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7/15  SOGNEAVISEN 

September 2015 

80/90er fest i Ødis 
Hallen   
 

Ødis Idrætsforening afhol-
der 80/90’er fest den 3. ok-
tober. Spejlkugler, røgma-
skiner og en diskohimmel 
danner rammen om en fanta-
stisk aften 

 Læs s.7          

Krolfklubben 
"MADHOLDET" 
 

Der var 30 spillere tilmeldt. 
Vejret var jo bare dejligt,  
solskin hele dagen, og en 
dejlig temperatur. Vi starte-
de som vi plejer med kaffe 
og rundstykker.    Læs s. 8 

 

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

Sogneforeningen             s. 3 

Stafetten                          s. 4  

ØB sommerleg                s. 5 

Landsbylauget                s. 6 

Bankospil                        s.7 

Nyt fra gymnastikafd.     s. 8 

Isabella                            s. 9 

Åbent Hus                       s. 9 

Sang for sangglade         s. 9          

Hvilken Vej?                 s. 10 

Skovtrolden                   s. 11 

Kirkesider                s. 13-16 

Pandespejlet            s. 19-20 

Hvad er det?                 s. 22 

Haltider                         s. 23 

Bakkeby på Ødis 
Skole 
Eleverne har længe ventet 
på, at der skulle komme Bak-
keby-uge på skolen igen. Det 
sker så i uge 41. Torsdag den 
8. okt. kl. 14.30 til 16.30 slår 
byen portene op for alle, der 
har tid og lyst.        Læs s. 3 

Cykelklubbens sæson sluttede i år med en udflugt lørdag den 22. 
august. Der var også en punktering undervejs.                 Læs s. 6  

 

Husk   
Sogneavisen  

kan  betales via net-

bank på konto nr. 

7040 0000175819 
Husk navn 

Røde Kors Landsindsamling  
Søndag den 4. oktober er der indsamling til Røde Kors. Det 
foregår fra kl. 10 til 13. Hvis nogen har lyst til at bruge 
noget af søndagen til et godt formål, kan man henvende sig 
til mig på tlf. 7559 8339 eller 2084 4579 evt. sms.  
Eller send en mail til sogneavisnc@hotmail.com.  
Vi har tradition for at have alle ruter dækket, hvilket også 
betyder, at vi får indsamlet et pænt stort beløb. 

Med venlig hilsen Niels Christensen 
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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 

12. kl. 8.45, Udflugt til Frøslevlejren 
 og Dybbøl Banke, Beboerfor-
 eningen for  Fovslet og Omegn 

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

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

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 

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

OKTOBER 
1.  kl. 18, ”Spis, syng og vær glad”-
 arrangement, Vestfløjen, Menig-
 hedsrådet 
6. kl. 14, Åbent hus for pensionister 
 og efterlønnere i Ødis Forsam-
 lingshus 

6. kl. 19, Præmiewhist, Ødis Hallens 
 Cafeteria 

7.  kl. 19.30, Bankospil, Ødis Hall-
 ens Cafeteria, ØIF Støtteforening 

8. kl. 14.30 - 16.30, Åbent hus i 
 Bakkeby, Ødis skole 

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

14. kl. 19.30, Bankospil, Ødis Hall-
 ens Cafeteria, ØIF Støtteforening 
18. kl. 13.30, Tur til Svanemosen, 
 Mødested: P-pladsen på Tværford 
 i Fovslet, Skovtrolden 

20. kl. 14, Åbent hus for pensionister 
 og efterlønnere i Ødis Forsam-
 lingshus 

20. kl. 19, Præmiewhist, Ødis Hallens 
 Cafeteria 
21. kl. 19.30, Bankospil, Ødis Hall-
 ens Cafeteria, ØIF Støtteforening 
22. kl. 17.30, Spis-sammen-aften i 
 Ødis Forsamlingshus 

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

28. kl. 19, Generalforsamling i  Ødis 
 Bramdrup Landsbylaug, Klubhu-
 set på sportspladsen 

28. kl. 19.30, Bankospil, Ødis Hall-
 ens Cafeteria, ØIF Støtteforening 
 

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

3. kl. 14, Åbent hus for pensionister 
 og efterlønnere i Ødis Forsam-
 lingshus 

Sognets aktivitetskalender 

   

Sogneavisens deadline og udgivelsesdatoer 2015 
 Nr. 8 deadline 26. september udkommer 6. oktober 
 Nr. 9  deadline 31. oktober udkommer 10. november 
 Nr. 10 deadline 28. november udkommer 8. december 
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NYT FRA  
SOGNEFORENINGEN 

 

Fællesmøde  
Fællesmøde med bl.a. alle foreninger, 
den 8. september. Referat fra dette fælles-
møde vil være at finde i næste nummer af 
Sogneavisen. 
 

Facebook 
Sogneforeningen har lukket facebooksi-
den og arbejder stadig på at finde en ”it-
nørd”, der kunne være behjælpelig med at 
lave en ny hjemmeside. Har nogen kend-
skab til en sådan ”ekspert”, hører vi gerne 
fra jer. Indtil den nye hjemmeside er klar, 
anbefaler Sogneforeningen, at man bru-
ger Facebooksiden: ”Det sker i Ødis”. 
 

Byggegrunde i Ødis 
I forbindelse med undersøgelse af mulig-
hederne for etablering af nye byggegrun-
de i Ødis, vil der i efteråret blive indkaldt 
til et Borgermøde. Mødet vil formodent-

lig finde sted i november. Mere informa-
tion herom senere. 
 

Navneændring 
På Sogneforeningens generalforsamling i 
februar 2016, vil bestyrelsen foreslå en 
navneændring. Mange, og måske især 
unge mennesker, opfatter ordet 
”Sogneforening” som en kirkelig for-
ening, hvilket jo ikke er tilfældet. Vi 
modtager derfor gerne forslag til et nyt 
navn, der er dækkende for det overordne-
de arbejde, der gælder for alle de tre 
landsbyer. Forslag mailes til Grete Dahl 
odisgaard12@gmail.com eller lægges i 
postkassen på Ødisgård. 

Info til nye medlemmer 

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  Christian Støvlbæk Garbenfeldt, ”Midtgård”, Farrisvej 8, 
Ødis Bramdrup  

Bakkeby på ødis skole 
Eleverne har længe ventet på, at der skulle komme Bakkeby-uge på 
skolen igen. Det sker så i uge 41.  
Skolen bliver omdannet til et mini-samfund med egen valuta, bakker, 
som kan bruges til at handle med i de forskellige værksteder. Værkste-
derne er arbejdspladser for indbyggerne i alle aldre, og der produceres 
forskellige varer, som kommer i handlen løbende eller gemmes til slut-
salget den sidste dag. 

Torsdag den 8. oktober slår byen portene op for alle,  
der har tid og lyst til at se og måske købe af varerne.  

Der holdes åbent kl. 14.30 til kl. 16.30. 

mailto:odisgaard12@gmail.com
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Økologiske kartofler fra 
Gåskær 

 
 

 

Gode, økologiske kartofler sælges  

Selvbetjening fra skabet  ved vejen 

Venlig hilsen  

Kirsten Schmidt, Gåskærvej 8 

Pileflet med Jane Enemark 
Ødis Skole i sløjdlokalet 

5 mandage kl. 19 - 21.30 
Start den 21. 9. 

 

Vi vil gerne være flere 
- så kig op og se, om 
det er noget for dig. 
 

kontakt  
Elsebeth Bording, 
31432184  
eller LOF Kolding 

Ødis IFs Støtteforening  
 

I 1992 blev Ødis IFs støtteforening stiftet. 
Støtteforeningen var et udvalg, der blev 
nedsat af bestyrelsen, da man her brugte 
for megen energi og tid på at tjene penge til 
at drive idrætsforeningen.   
Støtteforeningen blev således oprettet med 
det formål at støtte idrætsforeningens be-
styrelse, så denne ikke skulle bruge tid og 
kræfter på at tjene penge, men i stedet kun-
ne koncentrere sig fuldt ud om foreningens 
sportslige aktiviteter. 
Støtteforeningens arbejde har været vidt-
favnende og har altid været garant for gode 
arrangementer for både børn og voksne. I 
årenes løb har støtteforeningen bl.a. stået 
bag en årlig sommerfest, der i årrække løb 
af stablen på skolens sportsplads og andre 
arrangementer som gadefodbold, Sankt 
Hans fest, Oktoberfest med musik og dans 
i Ødis Hallen, præmie-whist, banko, revy, 
loppemarked og meget meget andet. Sær-
ligt de 3 sidstnævnte arrangementer har 
stået distancen og er stadig succeser trods 
mange år på bagen. Senest har både Ødis 
Revyen og Ødis loppemarked haft 25 års 
jubilæum. Loppemarkedet er et sandt til-
løbsstykke og en årlig begivenhed som 
støtteforeningen er meget stolt af - særlig 
da det udenbys er kendt som "Danmarks 

smukkeste loppemarked".   
Loppemarkedet har en stor betydning rent 
indtjeningsmæssigt, men arrangementet er 
også meget vigtigt, da det har en stor social 
værdi for både foreningen, de frivillige og 
byen. Loppemarkedet har stor opbakning 
fra frivillige i alle aldre, der mødes på 
tværs og er sammen om at skabe et flot og 
attraktivt arrangement samtidig med, at de 
nyder at give en hånd med og tilbringe 
nogle gode og hyggelige timer i hallen. 
   
Også vintersæsonens bankospil er en tilba-
gevendende succes, der tiltrækker folk fra 
både nær og fjern. Støtteforeningens ban-
kospil, der afholdes i hallens cafeteria, er 
en videreførelse af det bankospil, der har 
sin oprindelse på Ødis Kro, hvor det blev 
afholdt gennem flere generationer.    
Støtteforeningens arbejde har haft og vil 
fortsat have en enorm betydning for driften 
af Ødis Hallen. Særligt er foreningens ar-
bejde med til at støtte de forskellige hold 
med bl.a. nye redskaber eller tilskud til 
stævner.  
Med hjælp fra støtteforeningen vil  Ødis IF 
således fortsat være et attraktivt og rart sted 
at komme og være aktiv for både unge og 
gamle.     

Stafetten 
Af  Ejnar Bygebjerg Petersen  

Harald Oksbjerg meddeler, at man 
på hans hjemmeside 
"haraldoksbjerg.dk" 
 kan læse den fulde beretning om  
"En præstesøns Erindringer” 

http://haraldoksbjerg.dk/
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Cykelsæson 2015 er slut 
Endnu en cykelsæson er slut, og det har 
været en forrygende god sæson, hvor 
vejret har været med os, kun to gange 
har vi haft brug for regntøjet. 
Ikke mange veje, stier i omegnen af 
Ødis er gået ram forbi. Vi har haft nogle 
fantastiske ture. Også i år har der været 
tiltag af nye cykelentusiaster, som har 
nydt godt af den gode motion og det 
sociale samvær, som turene også giver. 
I gennemsnit har vi været 12 pr. tur, og 
vi har tilbagelagt ca. 460 km, så det er 
rigtig godt ”gået”. 
Lørdag den 22. august havde vi vores 
årlige udflugt. Desværre var vi ikke så 
mange, men vi, der var med, havde en 
rigtig god tur. Vejret var jo helt perfekt. 
Turen foregik for det meste på småveje 
uden den helt store trafik. Vi startede 
som sædvanlig fra kirkepladsen, kørte 
mod Taps, hvor vi kort før byen kørte 
ind til højre ad kirkestien, som munder 
ud i Skovrup. Derefter gik turen til Cri-
stinero, hvor vi holdt vores formiddags-
pause. Denne blev en smule forlænget, 
da der lige skulle lappes en cykel.  
Vi, der ikke var på ”lappeholdet”, nød 
solen og de dejlige omgivelser i skoven. 
Videre gik turen så sydpå over Kokær til 

Rovstrup, østpå forbi Bjerning kirke til 
Skovbølling. For at ramme målet for det 
planlagte frokoststed, som var Sillerup 
Mølle. Vores medbragte mad blev nydt, 
det samme blev en meget velfortjent 
pause. 
Efter en times tid kørte vi så til Hejls-
minde. Her holdt vi en is-pause, inden 
turen igen gik mod Ødis. For at slippe 
for bakken kørte vi langs Nordet til 
Hejls, gennem Sjølund og Åstorp til 
Taps, hvor vi fik den sidste pause, nem-
lig kaffepausen på det dejlige område 
ved sportspladsen, hvor der er masser af 
borde og bænke. 
Turen gik nu bare hjemad. Så var alle 
også godt brugte efter de 58 km.  
 

Jeg vil gerne takke alle for en rigtig god 
cykelsæson. Håber vi ses til næste år.                                  

   Minna  

Ordinær Generalforsamling 

i Ødis Bramdrup  

Landsbylaug  
Så er det igen tid til den årlige Ge-
neral forsamling i Ødis Bramdrup 

Landsbylaug. Det er i år  
 

onsdag den 28. oktober 2015 

kl. 19.oo  

i Klubhuset på sportspladsen. 

Dagorden iht. vedtægter. 

Med venlig hilsen  Bestyrelsen 

Spis sammen aften i  
Ødis Forsamlingshus 

torsdag 22. oktober  kl. 17.30.  
 

Udførligt program med tilmelding og 
betaling i næste Sogneavis. 
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Ødis Idrætsforening afholder 80/90’er fest  
den 3. oktober 2015 

Fra kl. 21.00 til 02.00 (dørene åbnes kl. 20.30) 

Spejlkugler, røgmaskiner og en diskohimmel danner sammen med en DJ 
fra 80/90’erne rammen om en fantastisk aften, som tager dig med tilbage i 
tiden.  
Frem med miniskirts, overdimensionerede t-shirt, plastikarmbånd og de 
store øreringe i neonfarver. Pullover af mærkerne Lacoste, Pringle og 
Kappa. Sejlersko, Tenson-jakker og Rolex-ure, så er du nemlig klar til en 
aften i selskab med de bedste kunstnere fra 80/90’erne, når DJ’en fyrer op 
for musikken. Melder sulten sig, vil der være mulighed for at købe hotdogs 
hos pølsevogn Dixen. 
Billetter kan købes nu og frem til d. 29. september på billetto.dk til kun 
110 kr. 
Der er mulighed for køb af billetter ved indgang til 130 kr. 
 

Med 80/90’er hilsner Ødis Idrætsforening 

 

BANKOSPIL 
I Ødis Hallens Cafeteria 

 
Hver onsdag kl. 19.30 
frem til 16. december 
Start den 7. oktober 

 
Der spilles om  

20 gevinster + ekstra-
gevinst og udtrækning 
af amerikansk lotteri 

 
Arr.: Støtteforeningen 

for Ødis IF 

http://billetto.dk/
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Klubmesterskab  i Krolf-
klubben "MADHOLDET" 
 
 

Den 23. august var der klubmester-
skab i Krolfklubben MADHOLDET". 
 

Der var 30 spillere tilmeldt. Vejret var jo 
bare dejligt,  solskin hele dagen, og en dej-
lig temperatur. 
Vi startede som vi plejer med kaffe og 
rundstykker. Så sørgede Vagn for, at vi 
blev delt op i hold, og Poul Åge sørgede 
for regnskabet med slag. 
Der var 2 baner, og der skulle spilles 
2 gange på hver bane, som var meget svæ-
re, da græsset var meget tørt. Som nævnt 
var vejret jo kanon, så det kørte bare. Der 
blev sagt nogle ord, som jeg ikke vil skrive, 
men vi havde det bare sjovt. Efter et par 
timer var det afgjort, men der måtte et par 
omspil til. Resultatet blev, som det ses i 
skemaet. 
 

Der var pokal til nr. 1 og en kurv med lidt 
godt til hals og gane til både nr. 1, 2 og 3. 
 

Så var der mad. Det var nakkefilet med 
bønnesalat og flødekartofler, som Lillian 

og Lisbeth havde lavet, og Jessie sørgede 
for kage til kaffen. 
Tak til alle for en dejlig dag. En STOR tak 
til festudvalget for den dejlige mad, som de 
lavede samtidig med, at de spillede. 
NB Torsdag den 3. sep. er sidste spilleaf-
ten. Derefter er det søndage kl.  9.30 og 
tirsdage kl. 9.30 til april næste år 2016.  
Så mød op  alle. Vi vil gerne have nogle 
juniorer. 

Peter G.  42386286 

Nyt  
fra gymnastikafdelingen 
 

En ny sæson er ved at starte. Vi har 
rokeret lidt om på holdene til denne 
sæson og kan i år også tilbyde rytmisk 
gymnastik for børn fra 3. kl. og opef-
ter.  
 

Forældre/barn holdet har flyttet træ-
ningsdag til torsdag, og samtidig er der 
udskiftning på trænerposten. Sandra er 
tilbage og vil sammen med Susanne 
give de små poder og deres forældre 
sved på panden. 
 

Puslingeholdet er i år blevet et alders-
mæssigt større hold, hvor de ældste 
børn fra børnehaven til og med 2. kl. 
vil blive udfordret af trænerkvartetten. 

Børn fra 3. kl. og frem bliver udfordret 
med spring på lidt højere niveau.  
Det nye rytmikhold vil blive trænet af 
Didde Seistrup - der vil vise en anden 
genre af gymnastikken, hvor man be-
væger sig til musik og bruger bolde og 
vimpler.  
 

Vi søger frivillige, der har lyst til at 
indgå i vores trænerteam - så vi kan 
gøre gymnastikken endnu mere spæn-
dende for sognets børn.  
Vækker dette din interesse, hører vi 
gerne fra dig. 
 

Vi ser frem til en god sæson og hygge-
lige timer i hallen.  
 

Gymnastikhilsner  

fra gymnastikudvalget  

Resultater  
 

JUNIOR. 
Vinder Markus Agergård 125 slag. Der 
var ingen modspiller. 
 
DAMER (efter omspil om 2 pladsen ) 
Nr.  1 Vinny Sørensen     118 slag 
Nr.  2 Gurli Guldborg      120 slag 
Nr.  3 Jessie Østergård     120 slag 
 
HERRER (omspil om 1 pladsen) 
Nr. 1 Peter Grave             116 slag 
Nr. 2 Peder Rasmussen   116 slag 
Nr. 3 Vagn Hugger        119 slag 
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Åbent hus i  
for pensionister, efterlønnere  

og andre interesserede 
Ødis Forsamlingshus  
Tirsdage i ulige uger  

kl. 14 - 16.00 
Udvalget har holdt møde og blev enige om 
at forsøge med foredrag osv. fra oktober til 
og med december. Hvad der videre skal 
ske, kommer an på tilslutningen. 
 

Første gang bliver 
Tirsdag den 6. oktober 
Duoen Erik og Dorte alias ”Hr. og fru Dan-
mark” vil spille på harmonika og savblad. 
Der vil også være fællessang fra de sang-
hæfter, musikanterne har med. 
Foredrag og kaffe koster 40 kr. 
Kom og få en hyggelig eftermiddag. 
 

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 

 

 

 

 
FOR SANGGLADE 

 

Vi samles om Marie Louise ved klave-
ret i Ødis Forsamlingshus  

tirsdage i lige uger kl. 19 – 21. 
Første gang 15. september 

 
 

 

25 kr.  inkl. fælles kaffebord  
– overskuddet går til lokalet, kørsels-

godtgørelse m.m. til lederen. 
 

 

5 års fødselsdag hos Isabella 
Af Inge M. Thomsen 

Isabella Coiffure (frisør på fransk) har lige 
haft 5 års fødselsdag   
Utrolig så hurtig som tiden går. 
Isabella har på intet tidspunkt fortrudt, hun 
forlod Kolding og startede salon op i Ødis. 
Flere af kunderne fra Kolding kører nu bare 
hertil, og kundekredsen fra området er gen-
nem årene blevet meget stabil. 
Mange er glade for, at det ”kun” er chefen 
selv, der er der. Det giver en dejlig rolig 
atmosfære og ingen afbrydelser.  
Og de fleksible åbningstider, især den lan-
ge torsdag til kl. 21.00. er populær, og at 
man døgnet rundt kan bestille tid på sms på 
tlf. nr.  3035 0003, er noget, der falder i 
manges smag.  
Snakker vi om smag, er børnene glade for 
chokoladejulekalenderen, som de får i no-
vember måned, og vi, der gør rent i rosen-
bedet over for salonen, er glade, når Isabel-

la kommer 
med cho-
kolade til 
os.  
Isabella er 
kendt for 
sin opsæt-
ning / 
langhårs-
frisering. 
Det har 
hendes 
store inte-
resse. 
Hvad man-
ge måske 
ikke  ved, har hun i over 20 år arbejdet med 
Extention = limer hår ind imellem kundens 
eget hår. Hun bruger det, som fagfolk kal-
der Luksusudgaven, nemlig 100% indisk 
hår. Det er dyrt, men godt. Måske  skulle 
jeg prøve at blive langhåret !! 
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Hvilken vej ? 

  "Vejgættebilledet" i dette nummer er fra 
den centrale del af sognet. Det er en af 
sognets lidt større veje. Godt gæt!!! 
 
 
 
Løsningen på sidste nummer Vejgættebil-
lede" var en stump af Gåskærvej i den 
yderste del af sognet mod Vamdrup. 

 

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: 
 

Lørdag den 12. september kl. 09.00. 

Saltvands-, Brakvands- og Ferskvands-
områder vekslende med åbne områder 
og skovarealer. 
Ovenstående er kendetegnet for et 616 
ha stort areal på Godset Gyldensteen 
ved Bogense, 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 hen-
blik på naturgenopretning. 
I dag fremstår som et utrolig dejligt 
sted med flotte publikumsfaciliteter, et 
veludbygget stiareal, samt udkigspunk-
ter, hvorfra man kan se på fuglelivet. 
Der er en række øer i vådområderne 
med gode ynglemuligheder for fugleli-
vet og meget mere at glæde sig over på 
denne heldagstur. 
En turleder fra "Skovtrolden" vil ledsa-
ge deltagerne på en vandretur i områ-
det. 
Mødested: Holmsminde P-plads i 
Kolding. 
 

Søndag d. 27. september kl.13.30 
Hvad byder Stenderupskovene på af 
giftige og spiselige svampe? Det skal 
vi denne søndag ud at se på sammen 
med en ekspert på området. På en van-
dretur gennem en del af skoven finder 
vi lækkerier af forskellig art i skovbun-
den, som vi samler sammen i en med-
bragt kurv. Det indsamlede vil efter 
turens afslutning blive sorteret og iden-
tificeret af vores ekspert. Til slut opstil-
les en mulighed for at stege svampe 
over en trangria, og der vil blive ud-
skænket et lille glas rødvin til deltager-
ne. I dagens anledning håber vi på at få 
tilladelse til at køre ind til Skovrider-
gården.  
Mødested: Stende-
rupskovene. 
 
 
 
 

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  



13  

september 2015 

 

Høstgudstjeneste i Ødis Kirke  
søndag 13. september kl. 14.  

 

Efterfølgende kaffebord  
i Vestfløjen 

 

- kontakt menighedsråd eller præst, hvis 
du har lyst til at bage til det fælles kaffebord 

Indsamlingen går til Kirkens Korshær 

 

Syng, spis og vær glad!           
 I Vestfløjen torsdag 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 organist Karin Petersen og 
sangene 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! 
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Kirken den er en gammelt hus, 
med en  levende fortælling 

 
Protest eller glæde? 
I 1857 var den nye kirke her i Ødis klar til 
at blive indviet. Den gamle middelalderkir-
ke, som havde stået på samme sted i flere 
hundrede år, blev revet ned. Jeg har nogen 
gange tænkt på, hvordan folk her i Ødis 
mon reagerede, da man tog deres gamle 
kirke ned. Protesterede de? Glædede de sig 
til det nye? Det er svært at forestille sig, at 
de var ligeglade. Jeg mener, det var her 
deres forfædre lå begravet. Her var de og 
deres børn døbt og konfirmeret. De havde 
måske givet sin hjertenskær sit ja foran 
alteret. Det var jo ikke bare en ligegyldig 
bygning, man besluttede at rive ned.  
 

Den gule odder tipi 
Jeg var med min familie i Canada her i 
sommerferien. Vi besøgte en museumspark, 
hvor Canadas historie blev præsenteret. 
Canada som nation er ikke mere end 150 år 
gammel. Det begyndte da nybyggerne med 
heste og landbrugsredskaber begyndte at 
holde kvæg og opdyrke jorden. Men det er 
jo ikke hele Canadas historie. Indianere 
kalder vi de mennesker, som boede på det 
amerikanske kontinent, før europæerne 
kom. First nations, de første nationer, kal-
der de sig selv.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I museumsparken stod også en tipi, hvor vi 
hørte en dame fortælle. Vi hørte historien 
om en ung mand, der drog ud for at få et 
drømmesyn. I drømme blev han ført under 
vandet til besøg hos den gamle odder. Be-
søget var i en gul tipi, dekoreret og udført 
på en bestemt måde. Dekoreret med gule 
prikker, som symboliserer stjerner og med 
odderen på. Hele indretningen med farve, 
størrelse og dekoration blev givet den unge 
mand. Sådan blev den gule odder tipi til. 
Og den kunne man flytte ind i.  
 

Flytte ind i en fortælling, eller selv skabe 
historie 
Her var fortællingen givet med boligen. Det  
fik mig til at tænke på huse, jeg kender til. 
F.eks. mine bedsteforældres hus. For mig 
fik deres hus først sin historie, efter at jeg 
var kommet der mange gange og fik erin-
dringer knyttet til det. Det er menneskene, 
der flytter ind og giver huset sin historie. I 
tipien flyttede menneskene ind i en historie, 
der allerede var givet.  
 

Rammer og indhold 
Kirkerne blev bygget, så Guds ord kunne 
lyde. De blev bygget, så mennesker der på 
stedet kunne samles, lytte, bede og lovsyn-
ge. Hvordan er det med vore kirker? Flytter 
vi ind i en historie, der allerede er der, eller 
giver vi selv huset dets fortælling?  
 

Der er mange fortællinger om Ødis Kirke. 
Vi ved, menighedsrådet for lidt over ti år 
siden bestemte, at kirken skulle restaureres. 
Man bestemte farver og en ny lyssætning. I 
50’erne bestemte man hvilket orgel, der 
skulle være i kirken, og går vi tilbage til 
1920’erne, så blev mosaikvinduet lavet. Og 
da kirken blev opført, så var det efter teg-
ninger fra en bestemt arkitekt.  
 

Ville de gamle Ødisboere komme tilbage 
og græde over deres kirke? At den ikke ser 
ud som den plejede. Eller ville de glædes 
over, at der stadig i dag samles mennesker, 
som lægger deres kræfter i at være med i en 
levende fortælling om, hvordan gudstjene-
ste og kristendom virker hos os i dag.  
Jeg håber de ville glæde sig. 
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Foredrag i Forsamlingshuset  
Torsdag 12. november kl. 19.30  

Anne Marie og Carl Nielsen. 
 

v/ turistfører Poul 
Erik Jespersen  

 
Carl Nielsen blev født 9. 
juni 1865 og i år er 150  
jubilæumsår for hans 
fødsel. I den forbindelse 
skal vi høre et foredrag 
om kunstnerparret, Anne 
Marie og Carl Nielsen.   
 

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 vedkommende inden for musik-
ken, for Anne Maries vedkommende inden 
for skulpturen. Eksempler på hendes ho-

vedværker er kathoveddø-
ren på Ribe Domkirke og 
Rytterstatuen af Chr. IX 
ved Christiansborg Ride-
bane.  
De to havde det ikke altid 
lige let med hinanden; 
hvilket også indgår i fore-
draget. 
 
 
 
 

Pris for foredrag  
med kaffe og kage 50,-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Byggeprojekter i Ødis Præstegård 
I byggeperioden, september - november, træffes sognepræst Borgny Brünings-

Hansen bedst på mobil 51 35 51 90 
I dialog med provstiudvalget har menighedsrådet fået lavet tegninger til et vindfang ved 
præstegårdens vestgavl. På denne måde får kontoret egen indgang. Tegnestuen Mejeriet 
har tegnet en glastilbygning, som menighedsrådet synes tjener formålet, og som samti-
dig passer ind i omgivelserne.   
 

Præstegårdens overetage revoveres og isoleres også på samme tid.  
Mens håndværkere er i huset, vil jeg ikke kunne arbejde i præstegården, så der træffes 
jeg bedst på min mobiltelefon 51 35 51 90. Arbejdet forventes at gå i gang i september 
og afsluttes i slutningen af november.  
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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  
September -oktober 2015 

 

(Hvor andet ikke er nævnt,  
er gudstjenesterne  

v/ sognepræst B. Brünings-Hansen) 
 
   

September 
 

6. 14. søndag ef. trinitatis   
kl. 10.30 v/ Kristina Nilsson 

 
13. 15. søndag ef. trinitatis kl. 14.00 

Høstgudstjeneste med efterfølgende 
kaffebord.  

 
20. 16. søndag ef. trinitatis   

Ingen gudstjeneste.  
Vi henviser til omegnenes kirker. 

 
27. 17. søndag ef. trinitatis    

kl. 9.00  

 
Oktober 

 

4. 18. søndag efter Trinitatis  
kl. 10.30  

   
11.  19. søndag efter Trinitatis  

kl. 10.30 
  

18.  20. søndag efter Trinitatis  
kl. 9.00 v/ Kristina Nilsson 

 
 25.  12. søndag efter Trinitatis  

kl. 9.00 Kaffe og rundstykker i Vest-
fløjen efter gudstjenesten 
 

 
 

 

Digte ved høsttid 
 

Du skjønne Livets Orden,  
at der paa Foraar følger Høst,  

at der er meer end Vorden,  
og meer end Ungdomslyst:  
Bring Korn i Lo og Lade!  

bring Frugt bag dunkle Blade!  
bring Hjertet Fred og Trøst!  

Chr. Richardt - I høst 1887 

 

 

 

 

Det daglige brød, 
det er tykke tæpper på gulvet,  

radio og rindende vand. 
Du gør dig megen bekymring,  

ment alt er fornødent. 
Vi lever ikke af brød alene. 

 

Giv os i dag - brødet. 
Vi glemmer brødet 

for dynger af pålæg og tilmad. 
Fordi vi lever i overflod  
glemmer vi hvad liv er. 

Tag alting fra os, 
men giv os brød i den elfte time.  

Livets brød. 

C. Bødker: Samlede digte 1964.  
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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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For ikke så længe siden 
havde jeg nogle dage helt 
for mig selv derhjemme. 
Det er slet ikke så tosset at 
have sådanne dage helt i 
fred og ro, hvor man gøre 
lige, som man har lyst til. 
Det gælder også selvom 
man ellers lever i et godt 
ægteskab. Derfor kan det 
alligevel være godt at sidde 
en aften helt alene med sine 
egne tanker. Nu ved jeg 
godt, at den øvrige familie 
straks ville antyde, at det 
måtte være meget ensomt 
for mig, hvis jeg blot havde 
selskab af mine egne tan-
ker, og for en sikkerheds 
skyld, hvis nu de andre 
skulle have ret i denne på-
stand, så havde jeg også 
sørget for at have selskab af 
en god bøf samt en flaske 
rødvin fra Claus i den gam-
le brugs´ vinkælder. Så 
mente jeg ikke, at ensomhe-
den kunne blive for vold-
som.   
Ydermere havde jeg lumske 
planer om at kigge på et 
eller andet på TV apparatet. 
Som sædvanlig var DRs 
programmer fyldt op med 
alle mulige moderne krimi-
er, de fleste af svensk her-
komst. I ved disse krimier, 
hvor kun halvdelen af 
handlingen er fyldt op med 
plottet, hvorimod den an-
den halvdel  er fyldt op 
med politi hovedpersoner-

nes mange personlige og 
seksuelle problemer, og det 
blev jeg hurtig enig med 
mig selv om, at det gad jeg 
ikke se på. Jeg måtte ty til 
den private samling af 
CDer, og hvad var mere 
naturligt end at kigge på 
stakken af Olsen Banden 
CDer.  Jeg besluttede mig 
til at se Olsen Banden på 

Sporet, og dermed var alle 
ingredienserne klar til en 
afslappet aften.  
Olsen Banden på Sporet, 
det er den film, hvor ban-
den på et tidspunkt stjæler 
en rangervogn, hvorefter 
Benny starter køretøjet. 
Egon udbryder straks: Nej, 
ikke den vej, og på Bennys 
spørgsmål: Hvad så for en 
vej? Egon svarer: Den an-
den vej. 
Det var meget passende for 
det lokale, at det netop var 
den film jeg valgte, for lige 
netop nu er man her i Vam-
drupområdet også kommet 

 

- Da jeg var dreng skulle vi i danseskolen altid starte 
med at danse og synge: Først den ene vej og så den an-
den vej og tju og tju og skomagerdreng. 
 - Det gør de sikkert også i Vamdrup nu, efter at de har 
fået dobbeltsporet. 

Pandespejlet 
Af  Erik Mønster 
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på sporet. 
Ja faktisk er man ikke bare på sporet, nej, 
man er oven i købet på dobbeltsporet. Ef-
ter lang tid med bøvl og larm og indsatte 
busser er dobbeltsporet indviet, og man 
kan nu mellem Vojens og Vamdrup køre 
både den ene vej og den anden vej.  På en 
gang endda, men selvfølgelig ikke med 
det samme tog. 
Det går således fint for færdslen til og fra 
Vamdrup, i hvert fald hvis man kører med 
tog. Det ligger noget tungere, hvis man 
kører med lastbil, for her må man virkelig 
tænke sig godt om, før man vælger sin 
rute til og fra midtbyen. Så sent som i dag 
måtte jeg holde stille en tid, medens en 
vildfaren lastbil måtte bakke langsomt 
tilbage ad Østergade, fordi den stakkels 
chauffør havde fået kolde fødder, da han 
skulle til at køre under broen og op til by-
midten.  
For under broerne er der ganske vist dob-
beltspor, men højden af broerne lader no-
get tilbage at ønske.  
Man har undersøgt mulighederne for at 
ændre på dette, men har fundet ud af, at 
selvom for eksempel broen ved Jernbane-

gade godt kunne gøres højere så går det 
ikke, fordi fundamentet er for dårligt, så 
det vil gå galt med tiden. Så medens tog-
driften endda er kommet på dobbeltsporet, 
så er man ikke på sporet af en løsning for 
lastbilerne.  Indtil videre kan lastbilerne 
hverken køre den ene vej eller den anden 
vej. 
 

I Brenøre derimod skal man snart til at 
køre både den ene vej og den anden vej, 
det vil sige både til Taps og til Ødis og 
videre, og  her er der ingen generende 
broer, så man kan desværre uhindret køre 
turene med store lastbiler fyldt med grus. 
Det er, fordi at myndighederne desværre 
har fundet ud af, at der er en dejlig masse 
grus i Brenøreområdet, så de næste ti år 
skal der køres mange daglige ture med 
tunge lastbiler. 
Blandt andet skal de bruge en masse grus 
til etableringen af den nye motorvejsafkør-
sel, men selv når den er færdig er det altså 
meningen, at man vil fortsætte med grus-
trafikken i mange år endnu. 
Det bekymrer naturligvis husejerne i de 
berørte områder. Nu havde man lige sat 
næsen op efter en værdistigning på de 
lokale huse på grund af den kommende 
nemme adgang til motorvejen, men det 
kan naturligvis hurtig udlignes af, at man 
til potentielle købere må oplyse, at der  
kan forventes en livlig trafik af tunge lar-
mende lastbiler.  
Ak ja, ligesom på dobbeltsporet mellem 
Vamdrup og Vojens, så kan det hurtigt gå 
både den ene og den anden vej.  
  

     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

GRATIS - hindbærplanter 
Jeg vil blive glad, hvis nogen 

kunne bruge mine  
overskydende hindbærplanter. 

Kom selv og grav dem op. 
 

Mvh. Anna Mikkelsen 
Ødis Krogevej 11, 75598287 
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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. Man støder 
mest på fænomenet i gamle grusgrave el-
ler kystklinter. Denne gang er det forevi-
get det et meget unormalt sted.  
"Hvad er Det"? 
 
Løsningen på sidste nummers "Hvad er 
Det" er noget så specielt som en ham fra 
en hugorm. 
   Det er sådan, at hugormen skifter ham 
en til tre gange om året. Hammen skiftes 
ved at dyret simpelthen kravler ud af den 
gamle ham, når der er dannet en ny in-
denunder. 
   Man kan være heldig, at finde sådan et 
tomt slangehylster i græsset, som næsten 
er en kopi af den tidligere beboer. Lige 
før hamskiftet får slangen uklare, mælke-
de øjne. Hugormen føder levende unger. 
Ungerne er i øvrigt giftige lige fra føds-
len.  
   Hugormen bruger sin spaltede tunge til 
at “smage på luften” og den kan derved 
følge et lugtspor fra f.eks. en mus. En 
anden jagtteknik er at ligge stille og vente 
på at byttet selv kommer forbi. Når slan-
gen er tæt på byttet, hugger den lynhurtigt 

og med stor kraft. 
   Det typiske fødevalg er 
mus og firben, men hugormen 
kan også finde på at klatre op 
i buske og tømme fuglereder 
for fugleunger. Byttet sluges 
helt, hvorefter slangen kan 
fordøje i dagevis. Hugormen 
har mange fjender. Mange 
slanger dræbes i trafikken når 
de krydser veje. Krager og 
musvåger kan finde på at tage 
hugorme. Grævlinge og ildere 

går heller ikke af vejen for at gå i lag 
med giftslangen. Den mest kendte hugor-
mefjende er dog nok pindsvinet. Som en 
kampvogn, beskyttet af sine pigge, griber 
pindsvinet fast i hugormen, alt i mens den 
sænker sit panser. 
   Hugormen blev fredet i 1981 Det be-
tyder selvsagt, at det er forbudt at slå 
hugorme ihjel, men det er heller ikke til-
ladt at indsamle eller flytte hugorme. Dog 
er der en undtagelse! Hugorme, der hol-
der til i haver og tæt på bebyggelse, hvor 
der er betydelig risiko for børn og husdyr, 
må flyttes. Undtagelsesvis slås ihjel!  
 
Kilder: Skov- og Naturstyrelsen 2007, Nordens 
padder & krybdyr 2001; Kåre Fog. 
 
          
 
 

Hvad er det? Af Frede Nielsen 
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Præmiewhist i Ødis Hallens Cafeteria. Starter den 8. september. 

Tirsdage i ulige uger kl. 19.00 

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

Fra Til  mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 

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

Gymnastik - 
Spring 1 

Gymnastik-
Forældre/
barn 

Fodbold 
U10-U13 

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

Gymnastik - 
Spring 1 

Gymnastik 
forældre/
barn 

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 - 
Rytmik 

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 - 
FFS Håndbold   

20:30 21:00 Badminton Håndbold 
Badminton - 
FFS Håndbold   

21:00 21:30 Badminton Håndbold 
Badminton - 
FFS Håndbold   

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

 

 August 
 

212 
268, 208, 46 

22, 223, 74, 184  
187, 167, 104, 114 

www.trafikskolen-vamdrup.dk 
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Åbningstider: 
 

Salon 10 
Vamdrupvej 10,  
tlf. 75598045 /. 21296369 
Tirsdag, torsdag og fre-
dag…….  ...kl. 9.30 – 17.00 
 

Ødis Hallens  
Cafeteria  
Tlf. 75 598144 
Bestyrelsesmøder etc. med 
bespisning / kaffe serveret 
kan afvikles hele året - dog 
ikke i skolernes ferier. 
Bestilling rettes til - 
Anette Sørensen  30563074 
 

Genbrugspladsen 
Østermarksvej 2A,  
tlf. 75 583840 
Ons. - tors. ……. Lukket 
1. 11. - 28. 2.: 
Ma., ti. og fre.   kl. 13 –  17 
Lør. - søn…….   kl. 11 – 17 
1. 3. - 31. 10.: 
Ma., ti. og fre.     kl. 13 - 18 
Lør. - søn……..   kl. 11 - 18 
 

Isabella Coiffure 
Ødis Kirkevej 2 
tlf. 30350003 
Mandag       lukket 
Tirs - ons.   kl. 9.00 - 17.30 
Torsdag    kl. 12.00 - 21.00 
Fredag        kl. 9.00 - 18.00 
Lørdag        kl. 7.00 - 12.30 
 

Flextrafik 
76 608 608 
Alle dage kl. 8 - kl. 20 
- bestilles senest 2 timer før 
afhentning 
 

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

Farrisvej 19 

 

Buchwald Radio ApS 
Østergade 15 
6580 Vamdrup 
Tlf.: 75581233  
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Dagplejen 
Henv.: Dagplejen, Kolding kommune 
 

Børnehuset Ødis 
Ødis Byvej 3 og Steppingvej 14a 
Leder: Bente Møller, tlf. 7979 7041 
 

Ødis Skole  
Steppingvej 14b,  
www.oedis-skole.kolding.dk 
Skoleinspektør: Mads Vilstrup Hoeg 
kontor: tlf. 79 79 78 10  
Serviceleder: Kenneth Kock tlf. 40 82 62 74 
Formand for skolebestyrelsen: Jan Søgaard 
Jørgensen, 51525810 

SFO Steppingvej 14, Afd.leder: Terry Lake  
Huset  tlf. 21 37 72 42 / mobil 21 37 72 46 
Klubben  tlf. 21 37 72 45 
 

Kirken/menighedsrådet 
Sognepræst: Borgny Brünings-Hansen,  
tlf. 75 59 81 50  
Formand: Peder Nissen, tlf. 75 59 82 03 
Kirkeværge: John Bording, tlf. 23 20 40 23 

 

Vesterled 
Ødis Byvej, tlf. 75 59 80 90 
Vesterleds Vennekreds 
Formand Stig Funder, 75 58 36 08 
 

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

Sogneforeningen Ødis Sogn 
Formand: Jens S. Jørgensen, tlf. 75 59 82 88 
 

Aktivitetsudvalget  
Formand: Eigil Laursen tlf. 75 59 81 99 
 

Stifindergruppen                                                          

Formand: Inge M. Thomsen, 75 59 84 13                                          
 

Beboerforeningen for Fovslet og om-
egn Kont.person: Karen Nielsen, 75 598269 
 

Landsbylauget for Ødis Bramdrup 
Formand: Lars Frandsen, tlf. 75 59 84 66 
 

“Skovtrolden” 
v/ Frede Nielsen, tlf. 75 598269 
 

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

Vandværkerne 
Ødis: Anders Krogsgaard, tlf. 2943 9196 
         E-mail: odisvand@gmail.com  
         www.odisvandvaerk.dk 
Ødis Bramdrup: Peder Nissen, tlf. 75598203 
Drenderup: Ejnar B. Petersen tlf. 75 59 8357 
 

Andelsboligforeningen 
Henvendelse: BHS Revision,  
Jernbanegade 9, Vamdrup 7558 3444  
 

Vamdrup Boligselskab 
Tirs.-onsdag kl. 10-12, torsdag kl. 15-17,  
tlf. 75 58 18 44 
 

Ødis Idrætsforening 
Formand: Jens Vadgaard, tlf.  40 64 76 36 
Fodbold: Jens Vadgaard, tlf. 40 64 76 36 
Håndbold: Charlotte Højmose tlf. 4266 0377 
Badminton: Ejnar B. Petersen tlf. 7559 8357 
Børnegym.: Thomas Bang Thomsen  
    tlf. 2721 7685 

Støtteforeningen for Ødis IF 
Formand: Jytte Johannsen 61 38 38 90 

 

Ødis Hallens Cafeteria 
Formand: Anette Sørensen  tlf. 3056 3074   
 

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

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

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

Sang for Sangglade 
Kont.person: Marie Louise Jensen 26127780  
 

Ødis KFUM spejdere 
www.odisspejder. dk 
 

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

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

Sogneforeningen Ødis Sogn 
 

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

Elsebeth Bording   3143 2184 
Email: ejbording@gmail.com 
 

Frede Nielsen       7559 8269 
 

Kirkesiderne: 
Borgny Brünings-Hansen 
7559 8150 
 

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

Kasserer: 
Jytte Dantoft,  
Skovvang 1, Ødis 7559 8385 
 

Annoncer: 
Kristian Frandsen 7559 8292 
 

Tryk: 
Trykkeriet  
Østergade 24 
6580 Vamdrup     7558 1007 
 

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

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

Læs også www.ødis.dk 
 

 

 

Vamdrup Bibliotek 
Jernbanegade 1 
 

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

Åbent med  
selvbetjening:  
Hele ugen  
kl. 7.00-22.00 
 

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

På biblioteket kan du 

få svar på mange 

spørgsmål. 
 

Der venter dig gode 

oplevelser i bibliote-

kets mange bøger, 

blade, bånd, lydbø-

ger og cd'er. 
 

Det er gratis at bruge 

biblioteket. 
 

Der er både for børn 

og voksne. 
 

Det er DIT bibliotek! 

Kolding  

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

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

Ekspeditions– og telefontider: 
 

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



 

 

G
æ
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Næste  nummer: 
 

Udkommer 6. oktober 2015 
Deadline 26. september 2015 

kl. 8.00 
 

 
Husk at få jeres arrangementer  

med i aktivitetskalenderen 
31432184 eller  

ejbording@gmail.com 
 

  "Gættebilledet" i dette nummer 
er fra den centrale del af sognet. 
Der er tale om en kendt bygning, 
så der gives ikke mere hjælp den-
ne gang! 
 
 
 
Sidste nummers "Gættebillede" 
var ejendommen Stationsvej 35 i 
Ødis.  


