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Tirsdag den 9. juni 2015

Aktivitetsudvalget
efterlyser!!!
Vi efterlyser frivillige hjælpere til renholdelse og klipning. Det er ikke voldsomt
belastende, hvis bare vi er
nok, så vi undgår fænomenet
”Tordenskjolds soldater”.

Læs s. 6

Ødis Revyen
Så blev Stafetten givet videre til Ødis Revyen, og det er
vi virkelig beæret over. Det
er altid en fornøjelse at få
lov at fortælle og skrive om
de ting, der foregår bag
scenen.

18. årgang

Ødis IF - Fodbold
for sjov

Igen i år mødes vi hver onsdag kl. 19 på sportspladsen
bag skolen, deler os i to hold
og spiller en omgang fodbold. Vi plejer at være mellem 6 og 10, men vi vil gerLæs s. 21-22 ne være flere.
Læs s. 25
I dette nummer af Sogneavisen kan du læse om:

Torsdag d. 8. maj 2015 var der arbejdsdag i Børnehuset Ødis. Der
var stor tilslutning af både børn og forældre. Her er det gamle
saneringsmodne legehus faldet.
Læs side 10-11

Sankt Hans
Sankt Hans aften tirsdag den 23. juni er der bål på Den
gamle Sportsplads i Ødis Bramdrup og på Ødis Sø. I Ødis
Bramdrup begynder festlighederne kl. 18 og ved Ødis Sø
kl. 19. Begge steder er der båltale ved kendte byrådspolitikere, midsommersang og mulighed for at grille. I Ødis skal
man dog selv medbringe en grill.
Der kan købes drikkevarer og andet godt.
Læs s. 7 og 9

Gen. Fors. Ødis Vandværk s. 2
Nyt fra Sogneforeningen s. 3
Velkommen til Ødis Sogn s.3-4
Børnedyrskue
s. 4-5
Gåtur i Svanemosen
s. 6
Mindeord
s. 8
Kursus hjertestarter
s.11
Hvilken Vej?
s. 12
Skovtrolden
s. 13
Kirkesider
s. 15-18
Hvad er det?
s. 24
Nyt fra Vesterled
s. 26
Jubilæumssang
s. 26-27
Zebraedderkop
s. 27

Husk
Sogneavisen
Sogneavisen

ønsker
sine læsere,
kan betales via netskribenter,
annonbank på konto
nr.
cører
omdelere
7040 og
0000175819
en Husk
god sommer
navn

Sognets aktivitetskalender
JUNI
AUGUST
11. kl. 19, Kvækkende løvfrøer, fug- 16. kl. 9, Udflugt til Skjern Enge,
13.
15.
16.
23.
23.

lesang og hygge omkring grillen,
Mødested: Trummersgård, Frørupvej 19, Frørup, Skovtrolden
kl. 10-14, Børnedyrskue, Den
gamle Sportsplads i Ødis Bramdrup
kl. 19, Generalforsamling Ødis
Vandværk Amba, Ødis Hallens
Cafeteria
kl. 18.15, Sogneudflugt til TV
Syd, Menighedsrådet
kl. 18, Sankt Hans på Den gamle
Sportsplads i Ødis Bramdrup,
Ødis Bramdrup Landsbylaug
Sankt Hans aften ved Ødis Sø,
Aktivitetsudvalget

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

Mødested: P-pladsen ved Vamdrup Kirke, Skovtrolden

SEPTEMBER
12. kl. 9, Udflugt til naturgenopret13.
27.

ningsprojekt ved Gyldensteen
Gods, mødested: Holmsminde Pplads i Kolding, Skovtrolden
kl. 14, Høstgudstjeneste med
efterfølgende kaffebord, Ødis
Kirke
Kl. 13.30, Svampetur til Stenderupskovene, Mødested: Stenderupskovene, Skovtrolden

OKTOBER
18. kl. 13.30, Tur til Svanemosen,
22.

Ødis Vandværk Amba

Mødested: P-pladsen på Tværford
i Fovslet, Skovtrolden
kl. 17.30, Spis-sammen-aften i
Ødis Forsamlingshus

Deadline flyttet
Næste nummer af Sogneavisen er
rykket en uge. På grund af ferie har
vi været nødt til at flytte deadline
til lørdag 1. august. Den udkommer tirsdag 11. august.
Med venlig hilsen Redaktionen

Afholder ordinær generalforsamling
mandag den 15. juni 2015 kl. 19.00 i
Ødis Hallens Cafeteria.
Dagsorden er ifølge vedtægterne og kan
læses på side 3 i Sogneavisen nr. 4 Maj
2015. Med venlig hilsen Bestyrelsen

Sogneavisens deadline og udgivelsesdatoer 2015
Nr. 6
Nr. 7
Nr. 8
Nr. 9
Nr. 10

deadline 1. august
udkommer 11. august
deadline 29. august
udkommer 8. september
deadline 26. september udkommer 6. oktober
deadline 31. oktober udkommer 10. november
deadline 28. november udkommer 8. december
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NYT FRA
SOGNEFORENINGEN
Hjertestartere ophængt
Så er hjertestarterne hængt op. Det
skete fredag den 29.5. og de tre lokale
kurser i livreddende førstehjælp er i
fuld gang. Det er dejligt at rigtig manForsikringsselskabet Sønderjylland
ge har vist interesse for at lære om
Øst G/S fond til hjælp til genoptryk af
brugen af hjertestarterne.
velkomstfolderen. De sidste eksemNyt oplag af ”Velkommen til Ødis plarer af folderen er snart opbrugt, så
Sogn” ønskes
der er behov for et nyt oplag.
Sogneforeningen har ansøgt om støtte
Sogneforeningen ønsker alle en god
hertil og har modtaget 6000 kr. fra
sommer.
Bliv medlem af Sogneforeningen
Årligt kontingent:
- Privatpersoner 50 kr.
- Foreninger og institutioner 200 kr.

Info

til ny

e me
dlem
mer

Tegn dit medlemskab ved indbetaling på bankkonto: 5881 4383 569 430 (husk navn
og adresse) eller til Lone Holm Knudsen, Fløjbjergvej 18, Ødis.

Velkommen til Ødis Sogn
Af Jonna Jørgensen

I februar i år flyttede Susanne og
Jens Leth-Pedersen med deres tre
børn Julie, Malte og Magnus ind i
huset på Gl. Møllevej 26 i Ødis Bramdrup.
Susanne arbejdede tidligere ved LM Glasfiber, men har de seneste to år været ansat
ved Teknos i Vamdrup.
Jens er stadig landmand og har svineproduktion på gården Steppingvej 24. Der er
150 søer. En stor del af de mange smågrise, der produceres, bliver solgt til forsøg
for at udvikle hensigtsmæssig foder. Resten eksporteres.
Stuehuset er lejet ud.
Susanne er fra Ødis Bramdrup, har haft sin
barndom og ungdom der og føler næsten,
hun er kommet hjem igen. Jens kommer
oprindelig fra Hejls.

Julie er 10 år og går i 4. kl. på Ødis Skole.
Hun havde en legekammerat på besøg, som
det ses på billedet.
Malte er 6 år og skal begynde i skolen. Han
kan lide at gå til svømning. Magnus på 4 er
i Børnehuset Ødis.
I deres ferier tager de på camping, dog ofte
så tæt på, at Jens om nødvendigt kan nå
hjem og tilse bedriften.
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Velkommen til Ødis Sogn
Af Karen Nielsen

Nye beboere i Fovslet.

I oktober 2014 kom Sanne
Tjørnelund og Lasse MunkPetersen og datteren Liv til
Fovslet, hvor de flyttede ind på adressen Møllevej 13a.
Familien kommer fra centrum af Kolding med jernbanen i baghaven.
Sanne arbejder ved familierådgivningen i Kolding og Lasse arbejder som
kran- og løftegrejstekniker hos Certex,
der har hovedafdeling i Vojens. Liv er
fem år og går i glidende overgang på
Vonsild Skole. Og så har de hunden
Zoey, en lille Chihuahua på to år. Liv
har fået to gode legekammerater i
Fovslet og forleden holdt de
små pichwich ude på en mark, så Liv

Børnedyrskue 13. juni 2015

er faldet godt til ude på landet.
Fritidsinteresser har de flere af, bl.a.
gå- og løbeture i naturen, fitness og
sejlture.
Familien elsker at bo i Fovslet, nyder
roen og har god kontakt til naboerne.
Desværre var Sanne ikke til stede, da
billedet blev taget.
I år laver vi en ny konkurrence i form
af en labyrint. Vi håber på, at vi kan få
nogle hold op at stå, børn og forældre.

Børnedyrskuet bliver afholdt for 5.
gang, og nu er programmet ved at være Det bliver spændende at se, hvem der
på plads.
er bedst til at huske.
Kæledyrene, som er søde, sjove og
spændende, er forhåbentlig tilmeldt, så
der er rigtig mange at se på og husk,
der er medaljer til alle dyrene. Vi skal
også have fundet 1., 2. og 3. pladserne.

Er I blevet sultne, sælges der pølser,
kaffe og kage.
Vi får besøg af fire, måske flere hobbyfolk, som gerne vil vise, hvad de laver i
deres fritid. Måske kan der gøres en
god handel!

Ud over tombola og hestevognskørsel,
er der konkurrence om at bage en
spændende, sjov og lækker kage, hvor De tidligere år har der været Pproblemer. Vi flytter lidt om, så der
der præmier på højkant til 1., 2. og 3.
skulle være plads til flere biler.
pladserne.

Der er fortsat vores flødebollekaster og Vi håber, at rigtig mange har lyst til at
stigegolf. Spejderne kommer også, lad bakke op om arrangementet.
Jørn Oehlenschlæger
os se, hvad de byder ind med.
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13. 6.
Kl. 10.00-10.30
Indskrivning af dyr
Kl. 11.45
Bedømmelse af dyrene
Kl. 12.30
Vinderen af kagekonkurrencen findes
Kl. 14.00 Afslutning
Entré: Gratis

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
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På tur med
STI-gruppen
Af Inge M. thomsen

Kun få trodsede regn og blæst og
deltog i STI-gruppens gåtur i
Svanemosen den 19. maj 2015.
Men vejret viste sig faktisk fra
den pæne side. Vi fik en enkelt
lille regnbyge ellers var det dejligt vejr, endda med sol og 2 flotte regnbuer. Vi tog den afmærkede tur rundt i mosen med en lille
afstikker til et kig over til Fovslet
Skov, derefter rundt om den utrolig
flotte sø og sluttede af oppe i udsigtstårnet. Vi nød den medbragte væske
og en lille en til halsen blev det også

Aktivitetsudvalget
efterlyser!!!

til. Alt i alt en dejlig aften - og som en
af deltagerne sagde, havde vi siddet
hjemme i lænestolen foran TV, havde
vi ikke opdaget at vejret var så skønt.

Aktivitetsudvalget har igennem en årrække haft en samarbejdsaftale med
Driftsafdelingen i Kolding Kommune,
vedrørende renholdelse og græsklipning af de offentlige arealer ved Søen
og i byen.

området skal virke mere imødekommende for beboerne og eventuelle tilflyttere.
Derfor efterlyses flere frivillige hjælpere til at løfte denne opgave, som ikke
er voldsomt belastende, hvis bare flokken af hjælpere er stor nok, så vi undgår fænomenet ”Tordenskjolds soldater”.

Samarbejdsaftalen har fungeret efter
hensigten, nemlig at få områderne til at
fremstå velplejede og rene. Men flere
opgaver for Aktivitetsudvalgets frivillige hjælpere trænger sig på, hvis lokal-

Hvis dette lille ”opråb” har vakt din
interesse, og du mener, du kan afse et
par timer i ny og næ, kontaktes Eigil
Lauersen på mobil 29 65 67 99 eller
Jens S. Jørgensen på mobil 40 68 82 82.

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
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Sankt Hans på Den gamle Sportsplads
i Ødis Bramdrup
Traditionen tro, holder vi igen i år Sankt Hans på den gamle
sportsplads i Ødis Bramdrup. Vi håber igen i år på, at mange
vil møde op og hjælpe med at sende heksen til Bloksbjerg.
Så pak madkurven og hiv fat i familien, venner og naboer.
Grillen er klar til at stege medbragte bøffer og pølser fra kl.
18.00.
Kl. 20.00 finder vi Ødis Bramdrups
grimmeste og mest fortryllede Sankt
Hans heks.
Så kom med din hjemmelavede heks
og deltag i konkurrencen. Der er
præmie til den bedste heks.
Alle hekse, store som små, skal selvfølgelig sendes til Bloksbjerg, så efter bedømmelsen placeres de alle på bålet.
Kl. 21.00 tænder vi bålet med båltale ved Birgitte Kragh. Vi
synger Sankt Hans sangen og tager afsked med alle heksene.
Der kan købes øl, sodavand, kaffe, te og kage.
Vel mødt.
Ødis Bramdrup Landsbylaug
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Til minde om Anne Buch
Rasmussen

idrætsdag m.m., hvilket vidner om hendes
store engagement i hendes arbejdsplads.
Hun interesserede sig for sine kolleger.
Havde man brug for en skulder, kunne man
altid komme til Anne. Anne var kærlig,
men ærlig og bestemt, og man var aldrig i
tvivl om, hvor man havde hende. Anne
sagde, hvad hun mente og mente, hvad hun
sagde, men når alt var sagt, så var tavlen
visket ren. Anne var et ualmindeligt værdsat menneske og afholdt af alle. Anne havde også humor, og der kom gerne en kæk
bemærkning over bordet, når stemningen
trængte til at blive hævet lidt, og et godt
grin gik hun heller ikke af vejen for.
Mere end noget betød familien dog alt for
hende. Hun talte meget om sine elskede
børn, Line og Peter, sine svigerbørn, Kenneth og Pernille og ikke mindst børnebørnene Theresa, Mikkel, Magnus, Alma og
det sidste skud på stammen Arthur. En
gang imellem var børnebørnene med på
arbejde, og man så hvor Anne strålede af
stolthed. Ingen var heller i tvivl om, at hendes mand, Hardy, var i hendes hjerte hele
tiden. Annes største ønske til sidst var at
opleve det sidste af sine børnebørn, Arthur,
komme til verden, før hun selv skulle herfra.
Hendes store fritidsinteresse de senere år
var golf, som hun havde planer om, at hun
selv og Hardy skulle bruge deres alderdom
på. I golfklubben mærkede de også Annes
engagement både som spiller og underviser.
Anne var altid velforberedt og engageret i
alt, hvad hun foretog sig. Hun var dedikeret
til sit arbejde, og det betød utroligt meget
for hende, hvilket vi som kolleger mærkede
lige til det sidste. Anne var en fighter, der
ikke ville give op. Hun kom på arbejde,
selvom hun egentlig var indlagt, for intet
skulle stå i vejen for hendes vilje til arbejdet, end ikke en livstruende sygdom – om
så hun skulle slæbe sig af sted!

Børnehaveklasseleder ved Ødis Skole.

Det er med stor sorg, at vi måtte tage afsked med Anne den 2. april d.å.
Anne gik bort efter en lang og sej kamp
mod kræften.
Anne blev ansat på Ødis Skole som børnehaveklasseleder 1. august 1995. Hun vandt
hurtigt alles hjerter og respekt med sin personlighed, faglighed og sit store engagement.
Anne var et kærligt og omsorgsfuldt menneske med et stort hjerte for skolens elever.
Et særligt blødt punkt havde hun dog for de
børn, der havde et særligt behov, og hun
var altid opmærksom på at give dem den
hjælp og støtte, de havde brug for. Anne
var bestemt og forlangte ro, når der skulle
arbejdes, og ingen kunne løbe om hjørner
med hende. Hun var, som hun selv udtrykte det, skrap, eller som præsten ved bisættelsen sagde, en ”rappenskralde”. Anne var
også et stort ordensmenneske, hvilket havde indflydelse på opdragelsen af hendes
elever. Borde og stole skulle stå pænt, inden man forlod klasseværelset, legerummet
skulle være ryddet ordentligt op, spillene
skulle pakkes rigtigt sammen osv. Dette,
sammen med roen, var med til at give en
forudsigelig skolegang. Hun høstede megen respekt fra alle børn, helt op til den dag
de gik ud af skolen. Respekten fik hun også
fra forældre, og blev der stillet spørgsmål
til hendes facon at gøre tingene på, kunne
hun altid svare for sig, så man ikke var i
tvivl om, hvorfor hun arbejdede, som hun
gjorde. Anne var meget ambitiøs, og ingen
skal være i tvivl om, at børnene i 0. kl på
Ødis Skole kunne langt mere end forventet,
når de startede i 1.kl. Med andre ord, så
gav hun alle børn et godt fundament for
fremtiden.
Blandt kollegerne høstede Anne også stor
respekt og anerkendelse – af flere årsager. Kære Anne, vi savner dig og du vil for
Anne var gerne med til at arrangere og
altid have en stor plads i vores hjerter.
forberede flere større projekter på skolen,
Ære være dit minde.
f.eks. Bakkeby og 4o års Jubilæum, men
Dine kolleger på Ødis Skole
også mindre projekter som fagdage, lille
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Sankt Hans ved Ødis Sø
tirsdag den 23. juni 2015

Aktivitetsudvalget arrangerer igen i år Sankt Hans med bål på Ødis Sø.
Der bliver rejst et telt, så der er mulighed for at komme lidt i læ, hvis man
vælger at spise dernede, og man er velkommen til selv at medbringe bord
og klapstole, eller måske bare et tæppe og en madkurv.
Der bliver ikke stillet grill op i år, men man er selvfølgelig velkommen til
selv at tage en grill med for at grille sine bøffer og pølser.
Der bliver rejst et telt med bod, hvor der kan købes øl og vand, samt kaffe
og kage.
Der vil blive opstillet små fodboldsmål som de tidligere år, og der vil blive lavet et lille bål, så børnene kan bage snobrød.
Der vil være opstillet toilet på pladsen.

Aftenens program vil være:
Kl. 19.00 vil det lille bål være klar til snobrødsbagning. Boden vil være

åben, og der kan købes øl og forskellige sodavand, og senere kaffe og
kage. Snobrødsdej hentes i boden, og pinde findes på pladsen.
Kl. 19.45 byder formanden velkommen til årets Sankt Hans fest og bålet
på søen tændes.

Kl. 20.00 Byrådsmedlem Knud Erik Langhoff holder båltalen, og vi

synger den omdelte sang.
Herefter er man velkommen til at gå i boden, hvor der kan købes øl og
sodavand, samt kaffe og kage.
Aktivitetsudvalget håber, at
der er rigtig mange, der vil
besøge boden, da det er den
eneste mulighed udvalget
har for at samle lidt midler
til at holde maskinparken i
gang med brændstof og
sliddele – og til en forfriskning til hjælperne, når de
gør rent nede i byen.
Vi håber på godt vejr og at
rigtig mange vil være med
til at fejre årets længste dag,
og få sendt heksen afsted til
Bloksbjerg med maner.
Aktivitetsudvalget
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Arbejdsdag i Børnehuset Ødis

legende let, da vi havde fået sponseret nog-

Af: Christina Rasmussen

Torsdag d. 8. maj 2015 var der arbejdsdag i
Børnehuset Ødis.
Der var stort engagement at spore både
blandt de voksne og børnene. Børnene havde gået og glædet sig hele ugen op til. De
skulle nemlig arbejde sammen med deres
forældre i deres børnehave.
I alt var der mødt godt 20 voksne og 21
børn, hvoraf de 3 var babyer.
Bente Møller, lederen af Børnehuset Ødis
havde flere forskellige opgaver, der skulle
laves denne dag.
Bl.a. skulle det gamle legehus rives ned.
Det blev ikke uden kamp, da legehuset ikke
”Rugbrødskræfterne”
ville give op med det første. Det hjalp, da
det fik lidt hjælp af en bajonetsav og en
le minigravere og en motorbør.
minigraver. Så måtte det lade livet.
Børnehuset Ødis har også fået et nyt stativ,
En anden opgave var, at få skriftet sandet i hvor det er muligt at hænge forskellige
redskaber i. Under dette stativ skulle der
sandkasserne. Først blev sandet gravet op
graves ud, således at der kunne komme
af sandkassen for dernæst at blive fyldt
faldsand under.
igen. Heldigvis var der en god maskinpark
og nogle gode rugbrødskræfter.
Gården skulle tømmes både for legetøj og
sand, da der efter sommerferien skal laves

”Maskinparken”

en overdækket gang mellem tumlerummet
og køkkenet.
I forbindelse med at Børnehuset Ødis har
fået penge til at forny legepladsen, skulle
der graves et stort traktordæk ned. Det gik

Minigraver fra Entreprenørfirmaet
Jens Leth-Pedersen
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Minigraver og motortrillebør fra
TC Maskinudlejning

”Hygge i garderoben”

Uden dem var vi ikke kommet i mål med
alle vores opgaver.
Den ene minigraver var sponseret af:
Entreprenørfirmaet
Jens Leth –Pedersen
Steppingvej 24
Da listen
med opga- 6580 Vamdrup
ver var ble- Tlf. 20 73 88 78
Den anden minigraver samt motortrillebøvet løst var ren var sponseret af:
der hygge- TC Maskinudlejning
ligt samvær Gammelgårdsvej 5
inde i bør- 6580 Vamdrup
Tlf. 51 50 38 65
Lækker mad”
nehaven.
Derudover skal lyde en stor tak til de engaBørnehaven og dens bestyrelse havde sør- gerede forældre og børn for det stor arbejget for lækkert lasagne med tilbehør.
de, de gjorde for børnehaven og dens børn.
Der skal lyde en rigtig stor tak til vores
sponsorer af minigravere og motortrillebør.
Derudover skulle der fjernes jord under
hængekøjerne, således at der kunne blive
sået græs.

Kursus / brug af hjertestartere
Sogneforeningen har i skrivende
stund gennemført 2 af 3 arrangerede kurser i førstehjælp og brug
af de indkøbte hjertestartere.
Tilslutningen til kurserne har
været særdeles tilfredsstillende
med stort set fuldtegnet hver
gang dvs. 16 personer pr. gang.
Kurset er arrangeret i samråd
med firmaet LærFørstehjælpNu
og instruktør Jens Vang Møller.
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Hvilken vej ?

"Vejgættebilledet" i dette nummer
er fra den østlige del af sognet. Der tale
om en ret gammel vej.
Hvor er vi henne denne gang?

Sidste gang befandt vi os på Gåskærvej ved Højgård i Ødis Bramdrup.
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Skovtrolden arrangerer:
Torsdag den 11. juni kl. 19.00.
Kvækkende løvfrøer, masser af fuglesang
samt almindelig hygge omkring grillen.
Vi skal på tur i et område ved Trummersgård i Frørup, hvor vi starter med at nyde
de medbragte drikke- og fødevarer, som
kan klargøres på en til lejligheden opstillet
grill ude i naturen.
Lidt henad aftenen starter koret af løvfrøer
blandet med fuglesang, så vi håber på god
underholdning på en forhåbentlig lun sommeraften.
Mødested: Trummersgård Frørupvej 19
Frørup

Til slut bliver der måske tid til et kort besøg ved Runkenbjerg, hvor vi skal opleve
en helt speciel geologi.
Mødested: P-pladsen ved V. Nebel Kirke

Søndag d. 16. august kl.09.00.
Vadefugle, skestorke, havørne, måger og
andre fuglearter - kort sagt Skjern Enge er
målet for denne tur.
Der bliver som sædvanlig tale om en heldagstur til Skjernå Deltaet.
Vi starter med at se på fugle ved Hestholm
Sø. Efter denne indledning kan de, der ønsker det gå en længere tur ud over engene
anført af folk fra "Skovtrolden", mens resten samles i det store fugletårn, hvor der
bliver kikket på fugle og snakket om samSøndag den 19. juli kl. 14.00.
me. En turleder vil også her være til stede.
Bronzealder. Vikingetid, Storslået natur og Den videre tur går til fugletårnet ved Lønalmindelig hygge på Egtvedegnen.
borggård, hvor vi ser, hvad der er at byde
På denne tur starter vi med at besøge Egpå der, inden vi alle kører ud til det sydlige
tvedpigens grav, hvor vi skal høre om livet pumpehus, hvor vi dvæler
i Bronzealderen.
en stund.
Efter denne indledning kører vi til RavTil slut følges alle ad ind
ningbroen i Vejle Ådal, hvor vi får en ori- til Skjern, hvor vi i forentering om et spændende tidspunkt i Dan- vejen har bestilt borde
markshistorien med store omvæltninger.
på et spisested med
Så er tiden inde til, at vi bevæger os til en god og billig mad.
raste- grillplads ved Kirstinelund, hvor vi
Mødested:
laver mad af medbragte fødevarer over
P-pladsen ved
grillen samt nyder hinandens selskab.
Vamdrup Kirke
"Skovtrolden medbringer kul til Grillen.

Kom på landet og se noget andet
Få syet et helt personligt babytæppe med navn
og data i fleece af super kvalitet eller gæstehåndklæde 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
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GRATIS
synsprøve

VAMDRUP
SPECIALOPTIK
OPTIKER - OPTOMETRIST
TLF. 75 58 10 86

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

URE - BRILLER

GULD - SØLV

Steppingvej 3
6580 Vamdrup
Tlf. 7559 8035 / 2217 3680
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Vi er Guds hus og kirke nu
- bygget af levende stene.

til ære for Gud. Et sted, hvor mennesker,
der er faret vild, kan finde ro og styrke. Et
sted, som vil stå i tusind år!”.

Indtryk fra 2. Pinsedags
gudstjeneste ved Nicolai
komplekset i Kolding

Kirken af levende stene. Selv om pinsen
ligger her i maj, så handler den ikke kun
om mig og min egen lille firkantede verDomkirken i Milano. Der skulle mange den. Den handler heller ikke kun om den
mennesker og mange år til at bygge dom- daglige overlevelse. Pinsen handler om at
kirken i Milano. Man begyndte i 1386 og bevæge hjertet så hårdt som fjeld, som vi
den blev indviet 1577. Med hurtig hoved- skal synge det i den næste salme. Kirken
regning giver det 191 år, men man blev
er ikke kun prægtige bygninger, smukke
ved med at bygge på den i over hundrede salmer og traditionsrig liturgi, kirken er et
år efter, at den var indviet. Mange menne- fællesskab af mennesker. Som Paulus
sker og mange sten skulle der til, før dette også minder menigheden i Korinth om:
storværk var gennemført.
Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at
Guds ånd bor i jer? Og Grundvig stemmer
Jeg bygger en katedral. Det fortælles, at i: Vi er Guds hus og kirke nu, bygget af
en mand kom rejsende fra Rom og på sin levende stene.
rundtur i byen passerede den store byggeplads, hvor der sad tre stenhuggere. Han
Praktiske forberedelser. Ovenstående er
gik hen til den første stenhugger og spurg- et uddrag af den prædiken jeg holdt, samte: ”Hvad laver du?” ”Det kan du vel se.
men med en kollega, til fællesgudstjeneJeg hugger sten!”, lød svaret. Da manden sten i provstiet. Vi var 8 sogne, der var
ikke følte, at han havde fået svar på sit
sammen om at planlægge gudstjenesten
spørgsmål, gik han hen til den anden sten- og forberedelserne gik i gang allerede i
hugger og spurgte: ”Hvad laver du?”. ”Jeg efteråret. Hvor skal vi være? Hvem skal
hugger sten. Det er et hårdt arbejde, men stå for det praktiske? Hvilket tema skal vi
det giver mig brød på bordet, så jeg kan
vælge? er bare nogle af spørgsmålene, der
forsørge min familie!”. Den rejsende følte skal tages stilling til. Der var forskellige
stadig ikke, at han havde fået tilstrækkeidéer til placering af gudstjenesten, men
ligt svar på sit spørgsmål, så han henvend- valget faldt til sidst på Nicolai komplekset
te sig til den tredje stenhugger og spurgte: i Kolding.
”Hvad laver du?”. ”Jeg bygger en katedral
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De mange idéer blev skønt forenet.
Dagen oprandt med skiftende vejr. Skyer,
sol og vind. Det skulle vise sig at Nicolai
komplekset var velegnet. De mange idéer
spillede sammen. Kasserne som børneklubben og vores gravere havde malet,
sammen med vimplerne fra Hjarup og
Vamdrup. Trosbekendelsen blev læst på 4
forskellige sprog af medlemmer af den
Tværkulturelle Menighed. På den måde
blev det vist, at vi tror på samme Gud, så
forskellige vi ser ud og vores vilkår ikke
er de samme. Der mødte både store og
små op. De 300 sangark slog ikke til, ej
heller kunne caféen følge med i efterspørgslen af pølser og kartoffelsalat. Og
det må jo siges at være positive problemer.

Det lufter liflig under sky.
Såmænd vinden var med til at præge
gudstjenesten. Da børn havde bygget tårnet, med hjælp fra graveren i Seest, fik det
kun lov til at stå nogle få minutter, før
pinsens susen havde væltet det. En påmindelse om, at vi ved egen magt ikke kan nå
Gud. Det er Gud som kommer os i møde,
da han sendte sin søn til vores verden.
Således elskede Gud verden, at han gav
sin enbårne søn, for at enhver, som tror
på ham, ikke skal fortabes, men have evigt
liv, som det lød til teksten til 2. pinsedag.
Lettet og glad forlod jeg Nicolai komplekset. Om fire år er det vores del af provstiet, der skal står for 2. pinsedags gudstjenesten igen. Der er god tid til at få nye idéer.

Info om konfirmation
Indskrivningsgudstjeneste og
morgenkaffe 9. august
Konfirmationen i Ødis Kirke
foregår i 8. klasse. Inden sommerferien får
nuværende 7. klasse et brev med hjem om
indskrivningsgudstjeneste 9. august i Ødis
Kirke. Vi kan få overblik over, hvor mange
konfirmander vi får og kan notere de forskellige oplysninger. Forældre og konfirmander har mulighed for at stille spørgsmål, og vi får anledning til at møde hinanden, inden konfirmationsforberedelsen går
i gang.

Undervisningen varetages af sognepræsterne Bitten Hylleqvist Weile, Vonsild og
Borgny Brünings-Hansen, Ødis i fællesskab.
Fremtidige datoer for konfirmation i
Ødis Kirke. 2. søndag efter påske.
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2016
2017
2018
2019
2020

10. april
30. april
15. april
5. maj
26. april

Gudstjenester i Ødis Kirke
Sommer 2015
Hvor andet ikke er nævnt,
er gudstjenesterne
v/ sognepræst B. Brünings-Hansen

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

Juli
5. 5. søndag eft. Trinitatis
Ingen gudstjeneste.
Vi henviser til omegnenes kirker
12. 6. søndag eft. Trinitatis
kl. 9.00 v/Kristina Nilsson
19. 7. søndag eft. Trinitatis
kl. 10.30
26. 8. søndag eft. Trinitatis
kl. 9.00

August
2. 9. søndag efter Trinitatis
Ingen gudstjeneste.
Vi henviser til omegnenes kirker.
9. 10. søndag efter Trinitatis kl. 10.30
Indskrivningsgudstjeneste til næste
års konfirmation

Rododendronbusk på kirkegården
Se, blomsterflorets farvepragt
gør alle ord forlegne.
Kong Salomon i kroningsdragt
misundeligt må blegne!
Alt smukt, vi ved, al kærlighed,
den mindste fugl og lilje
er, Gud, din skabervilje.
Med dette vers fra salmen Det dufter lysegrønt af græs, nr. 725 i salmebogen, hilser
kirkesiderne sommeren velkommen. Vores
graver, Find, har taget dette billede på kirkegården, som nu står i sit smukkeste flor.
Ordet rhododendron er latin, af græsk rhodon 'rose' og dendron 'træ'. Der findes ca.
850 arter og talrige arter og hybrider, især
baseret på de asiatiske arter, er blandt de
højest skattede prydbuske i vore haver.

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.
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Tømrer- og
snedkerarbejde..!

EIGIL
FABRICIUS
Eigil Fabricius
Steppingvej 16, Ødis
6580 Vamdrup

www.eigilfabricius.dk

7559 8382 / 2239 6002

Cykler - Knallerter
Plæneklippere - Motorsave
SALG OG SERVICE
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Borde, stole, bænke
og flagstænger
udlejes af Landsbylauget
Ødis Bramdrup

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

Ødis Forsamlingshus

SADELMAGERIET

De perfekte rammer til DIN fest!

DANNEBROG

Leje for en weekend 1800kr. inkl. rengøring
Leje en enkelt dag (man. til tors.) 1050kr. inkl. rengøring
-El og varme afregnes efter måler.

Enggårdsvej 5, Ødis Bramdrup
DK-6580 Vamdrup

www.odisforsamlingshus.dk
På hjemmesiden finder du blandt andet info om:

Mobilnr.29 90 63 88
CVR .nr. 32 42 88 19

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

mail@sadelmagerietdannebrog.dk
www.sadelmagerietdannebrog.dk

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

Ellers kontakt Martin Aggesen, Ødis,
tlf. 7559 8669 / 2142 8433
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hele skulle lykkes. Der er brugt flere tusind mandetimer på at få det op og køre.
Vi satsede stort, med ny scene, nyt lys og
Af Lis Lomborg
en anderledes måde, at modtage gæsterne
på og set i bakspejlet, så kunne det ikke
have været bedre. Alt forløb som det skulØdis Revyen
le.
Så blev Stafetten givet videre til Ødis Re- Også fantastisk, at nogle af de gamle garvyen, og det er vi virkelig beæret over.
vede revydeltager havde mod på at komDet er altid en fornøjelse at få lov at forme på scenen igen og bare give den gas.
tælle og skrive om de ting, der foregår bag Det vakte begejstring, både blandt os revyscenen.
deltager og publikum. Stor tak til Jer for
Jeres indsats og engagement.
Ødis Revyen så dagens lys i 1989, hvor
De mange gæster, der mødte op både frenogle energiske og entusiastiske mennedag og lørdag, var helt igennem fantastisker fik revyen op at køre. Det er så siden ske og det var en rigtig dejlig følelse at
gået slaw i slaw og den lokale opbakning sidde til vores ris/ros møde søndag efterhar været der fra dag 1, og det kan man jo middag, godt trætte efter den store oprydkun glæde sig over.
ning, og smæske sig i de roser, vi i løbet af
weekenden havde fået tildelt. Super dejligt
At Revyen i år kunne fejre sit 25 års jubi- med så god respons. 1000 tak siger alle fra
læum, skyldes det store engagement, der
revyholdet for den store opbakning og de
lægges i det kæmpe arbejde, det er at få en flotte rosende ord, som jeg også så ærlig
revy til at fungere. Ved godt i skrivende
syntes, at alle bag revyen har fortjent.
stund, at nogle vil tænke, de kan da ikke
regne, jo det kan vi, det er 26 år siden re- Et andet stort højdepunkt i Ødis Revyen
vyen startede, men der har været et sabbat- var, da vi fik et stykke med i finalen til
år.
DM i Revy, som foregår i Juelsminde. Vi
vandt dog ikke, men bare det at komme så
Vores 25 års jubilæum løb af stablen i
langt viser, at vores revy også har potentiapril måned, og det er med stor glæde, vi ale blandt de rigtig dygtige amatørrevyer,
alle ser tilbage på et par yderst vellykkede der findes rundt om i Danmark. Vi har
revydage.
været med til DM i Revy nogle år, og vi
Publikum var med lige fra de ankom til
har haft nogle fantastiske dage sammen.
parkeringspladsen, hvor de blev modtaget På grund af de omkostninger, der er foraf vores yderst oplagte ”hjemmeværns
bundet med deltagelsen, har vi meldt fra,
folk”, for ikke at nævne hesten!!!
men tager stadig til Juelsminde for at se de
De gjorde deres arbejde så godt, at de også andre revyer og hente inspiration til vores
formåede at få vinket en lidt forvirret
egen revy, en lille miniferie vi ikke vil gå
mand ind på parkeringspladsen. Det viste glip af. Vi har nogle rigtig gode dage i
sig, at han slet ikke skulle til revy, men
Juelsminde.
hjem til sin mor og spise. Han syntes, det
var yderst festlig og lovede, at han ville
Foruden det benhårde krævende arbejde,
komme til næste år, så det håber vi da på, alle lægger i revyen, skal vi også nævne
han gør.
den store opbakning fra vores sponsorer.
Det er et ret stort budget, vi arbejder med
Jeg vil nok sige at vores 25 års jubilæum
og uden vores sponsorer, ville vi ikke vænok har været det største højdepunkt i Re- re i stand til at leverer det, vi gør. Vi ville
vyens virke. Alle sejl var sat, for at det
ikke have mulighed for at forny scene, lys-

Stafetten
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og lydudstyr samt kostumer i det omfang,
vi gør. Jeg er ret sikker på, at den store
økonomiske opbakning også giver deltagerne bag revyen blod på tanden til altid at
give den en ekstra skalle. Vi vil nemlig
gerne levere varen til dem, der bakker os
op. Ligeledes giver det også et helt unikt
sammenhold på revyholdet, da vi jo skal
være enige om, hvordan pengene fordeles
og hvor de bruges bedst, så det kommer
alle til gode. Så endnu engang 1000 tak til
vores sponsorer samt Kolding Kommune
for tiltroen til os. Det er dejligt, at I år efter
år støtter os. Det er vi meget taknemmelige og ydmyge over.

stablen med generalprøve fredag den 1.
april og premiere lørdag den 2. april 2016.
Vi starter som vanlig med tekstskrivning i
oktober, hvor vi ligeledes begynder at forberede publicering af næste års revy. Endnu engang ligger et stort arbejde og venter.
Men hvad gør det, når vi ved, at opbakningen er der

På revy holdets vegne
Lis Lomborg
Ødis Revyen

For alle, der er impliceret i Ødis Revyen,
sættes sammenhold og gensidig respekt
højt. I år havde vi en ny spiller på banen,
på saxofon, og det varmer en om hjertet,
når man modtager en mail efterfølgende,
der fortæller, hvor godt han følte sig modtaget, og at han var fuld af beundring over
den gejst, glæde og arbejdsindsats, alle
lægger for dagen for at få revyen til at
fungere. Samtidig meldte han sig på banen
igen, til trods for han kommer udenbys fra.
Det viser bare, at vi i revyen har et sammenhold og venskab, der ikke kan måles
med noget andet, og det er drivkraften i
dette store engagement, for ikke at nævne
alle de gode hjemmebagte kager, vi får lov
at smage gennem sæsonen.
Ødis revyen er klar til at modtage gæsterne til næste år igen, hvor revyen løber af

Loppesager

Økologiske kartofler fra
Gåskær

Gode, økologiske kartofler sælges

Afhentes hurtigt efter aftale
Henvendelse:
Tlf. 28 12 88 79 / Tlf. 75 59 85 21
Støtteforeningen for Ødis IF

Selvbetjening fra skabet ved vejen

Venlig hilsen
Kirsten Schmidt, Gåskærvej 8
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Levering af:
bårebuketter, kranse,
blomster, dekorationer,
almindelige buketter og
sammenplantninger

74 56 25 40

Christiansfeld
Fodpleje
Læge exam.
Fodplejer
Dorthe Birkholm
Kongensgade 13
Christiansfeld

Tlf. 74562117

VÆR GOD VED DINE
FØDDER!
* BØJLEBEHANDLING

* BEHANDLING AF
LIGTORNE
* NEDGROEDE NEGLE
* FJERNELSE AF HÅRD HUD
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Hvad er det?

Af Frede Nielsen

man kan se begge hanner ligge
stærkt udmattede et stykke fra hinanden og gispe efter vejret.
Det kan endda forekomme, at
kampen genoptages senere, men det
ender på et tidspunkt med, at den
ene bevarer territoriet. I sådanne
tilfælde sker der det, at den vindende han i løbet af ganske kort tid får
en lidt større hvid blis i panden,
mens den andens modsat bliver lidt
mindre. I fugleverdenen er det
hunnen, der vælger partner. Blishønens hun foretrækker den han,
der har den største blis.
Blishønen er kendt for sin frygtløshed og angriber alt, hvad der
kommer ind i dens territorium i
yngletiden. Selv den meget større
Dette nummers "Hvad er Det" ses
knopsvane får læst teksten op, hvis
for tiden rigtig mange steder og i rig- den ikke holder behørig afstand.
tig mange udgaver rundt, men "Hvad
Uden for ynglesæsonen lever fuger Det"?
lene godt sammen i større flokke.
Løsningen på sidste nummers "Hvad
er Det" var en meget ophidset blishøne set bagfra. I forårsmånederne udkæmper blishønernes hanner nogle
voldsomme terrritoriekampe. Billedet
er taget i sådan en situation, hvor vores ven truer en rival med tørre tæsk,
hvis den ikke forsvinder fra området.
I en række tilfælde kan disse kampe vare i flere timer og endda ind
imellem ende med, at den ene kombattant afgår ved døden.
I bedste fald ender det tit med, at
24

Ødis IF - Fodbold for sjov
Igen i år mødes vi hver onsdag kl.
19 på sportspladsen bag skolen, deler os i to hold og spiller en omgang
fodbold. Vi plejer være mellem 6 og
10, og vi vil gerne være flere. Vi
hygger os, mens vi får motion. Der
er ingen krav til det tekniske niveau,
og alle kan være med.

Konceptet Fodbold for sjov er udviklet af DBU og henvender sig til
voksne over 18 år, men i Ødis er der
spillere fra 15-55 år.
Vi glæder os til at se så mange som
muligt til en uforpligtende omgang
Tiki-taka-fodbold.
Find os på Facebook eller følg bare
kortet.
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LIDT NYT FRA
VENNEKREDSEN PÅ
VESTERLED
Så er vi i fuld gang med sæson 2015,
og som foråret er skredet frem, er der
flere og flere tiltag, der er afviklet.
I år kører vi ikke med bussen fra Lindely, men er blevet tildelt køretid med
en af de 2 kommunalt indkøbte busser.
P.t. er det uden store omkostninger at
deltage, men desværre er det kommet
undertegnede for øre, at når dieselkortet er tomt, skal vi selv til at betale,
men ingen ved p.t., hvad beløbet bliver. Som det er nu, kører vi tur hver
anden mandag ud i det blå, og det nydes i fulde drag.
Vi søgte sidste år om at få en andel i
Superbrugsens poletsøjler og fik kort
før jul accept herpå. Det har siden vist
sig, at vi har fået en stor opbakning
denne vej, og pengene var jo øremærket vores spisesammendag. Det lykkedes over al forventning, og vi fik næsten fuld dækning for omkostningerne.
Stor tak til alle der har støttet os den
vej.
Siden har vi afviklet vores
"Vesteroliade", hvor beboerne bliver
sat på forskellige opgaver rundt på Ve-

sterleds område. Desværre var vejret
ikke helt med os, så vi måtte droppe de
udendørs aktiviteter, men de, der kunne, blev afviklet indendørs. Som ekstra
kolorit havde Vesterled bestilt
KÆLDS pølsevogn, så beboerne kunne få sig en hotdog, eller hvad de nu
kunne tænke sig af pølser - stor succes.
Vennekredsen har nu eksisteret i 10 år,
og vi prøver stadig på at finde på aktiviteter, der kan bruges. Senest har vi i
samarbejde med beboerpårørendegruppen investeret i et drivhus, hvor det er
meningen, at de beboere, der kan og
har grønne fingre, skal være med til at
dyrke tomater og agurker. Så bliver det
spændende at se, hvad der kommer på
bordet senere på året.
I anledning af de ti år har vi fået forfattet en lille sang af vor lokale poetinde
på Vesterled, og jeg synes ikke, at man
skal snydes for at kunne nynne (synge)
den i Ødis og omegn.
Stig Funder

Vennekredsens 10 års jubilæum
Melodi: Fra Engeland til Skotland

Tænk, vennekredsen runder
de 10 år her i dag.
Det fejrer vi nu med komsammen
i et muntert lag
Og helledusseda.
Vi kom fra Ødis a’
Fra Ødis Bramdrup, Fovslet,
Vamdrup, Kolding. Pænt godda’.

Vi har tilmed et motto.
Det lyder jo som så.
En ekstra hånd til alt det sjove”.
Meget findes på.
Vi ta’r på køretur
og fra vort fadebur
har vi skam medbragt kaffe, kage.
Det er no’ed, der dur.
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Til bankospil vi byder,
til gymnastik og sang.
Vi spiller spil og går en tur
og pynter, tænk engang
til jul og påske, fest.
Spis sammen – det er bedst.
Til gudstjeneste hjælper vi.
Kom gerne. Vær vor gæst.

Og meget stolte det var
vi jo naturligvis,
da vi som årets folkehjælper
vandt en fornem pris.
Og vi godt takke vil
enhver, som spæder til.
Så at vi også fremover
kan drive frit vort spil.

Til Vesteroliade,
der er vi jo et must.
Vi sørger for gevinster
og vi passer hver en post.
En pølsevogn med glans
vi skaffer til Sankt Hans.
At være med i vennekredsen
er en dejlig tjans.

Vi synes ærligt talt vi
må prale af os selv.
At huset Vesterled har os,
ja det er deres held.
En skål vi alle får.
Vi ønsker vi består
som Vennekreds for Vesterled
endnu i mange år.

Zebraedderkop med bytte

indtil de er tæt nok på til i et spring at
lande på ryggen af byttet og med et
En ca. 6 mm. lang zebraedderkop har lynhurtigt bid lamme det.
gennemført en succesrig jagt et sted i
Efter den succesfulde jagt slæber eden privat have, hvor den har nedlagt en derkoppen byttet ind i sit skjul, der kan
flue på sin egen størrelse.
ligge et stykke fra åstedet, hvor den så
Zebraedderkoppen hører artsmæssigt
kan udsuge dette straks eller gemme
til blandt jagtedderkopperne, der ikke det til senere, hvis sulten tillader det.
laver spind til indfangning af byttedyr,
men i stedet sniger de sig ind på dette, FN
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www.trafikskolen-vamdrup.dk

Udtrækning af
Ødis IF lotteri
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Åbningstider:
Salon 10

Vamdrupvej 10,
tlf. 75598045 /. 21296369
Tirsdag, torsdag og fredag……. ...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

Buchwald Radio ApS
Østergade 15
6580 Vamdrup
Tlf.: 75581233

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

Farrisvej 19

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
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Dagplejen

Vandværkerne

Henv.: Dagplejen, Kolding kommune

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

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

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

Vesterled

Ødis Byvej, tlf. 75 59 80 90

Ødis Hallens Cafeteria

Formand Stig Funder, 75 58 36 08

Krolfklubben i Ødis Kroge

Formand: Anette Sørensen tlf. 3056 3074

Vesterleds Vennekreds

Formand: Peter Christensen, tlf. 29939117

Forsamlingshuset

Formand: Eigil Laursen, tlf. 75 59 81 99
Udlejning: Martin Aggesen,
tlf. 75 59 86 69 / 21 42 84 33

Krolfklubben ”Madholdet”,

Sogneforeningen Ødis Sogn

Åbent hus i Ødis Forsamlingshus

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

Formand: Jens S. Jørgensen, tlf. 75 59 82 88 Kontaktpersoner:
Grethe, 75598060, Margit, 75598139 ,
Aktivitetsudvalget
Gerda, 75598276, Ingrid, 75598129,
Formand: Eigil Laursen tlf. 75 59 81 99
Karen Sophie, 74568309

Stifindergruppen

Sang for Sangglade

Formand: Inge M. Thomsen, 75 59 84 13

Beboerforeningen for Fovslet og om- Kont.person: Marie Louise Jensen 26127780
egn Kont.person: Karen Nielsen, 75 598269 Ødis KFUM spejdere
www.odisspejder. dk

Landsbylauget for Ødis Bramdrup

Formand: Lars Frandsen, tlf. 75 59 84 66

Tvetohytten, Vamdrupvej 16 A

“Skovtrolden”

v/ Frede Nielsen, tlf. 75 598269

Ødis Antenneforening www.oedisaf.dk
Formand: Kai Videbæk, tlf. 75 59 84 09
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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

Sogneavisen Ødis Sogn
udgives af

Sogneforeningen Ødis Sogn

Vamdrup Bibliotek På biblioteket kan du
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

få svar på mange
spørgsmål.
Der venter dig gode
oplevelser i bibliotekets mange bøger,
blade, bånd, lydbøger og cd'er.
Det er gratis at bruge
biblioteket.
Der er både for børn
og voksne.
Det er DIT bibliotek!

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

Kolding

Annoncer:
Kristian Frandsen 7559 8292

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
31

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
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"Gættebilledet" i dette nummer
er fra den centrale del af sognet.
Der er tale om et relativt nybygget hus.
Hvor er vi henne?

Sidste nummers "Gættebillede"
var ejendommen Farrisvej 22 i
Ødis Bramdrup.
Næste nummer:
Udkommer 11. august 2015
Deadline 1. august 2015
kl. 8.00

Husk at få jeres arrangementer
med i aktivitetskalenderen
31432184 eller
ejbording@gmail.com

