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6/15  SOGNEAVISEN 

August 2015 

ØB Sommerleg 
Høstfest  
 

Lørdag den 26. september 
kl. 10.30 er der sommerleg 
på Den gamle Sportsplads. 
Samme dag kl. 18. er der 
gammeldags høstfest med 
fællesspisning og levende 
musik på Midtgaard. Læs s.5          

Bedsteforældredag i 
Børnehusene 
 

Traditionen tro blev der 
afholdt bedsteforældredag i 
Børnehuset Ødis og Børne-
huset på Steppingvej. 
Begge steder var temaet 
”Store Plantedag”. 

 Læs s. 8-9 

 

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

Nyt  fra Sogneforeningen    s. 3 

Sang for sangglade              s. 3 

Børnedyrskue                      s. 4 

Ødis Vandværk                   s. 4 

Sankt Hans ved Ødis Sø      s. 7 

Sankt Hans i Fovslet          s. 10            

Hvilken Vej?                      s. 12 

Skovtrolden                       s. 13 

Kirkesider                     s. 15-18 

Pandespejlet                  s. 21-22 

Hvad er det?                      s. 24 

Skolebestyrelsen                s. 25 

Nyt fra Ødis IF                  s. 26 

Haltider                              s. 27 
 

Åbent hus   
 

 

Er der stadig interesse for 
og opbakning til ”Åbent 
Hus” med foredrag, lysbil-
leder osv. i Ødis Forsam-
lingshus for pensionister, 
efterlønnere og andre inte-
resserede?              Læs s. 3 

Bævere og Ulve samt Juniorspejdere fra Ødis har været på 
lejr i denne sommer. Læs side 6-7 

 

Husk   
Sogneavisen  

kan  betales via net-

bank på konto nr. 

7040 0000175819 
Husk navn 

Vil du være spejder 
Så har KFUM spejderne i Ødis et tilbud til dig. Vi er 
klar til en masse, leg i naturen, sjov og ballade, bål og 
hvad vi ellers kan finde på af sjove aktiviteter! – Vi er 
ude på alle møderne og bruger både vores grund, sko-
ven og søen. 
Vi er en Bæverflok og en Ulveflok, der mødes første 
gang torsdag den 13. august.  Læs mere s. 11 



 2 

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

SEPTEMBER 
8. kl. 19, Præmiewhist, Ødis Hallens 
 Cafeteria 

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

13. kl. 14, Høstgudstjeneste med 
 efterfølgende kaffebord, Ødis 
 Kirke 

22. kl. 19, Præmiewhist, Ødis Hallens 
 Cafeteria 

26. kl. 10.30, ØB Sommerleg 
           kl. 18.00, Høstfest på Midtgaard, 
           Landsbylauget 

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

OKTOBER 
1.  kl. 18, ”Spis, syng og vær glad”-
 arrangement, Vestfløjen, Menig-
 hedsrådet 
6. kl. 19, Præmiewhist, Ødis Hallens 
 Cafeteria 

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

20. kl. 19, Præmiewhist, Ødis Hallens 
 Cafeteria 
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 

3. kl. 19, Præmiewhist, Ødis Hallens 
 Cafeteria 
12. kl. 19.30, Foredragsaften med 
 Poul Erik Jespersen: Anne Marie 
 og Carl Nielsen, Forsamlingshu
 set, Menighedsrådet 

17. kl. 19, Præmiewhist, Ødis Hallens 
 Cafeteria 
22.  kl. 13.30, Indsamling af dekorati-
 onsmaterialer i Drenderup Skov, 
 Mødested: Naturskolen Drende-
 ruphus ved Vamdrupvej 18 i 
 Ødis, Skovtrolden 
 

DECEMBER 
1. kl. 19, Præmiewhist, Ødis Hallens 
 Cafeteria 

Sognets aktivitetskalender 

   

Sogneavisens deadline og udgivelsesdatoer 2015 
  

 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 

Præmiewhist i Ødis Hallens Cafeteria. Starter den 8. september. 

Tirsdage i ulige uger kl. 19.00 
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NYT FRA  
SOGNEFORENINGEN 

Sogneavisen i farver 
Nu kan Sogneavisen også læses på Ødis 
Skoles hjemmeside - og så endda i farver. 
  

Kurser i livreddende førstehjælp 
Så kom hjertestarterne endelig op, og 
forhåbentlig kommer de aldrig i brug. 
Skulle det imidlertid være tilfældet, så er 
der mange beboere i de tre landsbyer, der 
er godt rustede til at udføre livreddende 
førstehjælp, idet alle tre kurser var fyldte. 
Der er allerede på nuværende tidspunkt 
udtrykt et ønske om flere kurser. Sogne-

foreningen overvejer muligheden. 
 

Fællesmøde for alle foreninger 
m.fl.:  
Det årlige koordinerende møde med alle 

foreninger vil i år have en anden form. 
Dagsorden udsendes den 25.8. og mødet 
afholdes den 8.september i Ødis Hallens 
Cafeteria.  
  

Hjemmesiden, www.ødis.dk       

Sogneforeningen arbejder fortsat på at 

forny og forbedre såvel hjemmesiden 

som Facebooksiden, så de bliver mere 

interessante, opdaterede og læsbare. For-

eningerne opfordres kraftigt til at bidrage 

med korte nyheder og billeder 

 

Åbent hus i  
Ødis Forsamlingshus  

 

Er der stadig interesse for og opbak-
ning til ”Åbent Hus” med foredrag, 
lysbilleder osv. i Ødis Forsamlingshus 
for pensionister, efterlønnere og andre 
interesserede? 
 

Måske er der nogle personer, der har 
andre ideer/forslag, så er det vigtigt at 
melde ud med det. Sidste sæson var 
der for få deltagere.  

Det er nødvendigt, at der kommer fle-
re, og hvordan kan der reklameres me-
re, for at mange finder vej til Ødis For-
samlingshus? 
 

Kom frem med ideerne og kontakt ud-
valget, så vi i fællesskab kan finde ud 
af, hvad der skal ske i den kommende 
sæson. 
 

Med venlig hilsen 
 

Grethe 7559 8060  -  Ingrid 7559 8129 

Margit 7559 8139   -  Gerda H. 7558 5330   

Tove og Bent 7559 8083 - Else 7559 8106 

Karen Sophie 7456 8309 

 

SANG FOR SANGGLADE 
 

Starter tirsdag den 15. september og 
fortsætter tirsdage i lige uger. 

Marie Louise er ved at arrangere en 
udflugt til Den Gamle By i Århus. 
Det bliver lørdag den 3. oktober. 

Nærmere information om turen i næste 
nummer af Sogneavisen og på første 

sangaften 15. september, hvor der også 
er tilmelding til turen. 
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Vi  takker vores na-
boer og venner for  
opmærksomheden 

omkring vores    
bryllup.  

 
Hilsner fra  

Cathrine og Rasmus,  
Fovslet  

Børnedyrskuet 2015 
Lørdag d. 13. juni 2015 blev der holdt Bør-
nedyrskue for 5. gang i Ødis Bramdrup. 
 

En dejlig dag med mange besøgende og 24 
tilmeldte dyr og hvor vi snød vejrguderne. 
De havde lovet regnvejr, men vi fik det 
afviklet i tørvejr og pakket sammen i tør-
vejr. Det kan kun lade sig gøre, når der er 
så mange, der gerne vil hjælpe. Det skal I / 
de have en stor tak for.  
 

En stor tak skal også lyde til alle vores 
sponsorer for alle de fine gevinster til tom-
bolaen. Det og så et dejligt kagebord med 
mange fine hjemmebagte kager sætter folk 
pris på. 
 

Jeg håber også, at udstillerne fik en god 
dag ud af det. Det var rigtig spændende at 
se, hvad der bliver lavet i vores lokalsam-
fund. 
 

Slutteligt var det en helt i gennem god dag. 
 

Venlig hilsen 
Jørn Oehlenschlæger 

Der var stor opbakning fra de små landsby-
er, både med dyr til skue og kage til kage-
konkurrence. Spejderne fra deltog også 
aktivt med bål og pandekager. Landsbylau-
get solgte pølser, kaffe og sodavand. Der 
var også en fin Tombola med flotte gevin-
ster.  
Der var 4 boder; KosWell, Jytte Gatti med 
hatte og fine forklæder, Birthe Pibenbring 
nisser og strik, Ellioner Kjeldsen med dåser 
til hatte m.m  
 

Vinderne ved dyreskuet  
1. pladsen: hesten Sakki - Thilde   
2. pladsen: hunden Darvin - Emma og Elin 
3. pladsen: kaninerne Nutte, Putte og Plet - 
Sofie  
 

Vinderne ved kagekonkurrence  
1. pladsen: banankage - Alma Bjærge 
2. pladsen: guldlagkage - Tanja Heuegård 
3. pladsen: bløden hjerter - Emmanuel Rø-
gen  
 

Venlig hilsen 
Jonna Jørgensen 

 

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 

 

Ødis Vandværk  
Amba 

 

Mandag  den 15. juni 
2015 afholdt 

 Ødis Vandværk Amba 
generalforsamling i  

Ødis Hallens Cafeteria. 
 

Referatet kan læses på 
www.odisvandvaerk.dk 

 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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Bævere og ulve på 
sommerlejr 
 

Så kom den tid vi længtes mod, om bå-
lets stille gløder ….. 
Sådan starter en af de klassiske lejrbåls-
sange. Og lejrbål hører der til på en 
rigtig spejderlejr. På Bæverne og Ulve-
nes sommerlejr var vi til et stort fælles 
lejrbål sammen med de op til 500 andre 
spejdere, der også deltog i centerlejren i 
uge 27 på Assenbækmølle Spejdercen-
ter. Vi holdt også vores eget lille lejrbål 
på vores lejrplads. 
Igen i år ramte vi ugen med det mest forry-
gende sommervejr. 
Søndag ankom en forventningsfuld flok 
Bævere og Ulve til en flad mark med mas-
ser af hø. I løbet af få timer var den for-
vandlet til en lejrplads med telte, samlings-
telt, bålplads og en kreativ opstilling til 
patruljekassen sådan, at den kunne fungere 
som køkkenbord og skab. Rafterne til et 
spisebord blev hentet, men der gik vi i stå 
på dag et. 
Mandag var hike dag, og alle gik i godt 
humør til stationen i Tistrup for at tage 
toget til Ølgod, hvor vi tilbragte et par ti-
mer i svømmehallen. Herefter gik turen så 
tilbage igen. En indlagt ispause gav ekstra 
energi til det sidst stykke til lejren. Og alle 
kan nu prale med at have gået 10 km, und-
tagen Karoline som pga. en dårlig fod, måt-
te køres på vores orange kærre. Hjemme 

igen fik vi lige flikket et spisebord sam-
men, så nu var det næsten slut med at spise 
på jorden. 
Tirsdag eftermiddag gik helt i fisk!! Eller 
vi gik til fisken. Alle fik lov at skære deres 
helt egen forel op og rense den for indvol-
de. Først var der nogen betænkelighed, 
men snart blev både hjerte, lever og svøm-
meblære studeret. Fiskene skulle vi ryge i 
en ovn, som vi byggede af løse mursten, 
ligesom man gjorde det i Esbjerg (Ese-
bjerg) for over 100 år siden. Uhm, hvor den 
smagte fint, den ny røgede fisk, som vi 
spiste med resten af vores rygeost, brød 
lavet på vallen fra osten og bagt i våd avis 
og på stegepande samt Claudias selvkom-
ponerede rispuffer. Det var virkelig gastro-
nomi. 
I minismedjen blev der støbt tinfigurer med 
stor koncentration og omhyggelighed. Selv 
vores omgang af turnus (rengøring af toi-
letter og indsamling af affald) blev der gået 
til med stor iver. Måske fordi det også gav 
en tur rundt i lejren med traktor. 
På lejren var der tid til brændehugning, 
hygge, tutten, madlavning på bål, vand-
kamp, fantasifulde historier, boldspil, ture 
rundt for at se de andres lejrpladser, opvask 
og leg. 
Og vups var det torsdag og tid til at bryde 
lejren ned igen. Ja, lidt havde vi brudt ned 

onsdag da en rafte i vores spisebord knæk-
kede midt i aftensmaden, så det blev til 

stående chokolade fondue til dessert. 
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Det var en flok trætte, varme og flade Bæ-
ver- og Ulve-unger, hjælpeledere og ledere 
+ Brian, der kunne skrabes ud af skyggen 
under vores samlingstelt, da forældre og 
søskende kom. 
Tak til alle Bævere og Ulve for nogle skøn-
ne dage, til forældre for lån af deres børn 
og for al den hjælp I har ydet (kørsel, kage, 
pølsehorn, boller m.v.). 
 

Hvad med Junior spejderne, vil nogen må-
ske tænke. Jo, de fik i år mulighed for at 

komme på sommerlejr sammen med de 
”store” spejdere fra Vamdrup, og det har de 

skrevet om selv. 

Ødis junior sommerferie 
Det var en spændende, udfordrende og sjov 
spejderlejr sammen med Vamdrup gruppen. 
Lejren blev holdt i Lurendal ved Ødis-
Bramdrup. 
 Vi var på cykeltur i nærheden af Sommer-
sted ved en gammel kro. Vi overnatte ved 

kroen og cyklede hjem næste dag. 
Vi lavede en vandrutsjebane ned ad bak-
ken, og vi fik ordentlig fart på. Det var 
sjovt.  
Aftensmaden blev lavet over bålet. Vi spi-
ste rigtig godt. En aften bestod aftensmaden 
af kylling, som vi selv dræbte og tog ind-
volde ud af. Det var godt nok en udfor-
dring. Bagefter blev kyllingen kogt. Det 
smagte godt. 
En anden dag cyklede vi til Ødis sports-
plads, hvor vi spillede en runde krolf.  
En af formiddagene, lavede vi brændenæl-
desuppe, brød og smør, det er fantastisk, 
hvad man kan lave ud fra naturen.  
Den sidste nat, blev vi vækket ved 1-tiden 
og blev sendt på natløb. Vi skulle løse for-
skellige udfordringer ved posterne, men 
man skulle også passe på, at man ikke blev 
fanget undervejs, fordi så skulle holdkam-
meraterne prøve at befri en. Det var ikke så 
nemt, men sjovt. 

Alina 

Sankt Hans ved Ødis Sø 
Igen i år blev der lavet og tændt bål på 
Søen, og efterhånden er erfaringerne med 
opbygning af tømmerflåde og bål så gode, 
at bålet faktisk bliver flottere for hvert år. I 
år brændte bålet meget hurtig ned, og det 
skyldtes at brændet havde ligget for længe 
og dermed blevet for tørt. Dette fænomen 
gentager sig ikke til næste år, for da vil 
bålet blive opbygget på en ny måde. 
 

I år var det for en gangs skyld rimeligt vejr 
Sankt Hans aften. Der var dejlig mange, 
der fandt vej til søen, og da bålet blev 

tændt og byrådsmed-
lem Knud Erik Lang-
hoff holdt båltalen, var 
der mødt 150 – 175 
personer heraf en del 
udenbys deltagere, der 
selvfølgelig er meget 
velkommen. Vi for-
nemmer også, at de 
mange børn hyggede 
sig gevaldigt med boldspild og snobrøds-
bagning. Det er særdeles pragtfuld med 
sådan en opbakning, der utvivlsom vil føre 
til en gentagelse af arrangementet til næste 
år med de justeringer og ændringer, der er 
behov for.  
Niels Christensen leverede vand til toilet-
tet, som venligst var udlånt af Bilsby Skur-
vogne i Vamdrup.             
Finn Klostermann leverede strøm til bod 
og højtaleranlæg, og Henning C. Rinkov-
ski havde velvilligt stillet sit forstærkeran-
læg til rådighed. 
 

Aktivitetsudvalget ønsker alle en forsat 
god sommer. 
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Bedsteforældredag i Børne-
huset Ødis afd. Steppingvej  
Den 4. 6. kl. 9.30 til 13.00. 
STORE PLANTE DAG. 
Så var der igen Bedsteforældredag i børne-
haven. 
Børnene havde forinden sendt indbydelser 
ud til bedsteforældrene,  hvori  der stod, at 
i år skulle bedsteforældrene medbringe en 
plante eller en blomst. Børnehaven ville så 
sørge for, at der var spande og jord til at 
plante i og en træpind hvor på  barnets 
navn skulle skrives.  
Alle børn ventede spændt på, at deres bed-
steforældre skulle komme. Endelig be-
gyndte bedsteforældrene at komme, og det 
var meget glade og stolte børnebørn, bed-
steforældrene blev modtaget af. Da alle var 
kommet, samledes vi udenfor på legeplad-
sen. Børnene bød deres bedsteforældre 
velkommen med en Trolderemse. Derefter 
sang og bevægede vi os til 4 sange. Vi sang 
bl.a.  ”En lille and med vinger” hvor vi 
skulle bevæge arme, ben og vrikke med 
numsen. ”Det klarede bedsteforældrene til 
ug”.  
Så var det tid til plantning af alle de flotte 
medbragt blomster og planter. Alle var i 

gang, og  der var stor aktivitet. Børnene 
besluttede sammen med bedsteforældrene, 
hvor deres nyplantede spand skulle stå på 
legepladsen. Børnene skal nu fremover selv 
vande og passe planterne. 
Nogle af bedsteforældrene havde medbragt 
hjemmebagte boller, som vi alle fik sam-
men med kaffe, te og  hjemmelavet æble-
saft. Derefter blev der hygget og leget. Ved 
12 tiden meldte sulten sig igen, og madpak-
kerne blev fundet frem. 
 
En rigtig hyggelig bedsteforældredag og 
tak for den store opbakning. 
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Bedsteforældredag i Børne-
huset Ødis 
 
Traditionstro blev der afholdt bedsteforæl-
dredag i Børnehuset Ødis.  
I år var temaet ”Store Plantedag”.  
Lige fra morgenstunden emmede huset på 
Ødis Byvej af spænding, for børnene glæ-
dede sig til denne særlige dag.  
Kl. 9.30 begyndte bedsteforældrene at an-
komme til vuggestuen og børnehaven for at 
hygge med deres børnebørn.  
I børnehaven blev der startet ud med fæl-
lessang. Derefter hjalp børn og bedstefor-
ældre hinanden med at plante blomster eller 
lægge blomsterfrø, som bedsteforældrene 
havde med. Børnenes navne blev skrevet 

på malerpinde, så de kan passe og vande 
deres egne blomster resten af sommeren. 
Bagefter var der boller og kaffe samt vand 
til en velfortjent pause for store og små. 
Nogle bedsteforældre havde også madpak-
ker med, som de hyggede sig med sammen 
med deres børnebørn. 
  
I vuggestuen blev der lagt ud med boller 
efterfulgt af sange, som de små elsker at 
synge. Derefter blev der også her plantet 
blomster samt lagt blomsterfrø i små span-
de. Heldigvis var vejrguderne med os den 
dag!  
Det er skønt at se glæden hos børn og bed-
steforældre, når de laver ting sammen.  
 
Tak til alle bedsteforældre for en super 
dejlig dag   
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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

Sankt Hans aften i Fovslet 

Sankt Hans aften i Fovslet startede 
klokken 18 med fællesspisning i Mette 
og Sørens garager, som de var så venli-
ge igen i år at åbne portene til. 

Vejret var strålende, en af de få aftener 
man indtil da havde kunnet sidde uden-
for og spise. Mange mødte op, og et 
ekstra bord måtte sættes til. Klokken 
21 blev bålet tændt på byens fællesareal 
og til midsommersangen, Vi elsker vort 

land, blev heksen 
sendt til Bloks-
bjerg. Derefter 
fornøjede børne-
ne sig med at 
stege både skum-
fiduser og sno-
brød, inden man 
igen mødtes til 
en kaffesnak i 
Mette og Sørens 
garager, hvor 
portene nu var 
blevet lukkede og 
varmen sat til.  
 
kn   

Information fra 
 
 

Beboerforeningen for 
Fovslet og Omegn 
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  Så har et tilbud til dig! 
 

Vi er klar til en masse, leg i naturen, sjov og ballade, bål og hvad vi 
ellers kan finde på af sjove aktiviteter! – Vi er ude på alle møderne og 
bruger både vores grund, skoven og søen. 
 

Vi er en Bæverflok og en Ulveflok, der mødes  
torsdag fra 16.45 til 18.15. Opstart torsdag den 13. august  
 

Bævere er børn i 0. og 1. klasse. 
I vores møder indgår en opstarts- og afslutningsceremo-
ni, 1-2 lege og så dagens primære aktivitet, som gerne 
er ude og bruger naturen. Og hvis vi kan nå det, en god 
historie, inden vi afslutter.  
Kontakt: Claudia (tlf. 6073 5525) 
  

Ulveflokken er børn i 2. og 3. klasse.  
Vi laver bål, binder knob, tager dolkebevis og snitter, laver 
aktiviteter i og med naturen, er på løb, bruger GPS, hører 
om Gud, tager på ture og meget andet.  
Kontakt: Jette (tlf. 4046 2867), Anne (tlf. 2388 9196) 
 

Junior spejdere er fra 4.klasse og op  
Vi mødes tirsdag fra 18.30 til 20.30, start tirsdag den 18. august  

Uanset om du har været spejder før eller ej, kan du 
være med, bare du har lyst til friluftsliv som pione-
ring, geocatching, overnatning i det fri. Vi prøver os 
selv og hinanden af, og får spændende oplevelser. 
Ind i mellem sammen med spejdere fra bl.a. Vam-
drup. 
Kontakt: Karen (tlf. 2636 5514), Jesper (tlf 40560394) 
 

At være spejder handler først og fremmest om at være en del af et 
fællesskab, hvor man er sammen om en masse spændende oplevelser 
– enten hjemme ved spejderhytten, om bålet, i skoven, ved søen, på 
lejr og med en masse andre spejdere. 

 

 
 

Sted: TVETO Hytten, Vamdrupvej, Ødis 

Påklædning: Efter vejret og til udendørs akti-
vitet. 
Vi bliver nogle gange beskidte og lugter af røg.     

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=REToOjD40DZNsM&tbnid=RGQTpxSGwtCAlM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fkfumvissenbjerg.blogspot.com%2F&ei=h8aQU_euHozTPJ6XgdAL&bvm=bv.68445247,d.ZGU&psig=AFQjCNGRMkRxbQqDbyla0QDE


 12 

Hvilken vej ? 

  "Vejgættebilledet" i dette nummer er fra den 
vestlige del af sognet. Da der nok er tale om 
en gåde i den svære del af slagsen, gives lidt 
hjælp. Der er tale om en blind vej, der i starten 
er asfalteret, men som på den sidste km's vej. 
er en grusvej, der ender ved en smukt restaure-
ret ejendom, hvis navn har relation til vejens 
navn. Hvor er vi henne i sognet? 
 

  Sidste gang var svaret en stump af Vadhusvej 
i Fovslet set fra krydset Vadhusvej/ Hovvej.  

 

Loppesager 
 

 
 
 
 

Afhentes hurtigt efter aftale 
Henvendelse:  

Tlf. 28 12 88 79  / Tlf. 75 59 85 21 
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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 

Skovtrolden arrangerer: 
 

Søndag den 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 hel-
dagstur til Skjernå Deltaet. 
Vi starter med at se på fugle ved Hestholm 
Sø. Efter denne indledning kan de, der øn-
sker det, gå en længere tur ud over engene 
anført af folk fra "Skovtrolden", mens re-
sten samles i det store fugletårn, hvor der 
bliver kikket på fugle og snakket om sam-
me. En turleder vil også her være til stede. 
Den videre tur går til fugletårnet ved Løn-
borggård, hvor vi ser, hvad der er at byde 
på der, inden vi alle kører ud til det sydlige 
pumpehus, hvor vi dvæler en stund. 
Til slut følges alle ad ind til Skjern, hvor vi 
i forvejen har bestilt borde på et spisested 
med god og billig mad. 
Mødested:  
P-pladsen ved Vamdrup Kirke 
 
Lørdag den 12. september kl. 09.00. 
Saltvands-, Brakvands- og Ferskvandsom-
råder vekslende med åbne områder og 
skovarealer. 
Ovenstående er kendetegnet for et 616 ha 
stort areal på Godset Gyldensteen ved Bo-

gense, hvor man i sidste del af 1800tallet 
havde inddæmmet et større fjordområde til 
landbrugsdrift. 
I 2011 blev dette område opkøbt af Aage 
V. Jensens naturfond med henblik på na-
turgenopretning. 
I dag fremstår som et utrolig dejligt sted 
med flotte publikumsfaciliteter, et velud-
bygget stiareal, samt udkigspunkter, hvor-
fra man kan se på fuglelivet. Der er en ræk-
ke øer i vådområderne med gode ynglemu-
ligheder for fuglelivet og meget mere at 
glæde sig over på denne heldagstur. 
En turleder fra "Skovtrolden" vil ledsage 
deltagerne på en vandretur i området. 
Mødested: Holmsminde P-plads i 
Kolding. 
 
 
 
 

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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AUGUST 2015 

UDFLUGT TIL TV SYD 16. JUNI 2015 

Tirsdag aften 16. juni samledes næsten 50 mennesker på parkeringspladsen foran Ødis 
Kirke for at fylde biler op. Årets sogneudflugt gik til TV Syd. Det var ikke langt hjem-
mefra, og de fleste har sikkert alle kørt forbi mange gange. Denne aften var så en god 
mulighed for at komme indenfor og få et indblik i regionens egen tv-station.  
Vi blev modtaget af Kirsten Kenne i receptionen. Aftenen startede med kaffe og frem-
visning af en kort film, der fortalte om dagliglivet på stationen. Derefter kom vi ned i 
studiet og så de mange kameraer, krydset i gulvet, hvor tv-værten skal stå og mærkede 
varmen fra de mange lamper.  
Aftenens tv-vært var Henrik Skovgaard, og han svarede på spørgsmål og fortalte om 
livet som journalist. Vi fik også fremvist teknikrummet og hørte lidt om det store ar-
bejde, der ligger bag kameraerne. Man plejer at sige, at der bruges en times arbejde for 
at produceret 1 minuts udsendelse.  
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Lørdag den 19. september  
Kl. 10 Carl Nielsen, manden og komponi-
sten. I anledning af 150 året for den store 
danske komponist Carl Nielsen vil Henrik 
Jensen fortælle os om manden bag vær-
kerne og melodierne.  Sangene og melodi-
erne får et par ord med på vejen af fore-
dragsholderen, som også sidder ved klave-
ret. Henrik Jensen er præst i Ågård Frime-
nighed. 
 

Kl. 12.45 På byvandring i Anne Marie 
Carl-Nielsens Kolding 
Kamma Poulsen-Hansen fra Kolding 
Stadsarkiv tager os med på byvandring i 
Kolding med fokus på kunstneren Anne 
Marie Carl-Nielsen, født i Sdr. Bjert og 
hustru til Carl Nielsen.  
 

Lørdag den 24. oktober 
Kl. 10 ”Denne dag, et liv” – Astrid Lind-
gren Med udgangspunkt i sin Astrid Lind-
gren-biografi, Denne dag, et liv, går Jens 
Andersen bag om forfatterskabets facade, 
og fortæller om den elskede børnebogsfor-
fatters kampe, nederlag og sejre, drømme 
og depressioner.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kl. 12.45 At blive til i mødet med den 
anden  
Anette Foged Schultz peger i sit foredrag 
på, at mødet med det andet menneske kan 
være afgørende for, om du kan begynde at 
se dig selv i et anderledes lys, end du ple-
jer, og derigennem udfolde nye sider af dig 
selv. Vokse og dannes som menneske. 
Schultz tager udgangspunkt i sit arbejde 
som psykoterapeut og studenterpræst på 
VIA University College i Horsens. 
 
 

Lørdag den 14. november 
 

Kl. 10 Film i Nicolai Bio, Skolegade 2, 
Kolding.  
Boyhood spænder over 12 år i en families 
liv. Ellar Coltrane har  hovedrollen som 
drengen Mason, der praktisk talt voksede 
op foran kameraet, fra han var 7 år, indtil 
han blev 18 år. Filmen var nomineret til 
seks Oscars i 2015 og har høstet ros fra 
anmeldere og publikum. Spilletid er 2 ti-
mer og 43 min.  
Efter filmen fortsætter vi i Jens Holms 
Hus, Nicolaiplads 2, 1. 
 

Over en frokostsandwich åbner Ole Jør-
gensen til samtale om filmen.  
 
Praktiske oplysninger: 
Mødested: Jens Holms Hus, Nicolaiplads 
2, 6000 Kolding 
Tilmelding: Kirkekontoret, Jens Holms 
Hus. Åbent: Mandag-torsdag 9-13, torsdag 
tillige 16-18. Tlf. 75 52 02 47. Mail: sankt-
nicolai.sognkolding@km.dk 
Tilmeldingsfrist: Senest onsdag før arran-
gementet. 
Betaling: Kontant på mødedagene eller 
ved indbetaling på konto: 9573-
4528101704. Kirkekontoret tager ikke 
imod betaling.. 
Pris for alle 3 dage: 300 kr. (inkl. kaffe/te 
og frokostsandwich). Pris for enkelt høj-
skoledag: 120 kr. (inkl. kaffe/te og sand-
wich). For enkelt foredrag: 75 kr. 

 

Kolding Kirkehøjskole. Tre lørdage i efteråret.  
Tema: LIVSFORTÆLLINGER - At dannes gennem fortælling 
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Anne Marie og Carl Nielsen. 
Foredrag i Forsamlingshuset  

Torsdag 12. november kl. 19.30  
v/ turistfører Poul Erik Jespersen  

 
Carl Nielsen 
blev født 9. 
juni 1865 og 
i år er 150  
jubilæumsår 
for hans fød-
sel. I den 
forbindelse 
skal vi høre  
et foredrag 
om kunst-
nerparret, 
Anne Marie 
og Carl Niel-
sen.   
 
 

De var et umage par; hvor fruen, Anne 
Marie, havde sin egen karriere, før hun i 
Paris mødte Carl Nielsen, som hun blev 
gift med. Det er fortællingen om de to store 
kunstnere og deres værker, for Carls ved-

kommende inden for musikken, for Anne 
Maries vedkommende inden for skulptu-
ren. Eksempler på hendes hovedværker er 
kathoveddøren på Ribe Domkirke og Ryt-
terstatuen af Chr. IX ved Christiansborg 
Ridebane. De to havde det ikke altid lige 
let med hinanden; hvilket også indgår i 
foredraget. 
 

Pris for foredrag med kaffe og kage 50,-  

Syng, spis og vær glad!           
 I Vestfløjen torsdag den 1. oktober kl. 18 

 

Vi skal igen samles til en hyggelig aften med mad, vin og 
sang.  
Lone og Claus Mørkøre fra Ødis Bramdrup har  lovet at stå 
for maden, og vi som har været med de andre gange ved, at 
det er rigtig godt.  

 

Ved klaveret sidder vores or-
ganist Karin Petersen, og san-
gene håber vi, at I vil være 
med til at vælge og præsentere.  
 

Pris for mad og drikke er 50,- og tilmelding skal ske til 
Borgny Brünings-Hansen på bbh@km eller 75598150 
senest mandag 28. september.  
Hvis man har en sang man gerne vil foreslå, giver man 

besked sammen med tilmeldingen.  
 

Vi glæder os til at byde velkommen til en dejlig aften! 

Foredraget holdes 
af Poul Erik Jesper-
sen fra Vamdrup. 
Han blev uddannet 
som turistfører fra 
Roskilde Universitet 
i 2011. Poul Erik 
har arbejdet som 
lærer i 20 år og har 
foreningserfaring 
fra forskellige sammenhænge. Bl.a. har 
han  erfaring med planlægning og afvik-
ling af skolerejser og har været rejsele-
der for “Ældre på højskole i udlandet.” 
Han er tilknyttet Kongernes Jelling 
(Nationalmuseet) og Christiansfeldcen-
tret som rundviser. 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Ffufsund.dk%2FUser_files%2FL%2F9b5e791424643dc02e47391f2f2ba70e.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Ffufsund.dk%2Fbilledhuggeren-anne-marie-carl-nielsen&docid=KsIgvL4VFM6hpM&tbnid=qfewqHSNgOLsMM%3A&w=261&h=400&ei=4Va
http://turistfoerer.dk/wp-content/uploads/2013/06/IMG_0504.jpg
http://www.google.dk/imgres?imgurl=https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-xfa1/v/t1.0-1/425960_311842982257319_711732076_n.jpg%253Foh%253D2e4d26c6635a4045a2c3414501f6a3ed%2526oe%253D5655BE91%2526__gda__%253D1447568992_cde436db48762fc889bcceee78
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNimw8uD9sYCFQuJLAodTA0BAw&url=https%3A%2F%2Fdk.linkedin.com%2Fpub%2Flone-m%25C3%25B8rk%25C3%25B8re%2F75%2F993%2F99b&ei=z16zVZiDG4uSsgHMmoQY&bvm=bv.987
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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  
 

August og September 2015 
 

(Hvor andet ikke er nævnt,  
er gudstjenesterne  

v/ sognepræst B. Brünings-Hansen) 
   

August 
 

2. 9. søndag efter Trinitatis  
Ingen gudstjeneste.  

Vi henviser til omegnens kirker. 

 
     

9.  10. søndag efter Trinitatis kl. 10.30 
Indskrivning til næste års konfirma-
tion.  Rundstykker for konfirmander 

og forældre kl. 9.45 i Vestfløjen. 
  

16.  11. søndag efter Trinitatis  
kl. 9.00 

 
 23.  12. søndag efter Trinitatis  

kl. 10.30  
 

30.  13. søndag efter Trinitatis  
kl. 9.00 

 
September 

 

6. 14. søndag efter Trinitatis   
kl. 10.30 v/ Kristina Nilsson 

 
 

13. 15. søndag ef. trinitatis kl. 14.00 
Høstgudstjeneste med efterfølgende 

kaffebord.  
 
 

20. 16. søndag efter Trinitatis   
Ingen gudstjeneste.  

Vi henviser til omegnenes kirker. 

 
 

27. 17. søndag efter Trinitatis    
kl. 9.00  

 
 

 

Høstgudstjeneste i Ødis Kirke  
søndag 13. september kl. 14.00 

Høstgudstjeneste er en festgudstjeneste, 
hvor vi takker for  livet og for årets høst.  

Høstgudstjeneste er ikke en kirkelig højtid 
med fast plads i kirkeårets kalender. Men de 
fleste kirker har tradition for at markere 
høsttiden og synge høst- og efterårssalmer 
som Vi pløjed' og vi såede og Nu falmer 
skoven.  Det skal vi også i Ødis.  

 De seneste år har frivillige bagt kager til et 
flot kagebord. Vi håber, at der igen i år vil 
være nogen, som vil bage. Kontakt Niels 
telefon: 7559 8339 / 2084 4579 E-post: 
sogneavisnc@hotmail.com, eller en anden 
fra menighedsrådet, hvis du har lyst til at 
bage en kage. 
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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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I skrivende stund er somme-
ren på sit højeste. Det vil 
altså sige, hvis man kigger 
på sin kalender. Hvis man i 
stedet kigger ud af vinduet 
eller stikker næsen udenfor, 
så forholder det sig anderle-
des. Der blæser en pæn 
vind, og man kan hvert øje-
blik blive overfaldet af en 
byge.  
Nuvel, sådan er den danske 
sommer jo ofte, men det 
gør, at man ofte er henvist 
til indendørs sysler, hvis 
man da ikke er en iron mand 
eller dame og mosler rundt i 
naturen i al slags vejr. 
Museer og lignende nyder 
så godt af den svigtende 
højsommer og kan melde 
om et godt billetsalg. Også 
bibliotekerne har vejet mu-
ligheden for øget omsætning 
på grund af møgvejret, og 
man har sommeren igennem 
kunnet læse i den lokale 
avis, hvordan forskellige 
ansatte ved biblioteket i 
Kolding har anbefalet den 
ene eller den anden bog, 
som man kunne trøste sig 
med indendørs, medens 
regnen silede ned udenfor. 
Det ser imidlertid ikke ud 
til, anstrengelserne har båret 
frugt for biblioteket, for 
man har netop kunnet oply-
se, at udlånet af bøger igen i 
år ser ud til at gå en del til-
bage. Sådan har tendensen 
været igennem en længere 
periode, i hvert fald når vi 

taler om en god gammel-
dags bog med omslag og 
blade af papir, som man 
bladrer i og snuser til. Ja, 
jeg vil pointere det med 
snusningen, for der er nem-
lig ikke noget som duften af 
en god bog. Ja, jeg vil sige, 
at duften er lige så vigtig 
som indholdet. Duften var 

endnu bedre i gamle dage, 
hvor man brugte gammel-
dags tryksværte, der smitte-
de af.   
Jeg kan huske fra mit barn-
domshjem, at man altid kun-
ne se på min storebror, om 
han havde været i gang med 
at læse. Han var nemlig en 
ivrig bogsnuser, og snusede 
ihærdigt hver gang han 
vendte et blad, som om han 
næsten kunne snuse sig 
frem til begivenhedernes 
gang i fortællingen. Dette 
medførte, at han altid var 
helt sort på næsen, når han 

- Jeg har hørt, at mange folk nu får deres avis på en 
computer 
- Ja gad vide, hvordan de får den ind igennem brev-
sprækken 

Pandespejlet 
Af  Erik Mønster 
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Økologiske kartofler fra 
Gåskær 

 
 

 

Gode, økologiske kartofler sælges  

Selvbetjening fra skabet  ved vejen 

Venlig hilsen  

Kirsten Schmidt, Gåskærvej 8 

bare havde læst i fem minutter.      
Sådan er det ikke mere. Det er efter min 
mening alt for få, der bliver sorte på næser-
ne, fordi de har læst en god bog.  
Bibliotekerne tjener så lidt ind på gynger-
ne, hvad de har mistet på karussellen, fordi 
der er en stigende brug af de elektroniske 
medier, som for eksempel  e-bøgerne.  
Det kan selvfølgelig være meget godt, at 
folk får læsebehovet dækket ved at læse fra 
en skærm, men der er nu gået noget tabt, 
synes jeg. 
For eksempel er jeg lige kommet hjem fra 
en uges sommerlejr, som familien deltager 
i hvert år sammen med nogle gamle kolle-
giekammerater og deres familier. Denne 
lejr har vi afholdt i mange år og tidligere 
var det sådan, at alle omadresserede deres 
lokale aviser fra hjemstavnen til  sommer-
lejren . Vi er nemlig blevet spredt over det 
ganske land, siden vi for mange år siden 
boede sammen på en kollegiegang i univer-
sitetsparken i Århus, og derfor var det en 
sand fryd, når postkassen var tømt om for-
middagen, at skøjte rundt i en dynge af 
aviser, både de store landsdækkende aviser 
og forskellige mere lokale sprøjter af for-
skellig politisk observans.  
 
Ak, disse tider er uigenkaldeligt forbi. Nu 
sidder folk hver for sig og glor ind i deres 
tablets, så i år gik jeg glip af både Holste-
bro Dagblad og Bagsværd Tidende og an-
dre epokegørende lokalsprøjter. Førhen 
huggede man jo bare de ledige aviser på 
bordet, men man kan jo ikke så godt snup-

pe en andens  eyepad  og bede om et login-
navn og kodeord. Ak ja, hvor forandret.   
Derfor vil jeg nu i samme åndedrag sige til 
vores lokale sogneavis redaktør. Vov ikke 
så meget som at tænke på at lade sogneavi-
sen overgå til en elektronisk udgave for at 
spare på omkostninger. Desuden vil jeg 
anbefale, at man måske spurgte trykkeriet, 
om de ikke kunne få den til at lugte af lidt 
mere, og det ville ligeså være en fordel, 
hvis den smittede lidt mere af. Så kunne 
man nemlig se på folk, når man mødte dem 
på gaden om de nu også havde fået læst 
den lokale sprøjte. Hvis man så mødte no-
get med helt rene næser kunne man nemlig 
passende spørge dem, hvorfor de ikke føl-
ger mere med i, hvad der sker i lokalsam-
fundet. Hvis jeg nu skal lade fantasien løbe 
af med mig, så kunne man forestille sig, at 
de forskellige artikler blev trykt med for-
skellig trykfarve, så kunne man ligefrem se 
på folks næser, hvilke artikler, der var ble-
vet læst.  
Nå, men nu må jeg hellere slutte inden jeg 
kommer for langt ud. 
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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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  Dette nummers "Hvad er Det" ses som 
regel tidligt på sommeren på heder og i 
moser, men "Hvad er Det"? 
       
  Løsningen på sidste nummers "Hvad er 
Det" var der nok mange, der havde let 
ved at gætte. Der var tale om frugtstan-
den på en almindelig mælkebøtte. 
   Almindelig Mælkebøtte også kaldt løve-
tand eller Fandens mælkebøtte - er en 15
-45 cm høj urt med grundstillede blade og 
flere centimeter brede, enlige, gule blom-
sterkurve, der sidder på hule stængler 
uden blade. Alle dele af planten rummer 
en hvid, mælkeagtig, latexholdig saft.        
   Den er meget almindelig i hele Dan-
mark på lysåbne steder. 
   Mælkebøtte formerer sig uden forud-
gående befrugtning, hvilket betyder at 
mælkebøtte kan opdeles i en lang række 
såkaldte småarter. Der findes omkring 
400 småarter i Danmark. 
   Mælkebøtte er en to- eller flerårig urt, 
som danner en grundstillet roset af blade 
det første år. Blomstringen sker normalt i 
april-maj, men græssede eller klippede 
planter kan blomstre helt frem til septem-
ber. Frugterne er en nød med paraply-

formet fnok. 
   Rodnettet består af en kort, lodret 
rodstok, en kraftig og dybtgående pælerod 
med tynde siderødder. Den kraftige, næ-
ringsrige rod og de mange flyvende frø 
gør arten til et ofte set ukrudt. 
   Planten er hjemmehørende i Europa 
og Asien, men den er udbredt og natura-
liseret i alle klodens tempererede egne. 
Den optræder på udyrkede arealer, på 
græssede marker, i haver og langs vejkan-
ter – altså overalt hvor der er en kort ve-
getation, som tillader planten at spire i 
lys. 
   Roden kan anvendes som kaffeerstat-
ning. Bladene kan anvendes som foder til 
mindre husdyr, og også i salat, hvis blade-
ne er unge, eller hvis de bleges som jule-
salat. Mælkebøtte er rig på A-vitamin, og 
også en god kilde til C-vitamin. 
Mælkebøttens saft kan smøres på før eller 
efter berøring af brændenælder, og funge-
rer som et let smertestillende middel. 
   "Løvetand" kommer fra gammelfransk 
dent-de-lion, der bogstaveligt oversat be-
tyder "tand-af-løve». Det moderne fran-
ske navn på mælkebøtte er pissenlit (= pis-
i-seng), fordi planten virker vanddriven-
de. Linné understregede bivirkningerne af 
at spise mælkebøttesalat, "hvorfor Hollen-
derne ey gierne 
giver sine Børn 
den om Aftenen, 
paa det de ey 
maae pisse i sen-
gen."  

(Wikipedia) 
    

Hvad er det? Af Frede Nielsen 

https://da.wikipedia.org/wiki/Urt
https://da.wikipedia.org/wiki/Blad_(plantedel)
https://da.wikipedia.org/wiki/St%C3%A6ngel_(plantedel)
https://da.wikipedia.org/wiki/Plante
https://da.wikipedia.org/wiki/Latex
https://da.wikipedia.org/wiki/Saft
https://da.wikipedia.org/wiki/Danmark
https://da.wikipedia.org/wiki/Danmark
https://da.wikipedia.org/wiki/Formering
https://da.wikipedia.org/wiki/Bladstilling
https://da.wikipedia.org/wiki/Roset
https://da.wikipedia.org/wiki/%C3%85r
https://da.wikipedia.org/wiki/Blomstring_(botanik)
https://da.wikipedia.org/wiki/April
https://da.wikipedia.org/wiki/Maj
https://da.wikipedia.org/wiki/September
https://da.wikipedia.org/wiki/September
https://da.wikipedia.org/wiki/Frugt
https://da.wikipedia.org/wiki/N%C3%B8d
https://da.wikipedia.org/wiki/Fnok
https://da.wikipedia.org/wiki/Rodnet
https://da.wikipedia.org/wiki/P%C3%A6lerod
https://da.wikipedia.org/wiki/N%C3%A6ringsstof_(planten%C3%A6ring)
https://da.wikipedia.org/wiki/N%C3%A6ringsstof_(planten%C3%A6ring)
https://da.wikipedia.org/wiki/Rod_(plantedel)
https://da.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%B8_(plantedel)
https://da.wikipedia.org/wiki/Art_(biologi)
https://da.wikipedia.org/wiki/Ukrudt
https://da.wikipedia.org/wiki/Europa
https://da.wikipedia.org/wiki/Asien
https://da.wikipedia.org/wiki/Naturaliseret
https://da.wikipedia.org/wiki/Naturaliseret
https://da.wikipedia.org/wiki/Tempereret_klima
https://da.wikipedia.org/wiki/Mark_(jordbrug)
https://da.wikipedia.org/wiki/Have
https://da.wikipedia.org/wiki/Vegetation
https://da.wikipedia.org/wiki/Vegetation
https://da.wikipedia.org/wiki/Kaffeerstatning
https://da.wikipedia.org/wiki/Kaffeerstatning
https://da.wikipedia.org/wiki/Husdyr
https://da.wikipedia.org/wiki/Salat
https://da.wikipedia.org/wiki/Julesalat
https://da.wikipedia.org/wiki/Julesalat
https://da.wikipedia.org/wiki/A-vitamin
https://da.wikipedia.org/wiki/C-vitamin
https://da.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A6nden%C3%A6lde
https://da.wikipedia.org/wiki/L%C3%B8ve
https://da.wikipedia.org/wiki/Fransk_(sprog)
https://da.wikipedia.org/wiki/Fransk_(sprog)
https://da.wikipedia.org/wiki/Linn%C3%A9
https://da.wikipedia.org/wiki/Bivirkning
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NYT fra ØDIS SKOLE 
Referat fra skolebestyrelsesmøde 
21. maj 2015 
  
Referent Borgny Brünings-Hansen, foræl-
drerepræsentant i skolebestyrelsen 
 

Forberedelserne til kommende skoleår er 
i gang. Der har været arbejdet med fagfor-
delingen til næste år og MU samtaler er 
gennemført. Møder er også gennemført 
mellem ledelsen og medarbejderne.  
Der er meldt ud, at lærernes forberedelse 
skal fastlægges. Det kan føre til mindre 
fleksibilitet i skolens hverdag.  
 

Skolen har mistet en højt værdsat med-
arbejder gennem mange år, da børnehave-
klasselærer Anne Rasmussen døde i foråret. 
Pia Sloth Toft-Mamsen er nu ansat som 
lærer i 0. klasse.  
 

Nationale test er gennemført. 2., 4., og 6. 
klassetrin tager testen i dansk, mens 3. og 
6. klasse har matematiktest. Resultaterne 
kan ikke offentliggøres, men Mads fortæl-
ler, at man er tilfredse med resultaterne på 
Ødis Skole.  
 

6. kl. har været til cyklistprøve på 
Brændkjær skole. Prøven tager 2 dage og to 
elever fra Ødis, Karoline og Anna, kom i 
finalen. Flot! Eleverne fra Ødis fik en del 
bevægelse den dag, da de både cyklede ind 
til Kolding og hjem igen.  
 

Det rum, der er indrettet i kælderen, er 
nu taget i brug og klasserne deles om det på 
forskellige dage. Der er bordtennis og 
bordfodbold. Måske kunne brætspil også 
ligge i rummet.  
 

6. klasse har været til forældremøde i 
Vonsild. Den folder der blev udleveret på 
Vonsild Skole, kunne måske give inspirati-
on til de velkomstinformationer Ødis Skole 
udleverer.  
 

Slik med sidste skoledag? Elevrådet spør-
ger om eleverne må tage slik med på sidste 
skoledag. Bestyrelsen beslutter, at det må 
de, men beslutter også, at vi på et fremti-
digt møde skal tale om skolens kostpolitik.  
 

4 årigt projekt om metoder til at fremme 
kvalitet og trivsel på skolerne. Kolding 
Kommune er med i et projekt som udsprin-
ger af A.P. Møller Fondens folkeskoledo-
nation. Fondens bestyrelse besluttede i 
2013 at donere en milliard kroner til at styr-
ke undervisningen i den danske folkeskole. 
12 kommuner er med i projektet som sætter 
fokus på, at skolen skal blive bedre til at 
udfordre alle elever, bryde den sociale arv 
og skabe bedre trivsel på skolerne.  
På fondens hjemmeside står: Med donatio-
nen ønsker Fonden at bidrage til at højne 
elevernes læring og trivsel ved bredt at 
støtte opkvalificering og efteruddannelse af 
lærere, pædagoger og skoleledere samt 
udvikling af undervisningsmetoder og hjæl-
pemidler. 
Folkeskolereformen satte en ny dagsorden 
for måden at lære på. Man vil flytte fokus 
fra hvad børn skal lære til hvordan de læ-
rer. De to begreber dannelse og uddannelse 
ses som lige vigtige, når man ønsker livs-
duelige voksne. For at disse nye måder at 
anskue undervisning på kan komme i brug 
på skolerne, er der brug for, at personalet 
får redskaber til at føre dem ud i livet. Det 
vil det 4 årige projekt være med til at un-
derstøtte.  
 

Ødis Skole som idrætsskole. Repræsen-
tanter fra skolen har deltaget i et Kick Off 
møde om idrætsskoleprojektet. Skolen får 
adgang til et træningskoncept og en base 
med træningsøvelser. Det bliver også mu-
ligt at tage mærker i forskellige discipliner, 
som f.eks. balance eller hurtighed. Kim 
Kongsted er tovholder på projektet for Ødis 
Skole og bliver dermed del af et netværk af 
de 6 skoler i Kolding, der er udpeget som 
idrætsskoler.   
 

Kvalitetsrapporten for 2014 viser et fal-
dende fravær på skolen. Skolen byder på 
god kvalitet og har målbevidste og dedike-
rede medarbejdere. I læsetest er der faglig 
fremgang. Vi kan glædes om den gode om-
tale af vores skole i rapporten.  
 

Samarbejde med børnehaven. Der er 
aftalt et fællesmøde mellem skole og bør-
nehave.  
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Ødis IF - Fodbold for sjov 

Vi mødes hver onsdag kl. 19 på sports-
pladsen bag skolen, deler to hold og spil-
ler en omgang fodbold. Vi plejer være 
mellem 6-10 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 kor-
tet.  

NYT fra Ødis IF 
 

Så er sommerferien ved at være billigt til 
salg, og nogen glæder sig måske til at kom-
me lidt i gang igen!  
 
Vi har en god nyhed - der starter et U5 
fodboldhold udendørs - Dejlig nyhed! – se 
mere nedenfor. 
 

Udendørs: 
Fodbold U5 og U7-8 træner tirsdage på 
stadion fra tirsdag d. 18. august / uge 34  
Thomas er træner for det nye hold, som 
træner på samme tid som U7-8 - tirsdage 
fra kl. 16:30 til 17:30. 
 

FFS fortsætter naturligvis udendørs onsda-
ge fra d. 12. august kl 19:00 /uge 33 - så 
kom frisk. ALLE er velkomne! 
  

Indendørs: 
Badminton ungdom starter mandag i uge 
34, og der er ændret en smule i tiderne for 
torsdagstræningen. 

Badminton - mandagsbanerne - sælges fra 
mandag d. 31. august kl. 19:00 i hallen - 
husk der er "først til mølle" på tiderne! 
  
De viste haltider er pga. enkelte uafklarede 
ting ikke 100% på plads endnu - så de viste 
er foreløbige - følg med på www.odis-
if.dk for endelige tider! 
 
Vi vil gentage Åben-hal-arrangementerne i 
efteråret - nærmere information om datoer 
vil I kunne se på vores sider.  
  
Vi ønsker alle en god sensommer og på 
gensyn på græs eller i hallen! 
  
Med venlig hilsen 
Jens Vadgaard 
Ødis IF 

http://www.odis-if.dk/
http://www.odis-if.dk/
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Foreløbig fordeling af hal-tider                              
sæson 2015/2016 - følg med på odis-if.dk 

Fra Til  mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 

15:00 15:30           

15:30 16:00           

16:00 16:30           

16:30 17:00 
Badminton - 
ungdom Fodbold _5-7 

Gymnastik - 
Spring 1 Fodbold _5-7 

Fodbold 
U10-U13 

17:00 17:30 
Badminton - 
ungdom Fodbold _5-7 

Gymnastik - 
Spring 1 Fodbold _5-7 

Fodbold 
U10-U13 

17:30 18:00 
Badminton - 
ungdom Gymnastik 

Gymnasttik - 
Spring 1 

Badminton - 
ungdom 

Fodbold 
U10-U13 

18:00 18:30 
Ældre-
gymnastik Gymnastik 

Gymnastik - 
Spring 2 

Badminton - 
ungdom   

18:30 19:00 
Ældre-
gymnastik Gymnastik 

Gymnastik - 
Spring 2 

Badminton - 
ungdom   

19:00 19:30 Badminton 
Badminton - 
FFS 

Gymnastik - 
Spring 2 Håndbold   

19:30 20:00 Badminton 
Badminton - 
FFS 

Gymnastik - 
Spring 2 Håndbold   

20:00 20:30 Badminton Håndbold Badminton - Håndbold   

20:30 21:00 Badminton Håndbold Badminton - Håndbold   

21:00 21:30 Badminton Håndbold Badminton - Håndbold   

21:30 22:00 Badminton Håndbold Badminton - Håndbold   
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Udtrækning af  
Ødis IF lotteri 

 

 Juni 
 

274 
58, 292, 101 

77, 205, 100, 182  
126, 12, 288, 14 

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/


31 

 

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 8. september 2015 
Deadline 29. august 2015 

kl. 8.00 
 

 
Husk at få jeres arrangementer  

med i aktivitetskalenderen 
31432184 eller  

ejbording@gmail.com 
 

   
"Gættebilledet" i dette nummer er 
fra den midterste del af sognet. 
Fra huset er der en god udsigt 
over et dejligt område. 
 
 
  Sidste nummers "Gættebillede" 
var ejendommen Borgmestervæn-
get 16 i Ødis.  
 


