvende jer på tlf. 61 51 19 85 eller 
sende en mail til: info@pccheck.dk og 
Patrick vil kontakte jer snarest muligt.  
Så Patrick har nok at gøre med job og med 
at starte firma og skal yderligere til foråret 
udsendes til Afghanistan. Han har været 
udsendt før, og det har Malene nu også, da 
hun var soldat. Patricks rødder stammer fra 
Bornholm, men han har de seneste år boet i 
Haderslev.  

Malene er en sportspige, så Idrætsforenin-
gen har måske et nyt medlem. Hun har 
tidligere boet på Als og kan huske, at det 
håndboldhold hun spillede for der, også har 
været i, som hun fortalte: helt oppe i Ødis 
og spille kamp.  
De har gennem længere tid set på hus i 
området. De ville gerne her til Trekantsom-
rådet især pga. Patricks job. Grundene til at 
se efter hus her, ja, lidt de sædvanlige: tæt 
på motorvej, tæt til indkøbsmuligheder, 
børnehave og skole, og de ville ikke bo i 
en storby.    
Straks de så huset her med den flotte ud-
sigt, bestemte de sig, og heldigvis fik de 
huset.  

Gode ideer til naturprojekter  
Kolding Kommune søger  

gode ideer til naturprojekter  

Det kan være en natursti – et udsigts-

tårn – nyt vandhul – osv.  

Så det er nu, man skal søge  Kolding 

Kommunes naturpulje. 

Man  kan læse mere på  

www.kolding.dk/naturpuljen 

Sidste frist er 15. maj 

 og det er jo alle – foreninger og priva-

te  der kan søge.  
Inge 

Gåtur i Svanemosen  
tirsdag den 19. maj kl. 18.30 
 

Vi mødes ved P-pladsen ved Sang-

fuglevej – indkørsel fra Steppingvej.  

Og husk endelig at tage fornuftigt fod-

tøj på, gerne gummistøvler. Der kan 

være lidt vådt nogle steder. Efter turen 

kan vi nyde udsigten og den medbrag-

te væske i det flotte udsigtstårn.  

Turen tager ca. 1 ½ time, alt afhængig 

af, om man vil med rundt om søen.  
 

Med venlig hilsen  
Stifindergruppen  

mailto:info@pccheck.dk
http://www.kolding.dk/naturpuljen
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Mange spændende aktiviteter, bl.a.: tombola, stigegolf,  flødebollekast,  
hestevogn, kreativ hobby, ØbcH-hunde og spejderaktiviteter. 

Tilmelding af kage og dyr pr. sms: 40921142 (Lars Frandsen) eller e-mail: 
lars@sandkaerhuse.dk  Oplys dyreart og barnets navn.  

Senest tilmelding : mandag d. 8. juni 2014 
 

OBS: Der må ikke planlægges aktiviteter uden om planlægningsudvalget 

13. 6. 

  

 Kl. 10.00-10.30  
Indskrivning af dyr 
 

Kl. 11.45  
Bedømmelse af dyrene 
 

Kl. 12.30 
Vinderen af kagekon-
kurrencen findes 
 

Kl. 14.00 Afslutning 
 

 Entré: Gratis 

mailto:lars@sandkaerhuse.dk
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     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

Nyt fra Ødis IF  
Vinterens aktiviteter i hallen er afsluttet 
med flere gode resultater, og nu skal vi lidt 
ud! 
Vi forventer, at gentage sidste års Sogne-
dag  med samvær og "sportslige" aktivite-
ter. Den endelige dag er endnu ikke fast-
lagt (lige nu er der X ved 23. maj). Følg 
derfor med på odis-if.dk og på Facebook. 
Badminton ungdom har valgt, at fortsætte 
deres træning igennem sommersæsonen, 
torsdage kl. 16:30 til 18:00  
  
Håndbold afdelingen i Ødis IF kan til den 
kommende sæson byde velkommen til 
Michael Panikovsky, som skal træne vores 
herrehold. Vi er meget glade for at have 
fået Michael til Ødis og glæder os til at 
følge hans arbejde med holdet.  

  
På damesiden fortsætter Finn Svensson, 
som i sidste sæson førte førsteholdet til en 
førsteplads i serie 1. 
 

Træningstider: 
Herrer: hver torsdag og hver anden tirsdag 
som udgangspunkt.  
 

Damer: hver torsdag  
Derudover benyttes tirsdagene til trænings-
kampe og ekstra træning. 
 

Nye spillere er ALTID velkomne. 
 

God sommer  
fra Charlotte og Sandra  

En aften i begyn-
delsen af april 
lige efter spisetid 
havde en bil 
åbenbart for 
meget fart på 
igennem Ødis. 
Det gik ud over 
et træ på Ødis 
Byvej lige over 
for mekanikeren. 
Peter Schmidt 
blev tilkaldt, så 
han kunne repa-
rere elhegnet, 
som også var 
revet ned.  



7 

Spis sammen aften  
i Forsamlingshuset 
 

Af Grete Dahl 
Det var den 23. april, i øvrigt 
166 år siden bombardementet 
af Kolding by under 3-års kri-
gen, og ægtemanden havde 
endelig taget sig sammen til at 
invitere ud at spise!  
Forventningerne var naturlig-
vis høje. Vi skulle imidlertid 
ikke til Kolding, men derimod 
til Ødis Forsamlingshus. Nu 
kunne man måske tænke, at 
det så kunne føles som en ”aprilsnar”, men 
nej, tværtimod. Det blev en rigtig dejlig 
aften sammen med de øvrige ca. 60 gæve 
Ødisbeboere.  
Menuen var perfekt, Hamburgerryg og Ci-
tronfromage, 5 kokkehuer ud af 5 til stjerne-
kokkene! Snakken gik lystigt og højt ved de 
3 lange borde, både de yngste og de lidt 

ældre, ja, selv vi gamle, havde en fornøjelig 
aften.  
Om det skyldtes mætheden på grund af den 
gode mad eller andet, vides ikke, men de 
sidste gæster rejste sig først, da der blev 
”stolet op”.  
Tak for et rigtigt godt initiativ, som forhå-
bentlig fortsætter.   

Hjertet på rette sted  
Hjertet på rette sted hos beboere i 
Fovslet, Ødis Bramdrup og Ødis, kun-
ne man fristes til at sige. 
I  løbet af ganske kort tid vil de tre Hjerte-
startere også være på rette sted, idet vi i 
april nåede det nødvendige beløb til indkøb 
af de tre Hjertestartere.  
Det er ganske fantastisk at opleve, hvordan 
de tre landsbyers beboere står sammen, når 
det gælder om at skabe fællesskab og tryg-
hed for hinanden. Forhåbentlig kommer 

disse hjertestartere ikke alt for ofte i brug, 
men det er godt at vide, at de er der for det 
tilfælde, at der skulle blive behov for dem. 
Jo flere der er i stand til at yde livreddende 
førstehjælp, jo tryggere er det at bo langt 
fra et sygehus. 
Husk derfor tilmelding til et af de tre kur-
ser i livreddende førstehjælp og brug af 
hjertestarter, som omtales  i indstikket i 
bladet. 
Sogneforeningen siger tak for den fine op-
bakning til projektet. 

Sankt Hans ved Ødis Sø 
 

Aktivitetsudvalget arrangere 

igen i år Sankt Hans  

tirsdag den 23. juni  

ved Ødis Sø med bål m.m. 

Det endelige program ligger 

ikke fast endnu, men det kan 

læses i næste nr. af Sogneavi-

sen. 

Skriv til Sogneavisen 
 

Der foregår rigtig mange ting i sognet i de forskelli-
ge institutioner og foreninger både i dagligdagen og 
ved særlige arrangementer. Det vil vi gerne skrive 
om i Sogneavisen.  
I skolen, i Børnehaven i Hallen sker der hele tiden 
noget, som er værd at fortælle om.  
Så skriv et par ord og send det til en af Sogneavisens 
mailadresser. De ses på side 27. Det må gerne være 
billeder med. 

nc 
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Skovtrolden arrangerer: 
 

Mandag d. 18. maj kl. 19.30. 
Nattergale og andre dejlige sangere i smuk 
natur. 
Dette års nattergaletur foregår i området 
ved Dybvadbro, hvor vi sammen skal på en 
vandretur ad stien på den gamle Troldhede-
bane, mens vi lytter til og får identificeret 
en række af de sangglade småfugle, anført 
af nattergalen undervejs - samt ser på alle 
andre repræsentanter fra fugleverdenen. 
Stedet er kendt for et rigt fugleliv. Chancer 
for isfugl. 
Måske bliver der også tid til at se lidt på 
det store omløbsstryg, der blev etableret 
derude for få år siden. 
Mødested: P-pladsen ved den gamle 
Dybvadbro Station. 
 

Søndag d. 31. maj kl. 13.30. 
Snapse- og krydderurtetur. 
Vi vil i området ved Agtrup Vig og Agtrup 
Skov gå en tur og indsamle fra naturen, 

hvad der kan give smag til en god krydder-
snaps. 
Derudover vil vi besøge Lis Knudsens 
krydderhave, hvor der også er masser af 
inspiration at hente. 
Lis Knudsen indsamler ligeledes krydderi-
er fra naturen, som hun anvender til de 
skønneste teer. 
Varighed ca. tre timer. 
Turledere: Inger og Niels Aage Sørensen 
fra Vamdrup. Ægteparret har forskellige 
smagsprøver af kryddersnapse med. 
Husk kaffen. 
Mødested: Skovhave-
vej 60 Bjert. 
 

Tak for opmærksomheden 
ved min konfirmation  

den 19. april 
Mads Peglau Mikkelsen 



9 

Ødis Revyen som i  
gamle dage 
 

Af Niels Christensen 

..og dog. Så var der en del, der var anderle-
des.  
Allerede ude på parkeringspladsen blev 
publikum modtaget af et større opbud af 
politivagter og endda en til hest. Det var nu 
vist ikke for at skræmme folk væk, for alle 
sagde: Com bar do. Og det måtte vi opfatte 
som en invitation til at komme indenfor. 
 

Og de havde sandelig noget at byde på. Fra 
start til slut var der fart på. Selv den gamle 
dame, der forundret  kiggede sig lidt søgen-
de omkring og beundrede de flotte omgi-
velser, kunne godt flytte benene, når det 
kom til stykket. 
Et af højdepunkterne var Dronningebesø-
get. Da majestæten  skulle ankomme, fik 
folk travlt med at forberede sig, og det gjor-
de de på hver deres måde. Man må jo se 
præsentabel ud. Om det så var en balkon, 
der i modsætning til dronningeparrets bal-
kon derhjemme, kunne hæves og sænkes, 
var der sørget for. Parret havde dog nogen 
besvær ved at navigere i forskellige højder. 
Både publikum og dronningeparret var ved 
at knæ-kke sammen af grin både over den 
noget ustabile balkon, og ligeledes over 
deres fysiologiske problemer, idet begge 
havde dårligt knæ 
 

All Stars de ”gamle” revyfolk genopfriske-
de flere af deres stjernenumre. Det var et 

både morsomt og nostalgisk indslag fra de 
folk, der var med til at starte revyen tilbage 
i 80’erne. 
Revynumrene var ikke decideret lokalt 
relateret, men nogle af dem havde dog en 
vis aktualitet, idet naboskab til vindmøller 
og valgfri børnepasning samt selvhjælp 
contra hjemmehjælp er helt aktuelle emner 
Alle numre var bundet sammen af den 
gamle dame, der trisse-
de rundt, så undrende til 
og gik lidt i vejen for de 
praktiske hjælpere.  
Selv da mikrofonen 
åbenbart ikke virkede, 
improviserede den 
gamle dame og gav den 
andens defekte høreap-
parat skylden for udfal-
det. 
 

Uden at forklejne nogle af præstationerne, 
skal dog nævnes de flotte dekorationer, der 
som sædvanlig var professionelt udført af 
Bjarne Dantoft. Dette gælder også de flotte 
kostymer, som Ellen Nygaard har stået for 
Ligeledes virkede orkestret under ledelse af 
Torben Hausted meget professionelt. 
Helt igennem en god revy, hvor rigtig man-
ge både på scenen og bagved har medvirket 
og gjort et kæmpe arbejde gennem flere 
måneder. 
 

Til lykke med de flotte præstationer og med 
25 års jubilæet.  
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Hvilken vej ? 

      "Vejgættebilledet" i dette nummer er 
fra den vestlige del af sognet. Formentlig 
er der tale om en ret gammel vej. Hvor 
er vi henne denne gang? 
 
 
 
   Sidste gang befandt vi os på Hjortvad-
vej lige syd for Kaathgård i Ødis Kroge. 
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Kom på landet og se noget andet 
 

Få syet et helt personligt babytæppe med navn 
og data i fleece af super kvalitet eller gæste-
håndklæde med monogram.  
Kik ind! og se broderede håndklæder, duge, 
løbere, trøjer, babytøj samt HATTE. 
Åbent hver fredag fra kl. 10.00 - 14.00 eller 
efter aftale. 
  
 

Jytte Gatti 
Møllevej 10C, Fovslet 
6580 Vamdrup 
Tlf. 30572301 
mail:  jyttegatti@gmail.com 

Cykelstart 2015 
Foråret nærmer sig med hastige skridt, og så skal vi atter ud at 

cykle, ud og nyde den liflige duft af årstiden. 
 

Vi mødes mandag den 4. maj kl. 19,00  
ved det store træ på kirkepladsen. 

 

Alle er meget velkomne og alle, der kan cykle kan deltage.  
Selv om vi kender omegnen omkring Ødis,  

er det stadig dejligt at komme ud i den friske luft. 
Vi cykler jo som tidligere ca. 20-25 km. alt efter vejr og vind. 

 

Sidste år var i snit 14 pers. pr. aften, så der er stadig plads  
til flere. Mød bare op med godt humør og nypumpet cykel. 

 

Håber på en god og solrig sommer, så vi kan få en masse  
gode oplevelser sammen, med både nye og ” gamle” deltagere. 

 

Første aften er der kaffe hos undertegnede,  
hvor vi også planlægger årets udflugt. 

 

Vel mødt 
 

På cykelklubbens vegne 
 

Minna Laursen 

mailto:jyttegatti@gmail.com
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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  
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maj 2015 

 

Bagerst fra venstre: Frederikke Skeem Hjorth, Signe Batz Skovdal,  
Mads Peglau Mikkelsen, Sara Skovbjerg. 

Forrest fra venstre: Tanja Scherl, Rebekka Kvist Buchwald,  
Josephine Skov Bentzen, Thea Adolph Jensen, Borgny Brünings-Hansen, sognepræst. 

Konfirmander i Ødis kirke 19. april 2015.  

 
 

Kirkesiderne denne gang:  
- Pungrotten Knud  

for første gang i Ødis Kirke 
- Udflugten til TV Syd, tirsdag 16. juni 

- Markering af 70 året for befrielsen 
- Pinsefest i Nicolai Komplekset 

- Fakta om pinsen 
- Gudstjenesteliste maj-juni 
- Konfirmandbillede 2015 
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Udflugt til TV SYD 
Tirsdag 16. juni kl. 18.15 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Vi mødes på kirkepladsen kl. 18.15  
og fylder privatbiler op.  

 

Vi bliver vist rundt af specialuddannede 
guider, der lover en hyggelig og  

udbytterig aften.  
 

Da der er et deltagerantal på max 50,  
uddeles pladserne efter først-til-mølle  

princippet.  
 

Pris for rundvisning, inkl. kaffe og kage 50,
-  

Tilmelding senest 9. maj til Peder Nissen 
på mail gdrpeder@yahoo.dk eller på mobil 

40978203  

 

Børnegudstjeneste onsdag 27. 
maj kl. 17.00  

Med besøg af pungrotten Knud 
 

Man ved aldrig, hvad Knud finder på, når 
han kommer forbi. Her er han i en stige, 

fotograferet af Daniel Bjærge. 
For første gang kommer han i Ødis Kirke 

og vi er meget spændte.  
Børnekoret kommer også og synger.  

 

Efterfølgende er der hotdogs og bål med 
snobrød i haven.  

 
Tilmelding til 
bbh@km.dk / 

51355190 senest fre-
dag 22. maj.  

 

Klokkeringning 5. maj som mar-
kering af 70 året for befrielsen 

 
En lærke letted´, 
og tusind fulgte,  
og straks var luften et 
væld af sang.  

De tusind tårne tog til at tone,  
så landet fyldtes af klokkers klang,  
og byer blomstred´ i rødt og hvidt,  
og det var forår og Danmark frit.  
Ja, Danmark frit!  
(tekst: Mads Nielsen, 1945)  
 

Alle kirkeklokker ringede en time om 
morgenen den 5. maj 1945, efter at 
budskabet om de tyske troppers kapitu-
lation havde lydt i radioen aftenen før. 
Kapitulationen trådte i kraft den 5. maj 

kl. 8, og kirkerne lod klokkerne ringe 
fra kl. 8 til kl. 9. Kultur- og kirkemini-
ster Marianne Jelved har opfordret bi-
skopperne til at overveje muligheden 
for en tilsvarende særlig national mar-
kering af 70-året for befrielsesdagen i 
form af en ringning med kirkeklokker-
ne af et kvarters varighed den 5. maj.  
 

Biskoppen i Haderslev stift og menig-
hedsrådet i Ødis har tilsluttet sig opfor-
dringen og lader klokkerne ringe den 
5. maj mellem kl. 08.00 og 08.15.  
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Kontakt  
Organist: Karin Petersen……..41593437  
Sognepræst:  

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

 
 

 
 
 
 

Gudstjenester i Ødis Kirke  
Maj - Juni   

 

Hvor andet ikke er nævnt,  
er gudstjenesterne v/ sognepræst  

Borgny Brünings-Hansen 
 

Maj   
1. Bededag  Ingen gudstjeneste  

- vi henviser til omegnens kirker 
 

3. 4. søndag ef. Påske kl. 10.30 
 

10. 5. søndag ef. påske  
kl. 9.00 v/ Kristina Nilsson  

 
14. Kristi Himmelfartsdag  

kl. 9.00 v/ Kristina Nilsson  
 

17. 6. søndag ef. Påske    
kl. 9.00 v/ Kristina Nilsson  

 

24. Pinsedag kl. 10.30  
 

25.  2. pinsedag kl. 10.30  
Fællesgudstjeneste i provstiet ved 

Nicolai komplekset i Kolding 
 

27. Onsdag. Børnegudstjeneste kl. 
17.00 med efterfølgende  

bål i haven.   
 

31. Trinitatis søndag  
Ingen gudstjeneste  

- vi henviser til omegnens kirker 
 

 Juni 
7. 1. søndag ef. trinitatis  kl. 10.30 

 

14. 2. søndag ef. trinitatis kl. 9.00 
Kaffe og rundstykker i Vestfløjen 

efter gudstjenesen.  
 

21. 3. søndag ef. trinitatis kl. 10.30  
 

28. 4. søndag ef. trinitatis    
kl. 9.00 v/ Michael L. Nygaard 

 
Fakta om pinsen:  

Helligåndens komme, kirkens fød-
selsdag, jødisk afslutning på påsken 

 

Pinsen er festen for Helligåndens komme, 
som falder 50 dage efter påske. Ordet pinse 
kommer af det græske ord pentekoste, som 
betyder den halvtredsindstyvende. 
 

Pinse er efter jul og påske kirkens tredje sto-
re højtid. Her fejres det, at Helligånden kom 
til disciplene, og gjorde dem i stand til at for-
stå og tale alle sprog, så de kunne gå ud i ver-
den og fortælle om Jesus til alle folkeslag. 
 

Pinsen er også den kristne kirkes begyndelse. 
Derfor kaldes pinsen også for kirkens fødsels-
dag. Fortællingen om pinseunderet betyder, at 
Gud igen var til stede i verden. Ligesom Gud 
før var til stede i sin søn, Jesus, er Gud det nu 
gennem sin ånd. Det fællesskab, der opstod 
omkring Jesus, da han levede på jorden, døde 
og opstod, skulle nu udbredes til hele verden. 
 

Oprindeligt er pinsen en jødisk fest, der mar-
kerer den jødiske påskes afslutning, og minder 
om dengang  Moses fik lovens tavler. Den 
jødiske pinsefest er samtidig en høstfest, som 
blev fejret med valfart til Jerusalem. Derfor 
var der altid jøder fra mange folkeslag i Jeru-
salem til pinse.  
 

Kirken har overtaget festen, og givet den sit 
eget indhold, nemlig fejringen af Helligåndens 
komme til verden. I Danmark kender mange  
Grundtvigs pinsesalme I al sin glans nu strå-
ler solen, (Salmebogen nr. 290), hvor Hellig-
åndens komme sammenlignes med sommerens 
komme i den danske natur. 
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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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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 

 

 

Borde, stole, bænke  
og flagstænger  

udlejes af  Landsbylauget  
Ødis Bramdrup  

 

For nærmere oplysninger  
kontakt: Lars Frandsen,  
7559 8466 / 4092 1142 

 

 
 

Ødis Forsamlingshus  
De perfekte rammer til DIN fest! 

 

Leje for en weekend 1800kr. inkl. rengøring 

Leje en enkelt dag (man. til tors.) 1050kr. inkl. rengøring 

-El og varme afregnes efter måler. 
 

www.odisforsamlingshus.dk 
 

På hjemmesiden finder du blandt andet info om: 
 

 Reservering af huset til DIN fest! 
 Se i kalender om huset er ledigt. 
 Oplysninger om huset. 
 Inspiration til borddækning mm. 
 

Husk også at ”synes godt om” os på Facebook! 
 

Ellers kontakt Martin Aggesen, Ødis, 
tlf. 7559 8669 / 2142 8433 
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Lidt om Naturgruppen 
Skovtrolden 
 

I Skovtroldens vedtægter står der i § 2: 
Skovtroldens formål er at oplyse om Dan-
marks Natur og Miljø. Foreningen opfylder 
sit formål gennem afholdelse af ekskursio-
ner, foredrag og oplysningsvirksomhed. 
 
Skovtrolden havde stiftende generalforsam-
ling d. 25. november 1992. Forud for dette 
havde man forsøgt sig frem i det foregåen-
de år, hvor der var blevet dannet en ar-
bejdsgruppe, som skulle anskueliggøre, om 
der var grundlag for at etablere en egentlig 
forening med ovenfor omtalte formål. 
 I året 1992 gennemførte vi i alt 48 ture og 
arrangementer med 1561 deltagere. 
Året efter i 1993 havde vi 2123 deltagere 
med på i alt 103 ture og arrangementer. 
Egentlig gik de første par år med at føle sig 
lidt frem. Bl.a. startede vi allerede fra be-
gyndelsen af med at arrangere fuglekurser 
og har gjort det lige siden. 
En af de første lidt større sager, der kom på 
tapetet var at prøve på at få genoptaget det 
skrinlagte projekt med genetablering af 
Ødis Sø. Allerede i begyndelsen af 
1980erne havde fremsynede Ødisborgere 
tolket sig frem til, at der i det område, der 
på geodætiske kort kaldtes "Søen" engang 
havde været en sø.  
De tog sagen op med henblik på genopret-
ningen af denne sø. Det ironiske var, at 
selvom der fra flere sider bl.a. myndighe-
derne var stor velvilje, så kuldsejlede pro-
jektet alligevel af årsager, der er lidt dunk-
le. Det skal vi ikke komme nærmere ind på 
her. Skovtrolden fik i 1994 udleveret det 
hengemte skriftlige materiale, og det blev 
besluttet, at vi ville prøve at genoptage 
sagen. 
I sommeren 1996 var der borgermøde om-

kring sagen "Ødis Sø" . 
Det viste sig, at der ef-
terhånden var gode mu-
ligheder for genetab-
leringen af søen, 
idet samtlige 
lodsejere var ved 
at være positive. 
De følgende otte 
år gik med man-
ge møder og 
telefonsamtaler 
med især Vejle 
Amt. I de kommende år fortsatte arbejdet 
med at udrede alle tråde. En dygtig for-
handler fra Vejle Amt, en række velvilligt 
indstillede lodsejere, en retfærdig jordfor-
deling og en udtalt vilje fra myndigheder-
nes side gjorde, at det hele til sidst faldt på 
plads. 
 
En indsamling blandt private i Ødis på vo-
res foranledning gav i alt ca. 10.000 kr., 
som det var meningen skulle overrækkes til 
Vejle Amt ved indvielsen af den nye Ødis 
Sø. I stedet gik det sådan, at Vejle Amt 
ikke alene gav os hele beløbet, men også 
lagde 10.000 kr. mere oveni, som så skulle 
bruges til at bygge et fugletårn ved søen. 
Det viste sig at det indsamlede beløb samt 
bidraget fra Vejle Amt lige netop var nok 
til at dække materialeudgifterne til bygnin-
gen af tårnet. Tårnet blev bygget af frivilli-
ge.  
 
I 1994 etableredes en ungdomsnaturgruppe 
"Klokkeblomsten" på vores foranledning. 
En gruppe damer fra sognet lavede i nogle 
år en række arrangementer for børn. 
 I 1995 fik Skovtrolden sæde i det dengang 
nyoprettede "Grønt Råd" i Vamdrup, lige-
som både vi og Klokkeblomsten havde 
sæde i det dengang eksisterende Ødis Sog-
negruppe, som i dag hedder Sogneforenin-
gen..  
 
I sommeren 1996 blev foreningen involve-
ret i en naturgenopretning af Bønstrup Sø i 
Vamdrup. Det blev besluttet på et møde 
med Danmarks Naturfredningsforening, at 

Stafetten 
Af Frede Nielsen 
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Loppesager 
 

 
 
 

 

Afhentes hurtigt efter aftale 
Henvendelse:  

Tlf. 28 12 88 79  / Tlf. 75 59 85 21 
Støtteforeningen for Ødis IF 

Økologiske kartofler fra 
Gåskær 

 
 

 

Gode, økologiske kartofler sælges  

Selvbetjening fra skabet  ved vejen 

Venlig hilsen  

Kirsten Schmidt, Gåskærvej 8 

vi kun ville være observatører samt hjælpe 
til med forskellige tiltag omkring projektet 
i det ønskede omfang. 
 
I februar 2002 havde foreningen møde med 
miljøtekniker Bo Levesen fra Vejle Amt 
omkring en mulig gensnoning af Hjarup 
Bæk i smeltevandsdalen i Hjarup, og vi 
blev engageret i fugletællinger hver fjorten-
de dag i området af Vejle Amt. I dag et 
velbesøgt naturområde. 
 
27. marts 2002  var der møde med skovfo-
ged Poul Rasmussen fra Haderslev stats-
skovdistrikt om beplantning i det nye skov-
rejsningsområde øst for Svanemosen, hvor 
der blev planlagt detaljeret beplantning i en 
del af området. Et ønske fra vores side var, 
at der i en del af denne nye skov blev etab-
leret en model af oldtidsskovene fra Magle-
mose- og Ertebølletiden med et skovområ-
de bestående af vækster, som i dag kan 
påvises var eksisterende i netop disse to 
epoker i Stenalderen.  Vore ønsker blev 
tilgodeset. 
 
Der var indvielse af Naturskolen Drende-
ruphus i Ødis d. 8. maj kl. 14.00. 
”Skovtroldens” bestyrelse deltog med, idet 
vi har deltaget i både det ene og det andet i 
forbindelse med etableringen af skolen. 
Indvielsen omfattede kun indbudte gæster. 
Skovtrolden har siden skolen blev en reali-
tet haft meget stor glæde af denne og har 
gennem tiden lavet adskillige arrangemen-
ter derovre. 

Vi har gennem de sidste 24 år lavet fugle-
kurser, som det har været en stor fornøjelse 
at se resultaterne af i form af deltagere, der 
ikke alene er blevet dygtige til at se på og 
lytte til fuglene, men i dag er der nogle af 
dem, der er med i vores nuværende besty-
relse og selv underviser på vore kurser. 
 
I 2011 indledte vi året med gennemførelsen 
af en foredragsrække på Kolding Natursko-
le i Marielund i Kolding på i alt otte afte-
ner. Vi indbød en række foredragsholdere 
til at komme og fortælle om et eller andet i 
naturen, som de brænder for. Denne aktivi-
tet kører nu hvert år. 
 
I 2011 lavede vi et fotokursus i digital foto-
grafering i naturen og har lavet det siden. 
Der har af og til været to af disse kurser om 
året. 
 

Indtil nu har "Skovtrolden" gennemført 
2142 arrangementer med i alt 54.820 delta-
gere.  
 
Ellers har det ene år taget det  andet, og vi 
fortsætter med at arbejde ifølge vores for-
målsparagraf.  
 

Der kunne nævnes mange flere detaljer om 
vores virksomhed gennem nu snart 24 år i 
naturens tjeneste. Det vigtigste er nok at 
holde fast ved, at det nok er os selv, der har 
haft allerstørst glæde af arbejdet. 
 
Stafetten sendes videre til Ødis Revyen. 
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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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Igen denne gang skal vi ud i naturen 
for at finde dette nummers "Hvad er 
Det". Selvom det måske ser lidt 
kryptisk ud, så er der egentlig tale om 
en lidt dramatisk situation. Hvad er 
Det? 
 
   Sidste nummers #Hvad er Det" 
viste en meget lille tingest, som vel 
egentlig et fåtal af læserne har lagt 
mærke til. Der var tale om hunblom-
sten fra en almindelig hassel. 
   Hassel vindbestøves. Det skal for-
stås på den måde, at der sent i det fo-
regående efterår b lev dannet nogle 

rakler, som er meget synlige 
på hasselbusken og sidder på 
denne hele vinteren. Disse 
rakler er hanblomster. Tidligt 
i foråret udvikles så hun-
blomsterne, som er meget 
uanselige og har en lille rød 
top foroven. Denne lille top 
er støvfanget. 
   Hanblomsterne udsender 
på et tidspunkt en større 
mængde støv, som så kan op-
fanges af hunblomsterne ved 
vindens hjælp. Således sker 
befrugtningen, og vi kan glæ-
de os over de velsmagende 
nødder det følgende efterår. 
Selvsagt er det sådan at de 
enkelte hunblomster åbner sig 
på forskellige tidspunkter, for 
at undgå selvbestøvning.    

Hvad er det? Af Frede Nielsen 
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Skolegang i Ødis 
Skole 1944-1948 
Af Harald Oksbjerg 
 

Den 1. april 1944 startede jeg  
i 1. klasse hos frk. Johansen. 
Foruden at lære os at læse i Ole Bole ABC 
og Oles første Læsebog, glemmer man al-
drig bibelhistorien om Davids kamp mod 
filisterkæmpen Goliat. Endvidere husker 
man sagnet om kong Vermund og hans 
sløve søn Uffe. Sakserkongen udfordrede 
den blinde kong Vermund til tvekamp på en 
holm i Ejderen med Danmarks rige som 
indsats. Da skete det, at Uffe vågnede op. 
Han tilbyder at kæmpe alene mod sakser-
kongens søn og dennes ledsager. Ved hjælp 
af kong Vermunds sværd Skræp, kløver 
Uffe de to saksere på langs. Kong Vermund 
udbrød ”Det var Skræp, der klang”. 

Vi var meget optagede af at lytte, når frk. 
Johansen læste højt om tante Grøn, tante 
Brun, tante Lilla, lille Prik og hr. Blå.  
 

Ikke så sjældent, når solen skinnede, tog 
frk. Johansen os med ud i skolegården. Vi 
lærte her sanglege og dansede kædedans, så 
det støvede fra legepladsens grus. ”Tyv ja 
tyv skal du være, for du stjal min lille ven”.  
 

I 4. klasse fik vi førstelærerens kone til 
naturhistorie. Sommerens biologitimer fo-
regik for størstedelen udendørs. Vi botani-
serede grøftekant op og grøftekant ned og 
fandt hyrdetaske, musevikke og gærdevik-
ke. På engen, hvor Ødis Sø er etableret, 
fandt vi engkabbeleje og engblomme.  

 

 
Rød arve. (http://www.memrise.com/
course/87653/danske-vildtvoksende-
planter-og-kulturplanter/3) 

Hjemme på skolen lærte vi navnene på de 
vilde blomster. Vi lærte at presse blomster-
ne og sætte dem ind i et herbarium.  

Uffe den Spagfærdige har lige fældet de 
to saksiske prinser i duel og har dermed 
reddet Danmarks selvstændighed. Uffes 
blinde far iler ham glad i møde.  
Tegning af Lorenz Frølich fra 1854 

http://www.memrise.com/course/87653/danske-vildtvoksende-planter-og-kulturplanter/3
http://www.memrise.com/course/87653/danske-vildtvoksende-planter-og-kulturplanter/3
http://www.memrise.com/course/87653/danske-vildtvoksende-planter-og-kulturplanter/3
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=_eI7Nb2R2t2gmM&tbnid=-XLwSh_484vkSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.memrise.com/course/87653/danske-vildtvoksende-planter-og-kulturplanter/3/&ei=ppbfU9zVB-TqyQPm-IBA&bvm=b
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Udtrækning af  
Ødis IF lotteri 

 

 April 
 

253 
103, 217, 63 

221, 61, 105, 99  
178, 191, 34, 161 

www.trafikskolen-vamdrup.dk 
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Åbningstider: 
 

Salon 10 
Vamdrupvej 10,  
tlf. 75598045 /. 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  30563074 
 

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 
 

Kom på landet og se 
noget andet 
V/ Jytte Gatti 
Møllevej 10 C, Fovslet 
Tlf. 30572301 
mail: jyttegatti@gmail.com 
Åbent fredag kl. 10 - 14  
eller efter aftale 

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 9.juni 2015 
Deadline 30. maj 2015 

kl. 8.00 
 

 
Husk at få jeres arrangementer  

med i aktivitetskalenderen 
31432184 eller  

ejbording@gmail.com 
 

  "Gættebilledet" i dette num-
mer er foreviget i den sydvestlige 
del af sognet. Der er tale om et 
relativt nybygget hus, som skulle 
være let at genkende. Derfor ikke 
mere hjælp. 
 
 
 Sidste nummers ”Gættebillede" 
var ejendommen Fløjbjergvej 46 
på Fløjbjerg.  


