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8/15  SOGNEAVISEN 

Oktober 2015 

Vingsted  
Den 9. og 10. sep. var 5. kl. 
på Ødis Skole på besøg i 
jernalderen i Vingsted. De 
blev klædt i jernaldertøj. 
Drengene i kjortler med et 
læderbælte. Pigerne skulle i 
kjole og et sjal med et vævet 
bælte.               Læs s.10-11          

Høstfest i  
Børnehuset Ødis 
 
 

Fredag d. 11. sep. 2015 af-
holdt Børnehuset Ødis høst-
fest i stedet for en sommer-
fest. Høstfesten startede kl. 
16.30 og der var rigtig god 
opbakning.     Læs s. 21-22 

 

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

Sogneforeningen                       s. 3 

Projekt Ødis Sø                         s. 3                          
Velkommen t. sognet                s. 4  

Ødis Antenneforening               s. 4    

Spis sammen aften                     s. 5 

Sommerudflugt Fovslet             s. 6  

Borgermøde 2.11.                      s. 7 

Bakkeby                                     s. 7 

Landsbylauget                            s. 8 

Bankospil, Vesterled                  s. 8 

Efterlysning                               s. 8 

Hjortelaug Vest                          s. 8 

Åbent Hus /sangglade              s. 11        

Skovtrolden                              s. 13 

Kirkesider                           s. 15-18 

Hvad er det?                            s. 24 

Det kribler og krabler              s. 25 

Ødis IF                                s. 26-27 

Legestue i Dagplejen 
 

Så er sommerferien slut, og 
vi har igen startet legestuen i 
dagplejen her i vinterhalv-
året. Vi har lavet et program 
med masser af spændende 
temaer på og er startet op 
med temaet krop og bevæ-
gelse.                   Læs s. 9 

Lørdag  26. september 2015 var dagen, hvor Ødis Bramdrup fejre-
de høstfest på Midtgård.                                                   Læs s. 5 

 

Husk   
Sogneavisen  

kan  betales via net-

bank på konto nr. 

7040 0000175819 
Husk navn 

Indsamling Dansk Flygtningehjælp 
Søndag den 8. november er der landsindsamling til 
Flygtningehjælpen. Hvis du har lyst til at være ind-
samler et par timer denne søndag, kan du melde dig 
på  http://flygtning.dk   BLIV INDSAMLER, så kan 
du få tildelt en rute her i området.  
De indsamlede beløb vil fortrinsvis blive bruge til at 
hjælpe flygtninge i nærområderne.                           nc 

http://flygtning.dk/saadan-kan-du-hjaelpe/landsindsamling/bliv-koordinator/


 2 

 

OKTOBER 
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. 14, Bankospil, Vesterled, Ves- 
 terleds Vennekreds 
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 

19. kl. 19, Orienteringsmøde om  pro-
 jekt for det offentlige areal ved 
 Ødis Sø, Ødis Hallens Cafeteria 

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

20. kl. 19, Præmiewhist, Ødis Hallens 
 Cafeteria 
20. kl. 19.30, Stormøde, Ødis Hallen, 
 Hjorte-laug Kolding Vest 

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

23.  kl. 18, Åben Hal , Ødis Hallen 

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. 12, Fælles vildtparade, Hjorte-
 laug Kolding Vest 

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

2.  kl. 19, Borgermøde i Ødis Hallen 

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

3. kl. 19, Præmiewhist, Ødis Hallens 
 Cafeteria 
4. kl. 19.30, Bankospil, Ødis Hall-
 ens Cafeteria, ØIF Støtteforening 
10. kl. 19, Sang for sangglade, Ødis 
 Forsamlingshus 

10.  kl. 19.30, Informationsmøde og 
 ekstraord. generalforsamling, 
 Ødis Antenneforening, Ødis Hal-
 lens Cafeteria 

11. kl. 14, Bankospil, Vesterled, Ves- 
 terleds Vennekreds 
11. kl. 19.30, Bankospil, Ødis Hall-
 ens Cafeteria, ØIF Støtteforening 
13. kl. 18, Åben Hal, Ødis Hallen 
12. kl. 19.30, Foredragsaften med 
 Poul Erik Jespersen: Anne Marie 
 og Carl Nielsen, Ødis Forsam-
 lingshus, Menighedsrådet 

Sognets aktivitetskalender 

   

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

 

Referat fra Fællesmødet den 8.9.  
På fællesmødet med bl.a. repræsentanter 
for foreningerne, Tænketanken og lods-
ejerne ved Ødis Sø præsenteredes projek-
tet vedr. det offentlige areal ved Ødis Sø. 
Et meget spændende projekt, som uddy-
bes yderligere på et møde for alle interes-
serede, mandag den 19.10.  Se invitatio-
nen nederst på denne side.  
Desuden redegjorde Lene Markussen, fra 
Plan-og udviklingsafdelingen for tidspla-
nen for arbejdet med en eventuel ændring 
af lokalplanen.  
Husk borgermødet, der afholdes i den 
forbindelse, mandag den 2.november 
kl.19. i hallen. Side 7. 
Der blev nedsat 3 udvalg, som alle afhol-
der møder i løbet af den kommende tid. 
Et kommunikationsudvalg, et udvalg til 
arrangement af ”Smuk landsby dag” den 
16.4.2016 og et udvalgt, der arrangerer 
”Sommer ved søen”. 

Nyt navn til Sogneforeningen   
Vi modtager stadig forslag til et nyt navn 
til Sogneforeningen. Vi har indtil videre 
modtaget to, men vil gerne have flere. 
Navnet skal være dækkende for alle tre 
landsbyer. Forslag sendes til Grete Dahl. 
Odisgaard12@gmail.com eller lægges i 
postkassen på ”Ødisgård”. 
 

Det sker i Ødis og omegn  
Vi opfordrer alle, der har mulighed for 
det, at følge hvad der sker i de tre lands-
byer ved at benytte Facebooksiden: Det 
sker i Ødis og omegn.  Læg gerne alle 
relevante nyheder ind på siden, eller send 
dem til Christian Garbenfeld, på mail: 
cga@robinhus.dk, som så lægger dem på 
siden. 

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  

Invitation til orientering om  
det spændende projekt for  

det offentlige areal ved Ødis Sø 
mandag den 19. oktober  

kl. 19-21.30 i  
 

Ødis Hallens Cafeteria 
 

Nødvendig tilmelding af hensyn til kaf-
fen senest, torsdag den 15.oktober til: 
Jens Søgaard Jørgensen: 
 tlf.40 68 82 82, eller på mail: 
 jenssogaard@gmail.com 

eller Grete Dahl: tlf. 40 37 59 85 eller 
på mail: odisgaard12@gmail.com 

Alle interesserede er velkomne. 
Sogneforeningen 

mailto:Odisgaard12@gmail.com
mailto:cga@robinhus.dk
mailto:jenssogaard@gmail.com
mailto:odisgaard12@gmail.com
https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.jv.dk/modules/xphoto/cache/83/176183_300_3000_0_84_4288_2680.jpg&imgrefurl=http://www.jv.dk/artikel/711040:Kolding--Ejendomsvurdering-fOelger-ikke-trop-med-sOeudsigt&h=188&w=300&tbnid=yckjC1kdfqzMcM:&docid=v6hd6d
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Velkommen til Ødis Sogn 

Økologiske kartofler fra 
Gåskær 

 
 

 

Gode, økologiske kartofler sælges  

Selvbetjening fra skabet  ved vejen 

Venlig hilsen  

Kirsten Schmidt, Gåskærvej 8 

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

Af Inge Thomsen 
Ny næsten nabo 
Den 1.august i år flyttede Verner Christen-
sen, som er sidst i 30erne, ind i Skovvang 
nr. 13. og mine gode venner på gaden bød 
ham straks velkommen med både blomster 
og vin, samt tilbud om lån af både det ene 
det andet. 
Og lige dette var det, han ønskede efter 
have boet i en lejlighed i Vejle, som han 
fortalte, man sover faktisk kun et par meter 
fra hinanden, men siger ikke engang god-
dag på trappen.  
Verner er opvokset omkring Sønderborg, 
hvor hans familie stadig bor. Så da han 
begyndte at tænke på at købe hus, skulle 
det ikke være nord for jobbet i Vinding 
ved Vejle, men mere lidt sydpå, og da hu-
set her var til salg og lå i en lille landsby – 
ja, så blev det her han slog sig ned.  
Han havde allerede læst de sidste sogne-
aviser, som  den forrige ejer havde været 
så sød at lade ligge og havde en god viden 
om både Spis sammen aften i Forsamlings-
huset og 80 er festen i Ødis Hallen.  

Verner er uddannet plastmager og arbejder 
som dette / teamleder på fabrikken Uni-
change. 
Katten Svend er flyttet med, ja den kom nu 
bare til i Vejle. Nu er der jo nok at se til 
med hus og have, men Verner har også for 
nylig bestået jagtprøven og går en del til 
flugtskydning. 

Ødis Antenneforening 
 

Tirsdag d. 10. november kl. 19.30 
afholdes informationsmøde i Ødis Hallens 
Cafeteria om foreningens nye struktur og 
samarbejde med TREFOR. 
 

Der vil være repræsentanter fra TREFOR 
tilstede til at forklare om alle mulighederne 
samt besvare spørgsmål. 
 

Vi har tidligere fortalt, at vi regnede med at 
kunne koble om den 1. januar 2016; men 
der er nogle tekniske og praktiske forhold, 
der gør, at det først kan blive den 1. april 
2016. 
 

Mødet vil blive afsluttet med en 
ekstraordinær generalforsamling 
hvor eneste punkt på dagsordenen vil være 
vedtægtsændringer. 
 

Bestyrelsen 

http://haraldoksbjerg.dk/
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Spis sammen aften i  

Ødis Forsamlingshus  
torsdag den 22. oktober kl. 17.30  

 

Traditionen tro, kan vi vel godt sige efterhånden, er der snart tid til vor 

efterårs SPIS sammen aften i vort pæne forsamlingshus, nu efter også køk-

kenet har fået en tur. Men det kan I jo selv se denne aften.  
 

Menuen denne gang bliver: 

Enebærgryde med kartofler og grønt  

og der er lagkage til kaffen.  

Prisen er:  

75 kr. for voksne og  

30 kr. for børn under 12 år.  

Og der følger som sædvanlig 1 øl / 1 sodavand eller 1 glas vin med i pri-

sen. Derudover kan der købes øl, vin og vand til rimelige priser. 
 

Tilmelding til Sonja på tlf. 75 59 81 67  eller  23 49 54 07 

Sidste tilmelding er søndag den 18. oktober og husk, der er kun plads til 

60 personer.  

Pengene kan overføres til: Reg. nr. 9573 knt.nr. 0970461929    

Eller kontant til Sonja.                                                 Med venlig hilsen  

Ødis Forsamlingshus 

Høstfest på Midtgård i    
Ødis Bramdrup 
 

26. september 2015 var dagen, hvor Ødis 
Bramdrup fejrede høstfest på Midtgård.  
Christian og Marie havde været så gode at 
lade festen foregå i laden, hvor der tidligere 
har været afholdt fester, skuespil mv.  
 

Høstfesten trak ca. 110 personer til huse, 
hvor menuen var helstegt pattegris, vin, 
fadøl og sodavand til favorable priser. Bør-
nene kunne hele aftenen frit forsyne sig 
med gratis saftevand. 
De deltagere, som skribenten talte med, var 
yderst tilfredse med arrangementet, maden, 
stemningen og ikke mindst hyggen. 

 

Aftenen startede med velkomst og spisning 
kl. 18.00 og fra kl. ca. 21.15 kom Terry fra 
SFO’en på skolen og spillede op til dans. 
Alt i alt en rigtig hyggelig aften i godt sam-
vær.  
 

Arrangørerne var Ødis Bramdrup Lands-
bylaug, som takker alle, som var med til at 
gøre aftenen til noget helt specielt. Vi siger 
på forhåbentlig gensyn næste år - samme 
tid samme sted. 
 

På Landsbylaugets vegne. 
 

Daniel K. Bjærge 
Enghavegård. 
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Information fra 
 
 

Beboerforeningen for 

Sommerudflugt til Frøslevlejren 
og Dybbøl Banke. 
 

Af Karen Nielsen 
 

En dejlig septemberdag tog nogle Fovslet 
beboere på sommerudflugt. Turen gik i år 
til Frøslevlejren og Dybbøl Banke. 
 

Med start fra legepladsen i Fovslet klokken 
8.45, kørte vi i egne biler til første stop 
Frøslevlejren, hvor vi startede med brunch i 
Café Antons, som var i en af barakkerne. 
En hyggelig Café med mange historiske 
billeder på væggene. Derefter var der rig 
lejlighed til at se sig omkring i lejren på 
egen hånd. Et imponerende arbejde er gjort, 
for at vise livet i lejren dengang på godt og 
ondt. Bygningerne og stedet er meget vel-
holdt. Frøslevlejrens Museum, som er en 
del af Nationalmuseet, råder over tre udstil-
lingsbygninger. 
Frøslevlejren er en fangelejr fra 2. verdens-
krig, som blev oprettet i 1944. Den 13. au-
gust 1944 ankom de første 750 fanger til 
Frøslev fra Horserødlejren på Sjælland. 
Umiddelbart efter den tyske kapitulation 
den 5. maj 1945 tømtes Frøslevlejren for 
fanger. 
Fra maj 1945 til efteråret 1949 fungerede 
lejren, nu under navnet Fårhuslejren, som 
internerings- og straffelejr under retsopgø-
ret efter 2. verdenskrig. Fårhuslejren var 
den største af de såkaldte “særlige straffe-
lejre for landssvigere”. I de fire et halvt år 
sad mere end 5000 indespærret i Fårhuslej-
ren i kortere eller længere tid. 
I en af barakkerne er der i dag Frøslevlej-
rens Efterskole, en moderne institution med 
112 elever på 8.- 10. klassetrin. 
 
Fra Frøslev gik turen videre langs Sønder-
hav til Dybbøl Banke, hvor der var mulig-
hed for en gåtur på skanserne og genopleve 

historien og nyde den smukke natur. Det 
var lige som om hændelserne fra dengang 
kom lidt tættere på, efter den megen omtale 
og ikke mindst filmene, som er lavet om 
krigen dengang. 
 

Fra Dybbøl gik turen videre sydpå, hvor der 
blev holdt en madpakke / kaffe pause et fint 
sted, med udsigt over vandet. 
 

Sidste stop blev Flensburg, hvor vi sluttede 
dagen af med lidt godt at spise i “Hansens 
Brauerei” til en kælderkold Bier.   
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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.  
Husk betalingskort - der kan ikke bruges kontanter på skolen. 

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. 

Synes det så så flot 
ud. Det er Sonja der 
har plantet disse 
stedmorblomster. 
Hun synes, 
det gav en pæn ind-
kørsel til byen, når 
man kommer ad 
Fløjbjergvej  - enig. 
 
Måske andre, der bor 
i  nærheden af et 
byskilt kunne få lyst 
til noget lignende. 

Hilsen 
Inge  

 

Borgermøde i 

Ødis Hallen 
vedr.  mulighederne for etablering af nye byggegrunde i Ødis 
samt en ændring af status fra landzone til byzone.  

 

Mandag den 2. november kl. 19  
Se også den kommunale indkaldelse i dagspressen i oktober. 
Husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen. 
 

 Sogneforeningen 
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Ordinær  

Generalforsamling  

i Ødis Bramdrup  

Landsbylaug  

Så er det igen tid til den årli-
ge generalforsamling 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 

ØBCH’s træningsbane 
Der er i sommer forsvundet dele af et agili-
ty redskab fra hundeklubben ØBCH s træ-
ningsbane på det gamle stadion i Ødis 
Bramdrup. 
Det drejer sig om to stk. grønne og hvide, 
1.50 m lange træ agility redskaber. (se bil-
ledet ovenfor) 
De er dele af et sæt på 5 stk. og vi vil me-
get gerne have dem tilbage. 
 

Hvis der er nogen, der har stødt på dem i 
lokal området, vil vi gerne kontaktes        
på 61 78 43 24. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SÅ STARTER VI OP IGEN  
MED BANKOSPIL  
PÅ VESTERLED! 

OG DET SKER FLG. DAGE  
HER I EFTERÅRET: 

14. OKTOBER 
11. NOVEMBER 
25. NOVEMBER 

OG ALLE DAGE STARTER VI 
KL.14.00 

MEDLEMSKORT KAN  
KØBES SAMME DAGE 

 

VEL MØDT 
 

VENLIG HILSEN BESTYRELSEN 

Hjortelaug Kolding Vest 
  

holder stormøde i Ødis Hallen tirsdag 
d. 20. oktober 2015 kl. 19.30 med ind-
læg omkring forvaltning af hjortene. 
Kaffe og brød betales ved indgangen. 
Sodavand/øl kan købes. 
Alle er velkomne. 
 

 Fælles vildtparade også ved 
Ødis Hallen 

Søndag den 1. november kl. 12.00 
holdes der vildtparade efter vores 
fælles anstandsjagt på kalve. 
Efter vildtparaden hygger vi os ved 
bålet. 
Der kan købes suppe, øl og vand. 
Alle er velkomne. 
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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 

Legestuen i Dagplejen 
 
Så er sommerferien slut, og vi har igen 
startet legestue i dagplejen her i vinterhalv-
året. Vi har lavet et program med masser af 
spændende temaer på og er startet op med 

temaet 
krop og 
bevæ-
gelse.  
Her 
lærer de 
at kende 
deres 
krop og 
opleve 
glæden 
ved at 
bevæge 
sig sam-
men 
med de 
andre 
børn. 

Her øver de at kravle, gå, trille, hoppe, lø-
be, holde balancen, danser til musik osv.  
Mange af de store børn glædede sig til, at 
vi skulle i legestue og være i fælles leg med 
de andre. Hver gang vi mødes, har vi altid 
dialogisk læsning og sange med fagter på 
programmet. 
Vi hygger og har det rigtig sjovt. Glæder os 
til at vise jer flere af de spændende ting, vi 
laver. 
 
Mange hilsner fra Dagplejen. 
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Vingsted   
Den 9. og 10. september var 5. kl. på Ødis 
Skole på besøg i jernalderen i Vingsted. 

 
Ødis Skoles 5. klasse tog på tur i Vingsted-
lejren.    
De blev klædt i jernaldertøj. Drengene 
skulle i kjortler med et læderbælte. Pigerne 
skulle iføres en kjole og et sjal med et væ-
vet bælte. I de to dage de var der, skulle de 
lave mad og var i smedjen og til nålebin-
ding.  
De boede på Hoddegård og Overbygård. 
Maden lavede de over bål i Hoddegård, 
hvor vølven bor. Menuen stod på røget fisk 
med fladbrød, og til det var hjemlavet smør 
og ost, og til dessert var der byggrød med 
frugtkompot og flødeskum. Det var den 
første dag.  
Den næste dag skulle den anden del være 
på hold, der var smedjen, madhold og dra-
ma. Skuespillet handlede om vølven Varga. 
Så var der et optog med musik fra drama-
holdet. De førte til offermosen, hvor hvert 
hold gemte eller lavede noget til guderne. 
Det gik ud på, at to fra hvert  hold skulle 
råbe til de to guder og kaste offergaven ud i 
mosen. De gik tilbage, og de næste kom. 
Efter det gik de tilbage til husene for at 
rydde op i dem. Da de var færdige gik de 
op til toiletterne for at vente på bussen. Så 
kørte de hjem i bus og biler til skolen. Da 
de var på skolen gik alle hjem. Det var alt 
om Vingstedturen for 5. klasse. 
Skrevet af Sara       

Det var onsdag, og jeg skulle på tur med 
min klasse til Vingsted lejren. Jeg blev kørt 
op til skolen af min mor, for jeg havde både 
frugt og bagage med. Da jeg kom derop 
stod de fleste fra klassen sammen 
med  deres forældre og snakkede. Jeg sagde 
farvel til min mor, for hun skulle til møde. 
Kort tid efter fik vi besked på at lægge vo-
res bagage ind i bussen bagagerum. Men 
der var ikke plads til min taske, så jeg tog 
den bare med ind i bussen.   
Da vi kom derud stod der en der hed Bjørn 
som tog imod os. Han viste os rundt på 
lejren. Efter rundvisningen skulle vi rense 
fisk. Vi skulle være to og to sammen. Den 
ene skulle holde fisken i gællerne, den an-
den skulle pille indvoldene ud af den. Der-
efter skulle man salte den. Efter vi havde 
ordnet fiskene fik pigerne en kjole og et 
sjal, og drengene fik en kjortel og et læder-
bælte. Tøjet kradsede rimelig meget, og det 
var ret grimt. Så gik vi op til de to huse vi 
skulle sove i. Jeg sov i Overbygård. Men 
man kunne også sove i Hoddegården.  
Så skulle vi hen til de værksteder, vi skulle 
arbejde på. Jeg skulle lave nålebinding, 
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Åbent hus i  
for pensionister, efterlønnere  

og andre interesserede 
Ødis Forsamlingshus  
Tirsdage i ulige uger  

kl. 14 - 16.00 
 

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. 
 

Tirsdag den 20. oktober 
Kristne Bøgesvang Møller, Strynø og Peter 
Møller, Gelballe vil fortælle om en 17 000 
km lang bilrejse i Centralasien. De viser 
også billeder fra turen. 
 

Tirsdag den 3. november  
Grafolog, forfatter Maria Ploug, Sdr. Bjert. 
Portræt i JydskeVestkysten i anledning af 
hendes 90 års fødselsdag søndag den 30. 
august 2015. Hendes emne er ”Kristen er 
sjælens spejl”. 
 

Tirsdag den 17. november 
Fhv. borgmester i Aabenraa, Tove Larsen. 
”Mit liv som borgmester”. 
 
 

 

Tirsdag den 1. de-
cember 
Advent og jul. Bille-
der, sang og fortæl-
ling. Mette og Poul Nørup, Esbjerg. 
 
 

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 

  
 
 
 

SANG FOR SANGGLADE 
 

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

tirsdage i lige uger kl. 19 – 21. 
 
 

 

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

godtgørelse m.m. til lederen. 
 

men man kunne også smede en kniv. Dem 
der ikke skulle noget af det skulle lave 
mad. På nålebindingsholdet skulle man 
lave en amuletpung. Da vi var færdige gik 
vi ned og kiggede på, hvad madholdet lave-
de, og ellers bare gik rundt. Da det blev 
aften skulle vi spise, vi fik en lækker røget 
regnbueørred, og nogle fladbrød med hjem-
mekværnet smør og kernemælksost. Da vi 
skulle i seng var jeg blevet sulten igen, så 
jeg kunne ikke sove. Der var heller ikke 
plads til, at jeg kunne strække benene. Ma-
drasserne var rigtig hårde, og jeg frøs utro-

ligt meget.   
Hanen galede første gang tyve minutter 
over fire, derefter halv seks, og så igen da 
det var rigtig morgen. Da vi skulle op hav-
de jeg det elendigt: jeg var dødtræt, jeg 
havde ondt i hele kroppen og jeg frøs. Mig 

og nogle piger gik ned på toiletterne for at 
få varmen. Da vi kom op til lejren igen 
skulle vi have morgenmad. Vi fik havre-
gryn og gnaveboller. Jeg kunne ikke lide 
havregryn så jeg spiste måske 7 boller eller 
lignende.  
Så skulle de to værksteder i gang. Man 
kunne smede et bæltespænde eller lave 
drama. Jeg skulle lave mad. Vi fik hævet 
brød med smør og osten fra dagen før. Vi 
fik også hønsekødsuppe med en høne, som  
madholdet fra dagen før havde slagtet. Ef-
ter vi havde spist skulle vi hen og ofre ting 
til guderne, fra nålebinding ofrede man en 
amuletpung. Fra madholdet ofrede vi et 
ønskeben fra en høne. Da vi skulle hjem 
var  jeg dødtræt så jeg gik bare i seng.   
 

Skrevet af: Anna Dorthea Brünings-
Hansen  
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Hvilken vej ? 

  "Vejgættebilledet" i dette nummer er fra 
den centrale del af sognet. Det er en vej, 
der nok kan genkendes af de fleste.  
Godt Gæt!!! 
 
 
Løsningen på sidste nummer Vejgættebil-
lede" var en stump af Fløjbjergvej lige 
udenfor Ødis By ved Forsamlingshuset. 

 

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 18. oktober kl. 13.30 
Efterårsfarver, dejlig natur samt et til-
bageblik på tørvegravning gennem ti-
den i Svanemosen ved Kolding. På en 
gåtur i gennem den altid dejlige Svane-
mose ved Fovslet, ser vi på "Naturen 
nu Lige", mens vi hygge-snakker lidt 
undervejs. Der er tale om både natur-
genoprettede gamle arealer samt ret 
nytilplantet skov. Der bliver tale om, at 
man kan høre om de ønsker, man kan 
have udviklingen i fremtiden på stedet. 
Efter gåturen samles vi alle omkring 
det medbragte i det store udsigtstårn, 
hvor der vil blive fortalt om tørvegrav-
ning gennem tiden med hovedvægten 
lagt på tiden under Anden Verdenskrig. 
Mødested: P. -pladsen på Tværford i 
Fovslet. 
 

Søndag den 1. november kl. 13.00 
Et ret nyetableret omløbsstryg, idyllisk 
natur, fugleliv og spændende geologi 
er emnerne for denne dags udflugt ud i 
det danske efterår. Fra mødestedet kø-
rer vi alle ned til Aller Mølle ved Chri-

stiansfeld, hvor vi ser på et ret nyt om-
løbsstryg, og der vil blive fortalt om, 
hvorledes et sådant gavner naturen. 
Måske ser vi bjergstjert eller vandstær. 
Den videre færd mod næste mål - 
Hejlsminde  - går gennem et område 
med en interessant geologi. Vi gør et 
ophold ved fugletårnet på Mengvej. 
De, der ønsker det, kan gå en tur ud i 
området for at se på fuglelivet under 
vejledning fra en turleder fra 
"Skovtrolden". Til slut samles vi ved 
havnen i Hejlsminde, hvor vi vil se, 
hvad der ligger af fugle der, inden vi 
atter tager hjem. Vi går i samlet flok en 
tur gennem en del af området under 
ledelse af fuglekyn-
dige folk fra 
"Skovtrolden". Et 
havørnepar holder 
normalt til i om-
rådet.  
Mødested: P. 
-pladsen ved 
Aller Kirke. 
 
 
 

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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oktober 2015 oktober 2015 

Høstgudstjeneste 13. september 2015 
Elever på Ødis Skole og børn i Børnehuset Ødis havde tegnet de fineste høsttegninger. 

Spirekoret og børnekoret sang. Kagebordet bugnede. En dejlig høstgudstjeneste.  
Daniel Bjærge var i kirke med sit kamera. En tak til ham for billederne.  
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At sætte sig i en andens sted  

Menighedsrådet med ansatte og frivillige 
har været på ekskursion til Århus. Og på en 
dag var vi vidner til to yderpunkter i men-
neskers liv. Det første var et indblik i den 
første kejsers gravmonument i Kina, som 
er udstillet på Moesgård Museum. Det an-
det var Kirkens Korshærs lokaler i Århus.  
 

Det ene menneske havde, efter sin død, 56 
kvadratkilometer til rådighed. På den anden 
side har der de mennesker der kommer i 
Kirkens Korshærs lokaler, ikke noget sted, 
hvor de kan føle sig trygge. Sådan kan vo-
res liv være uendeligt forskellige. Måske 
kan den ene slet ikke sætte sig ind i den 
andens tilværelse. Vi er øer, der flyder på 
et verdenshav, hvor det er umuligt at se 
tilværelsen andre steder fra, end sin egen 
placering. Om den placering er på toppen 
af samfundspyramiden, eller det er i bun-
den. Er det realiteten, at vi er et hver-for-
sig fund og et samfund kun er en illusion?  
 
Den første kejser, samlede de stridende 
stater i Kina for over 2000 år siden. Hvor-
dan holdt han sammen på dem? Han lavede 

fælles love og et fælles sprog. Hermed bli-
ver borgerene bundet sammen. Ikke noget, 
der kommer fra dem selv, men regler oven-
fra. Det er meget forskelligt, hvordan man 
ser på den første kejsers bestræbelser i nu-
tiden, var han et geni, eller en gal mand? 
På skift beundret og foragtet. Men der kom 
styr på riget under hans regeringstid og 
Kina blev grundlagt.  
 

At love og regler er nyttige og nødvendige, 
tror jeg, at vi alle kan blive enige om. Selv 
Kirkens Korshærs varmestue havde regler 
at holde sig til. Her er alle velkomne, og de 
kommer. De, der ikke får plads andre ste-
der, de kommer og er i varmestuen nogle 
timer. Men de kan også få karantæne, hvis 
deres opførsel ikke er i tråd med reglerne.  
Og medarbejderne har også nogle regler at 
arbejde efter. De må ikke lukke mennesker 
ind, hvis de er i landet ulovligt. Og de reg-
ler holder de, så godt som de kan.  
 

Vi har brug for love og regler, men så er 
der situationer, hvor det ikke er nok, at et 
land eller en gruppe mennesker holdes 
sammen af regler. Der må noget andet til, 
værdier eller et bånd, der knytter os sam-
men. Kærlighedens bånd, taler Paulus om 
et sted.  
 

hvilket som helst andet bud, sammenfattes 
jo i dette bud: »Du skal elske din næste 
som dig selv.« v10  Kærligheden gør ikke 
næsten noget ondt. Kærligheden er altså 
lovens fylde. 
 

Vi ser verden fra hver sin vinkel. Men hvad 
er det så, der binder os sammen? Lov og 
sprog kan forbinde mennesker på tværs af 
alderstrin og bopæl, og måske er det nok?  
Det er måske tilstrækkeligt, at det er fælles 
regler og mulighed for at give oplysninger 
til hinanden?  
 

Det kan være nok i mange tilfælde, og det 
kan være nok for en gruppe mennesker. 
Men for nogle, der falder ud af det norma-
le, skal der noget andet til at binde dem til 
fællesskabet igen. Mennesker, der af en 
eller anden årsag falder igennem, har brug 
for, at der er nogen der møder dem, hvor de 
er. Love og regler bliver givet fra en in-
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Foredrag i Forsamlingshuset  
Torsdag 12. november kl. 19.30  

Anne Marie og Carl Nielsen. 
 

v/ 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 kunstnerpar-
ret, Anne Marie 
og Carl Nielsen.   
 

Pris for foredrag med kaffe og kage 50,-  

stans uden for os selv. Medlidenhed og 
kærlighed kræver, at vi flytter fokus fra os 
selv og over til et andet menneske.  
 

Men hvordan løsrives mennesket fra sit 
eget ståsted? I kristendommen hører vi det 
svar, at vi skal se hen til ham, som satte sig 
selv i de nederstes sted. Som satte sig selv i 
vores sted, ikke kun i mit eller ham der 
sidder til venstre for mig. Men hele menne-
skehedens sted.  
 

Vi er ikke kun øer, der flyder på et uende-
ligt tilværelseshav i ensomhed, bundet til 
vores egen placering og uden mulighed for 
at række hånd til andre. Vi er dele af den 
samme jord, og vi lever under samme him-
mel.  
 

Som vores alle sammens Andreas Mogen-
sen udtrykte det: Det første indtryk man 
får, når man kigger på Jorden er, at det er 
én Jord. Man kan ikke se landegrænser fra 
Rummet, og man får meget hurtigt den 
fornemmelse, at det er noget menneske-
skabt. Vi er allesammen mennesker med de 
samme drømme, de samme ønsker, med de 
samme behov, og vi lever på den samme 
planet. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi lever alle på Guds, gode jord, i hans 
skaberværk. Derfor er vi fri fra at skabe os 
selv. Vi er løsrevet fra det krampagtige 
greb, vi holder fast ved for at bevare vores 
tilkæmpede plads ved bordet. For Kristus 
sidder ved bordet sammen med os. Og fra 
sin plads minder han os om, at vi er bundet 
til hinanden af Guds kærlighed til os og sat 
fri til at leve i kærlighed med vores med-
mennesker.  

Børnegudstjeneste 
med efterfølgende spisning  
torsdag 5. november kl. 17 

Tema: Lys/mørke 
 

Vi samles om lyset, her hvor 
den mørke tid på året begyn-

der. Hører og synger. Og 
bagefter spiser vi spaghetti 

og kødsovs sammen.  
 

 
Vi plejer at være mange, 
og det plejer at være me-
get hyggeligt - og en lille 
smule uhyggeligt.  
 
Af hensyn til maden: 
Tilmelding 51 35 51 90/bbh@km.dk  
senest tirsdag 3. 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) 
   

Oktober 
 

4. 18. søndag efter Trinitatis 10.30 
Kirkens børnekor medvirker.  

     

11.  19. søndag efter Trinitatis  
kl. 10.30 

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

 
 25.  21. søndag efter Trinitatis  

NB ændring i forhold til sidste sog-
neavis. Ingen  gudstjeneste, vi henvi-

ser til omegnens kirker.  
 

November 
1. Allehelgens søndag  

kl. 19.00. Musikindslag v/ cello 
 

Torsdag 5. november kl. 17.00 
Børnegudstjeneste med efterfølgende 

spisning.  
 

8. 23. søndag efter Trinitatis   
kl. 10.30  

 
 15.  24. søndag efter Trinitatis  

kl. 10.30 v/ Lene Thiim 
 

  22.  Sidste søndag i kirkeåret   
kl. 9.00 Kaffe og rundstykker i Vest-

fløjen efter gudstjenesten 
 

 

Allehelgensgudstjeneste  
1. november kl. 19.00  

i Ødis Kirke 
 

Så vær hos os i sorgen, 
og lad det under ske, 

at vi din påskemorgen 
må gennem skyen se. 

 

Da takker vi for livet, 
vor Fader, og vi tror: 
de døde du har givet 
en fremtid i dit ord. 

(nr. 549 i Salmebogen) 
 
 

Gudstjenesten Allehelgensdag giver plads til 
at mindes og sørge over dem, vi har mistet. 
Og der er plads til at takke for det liv, vi fik 
lov at dele med dem. Navnene på dem, som 
er døde og begravede i Ødis sogn siden sid-

ste Allehelgen, bliver læst op.  
 

Det er også muligt at købe lys til at sætte på 
kirkegården. De penge, der kommer ind for 
lysene, samt dem der lægges i indsamlings-
blokkene, bliver sendt til Sorggruppen for 

børn og unge i Kolding Provsti.  
 
Ved gudstjenesten i Ødis medvirker Maren 
Frost på cello sammen med Karin Petersen, 
vores organist. 
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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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Høstfest i  
Børnehuset Ødis 
Af: Christina Rasmussen  

Fredag d. 11. september 2015 afholdt Bør-
nehuset Ødis sin første og sidste høstfest. 
Børnehaven havde i samråd med forældre-
bestyrelsen valgt at holde en høstfest i år, i 
stedet for en sommerfest, da man de forrige 
år havde oplevet en dalende deltagelse. 
Grunden til at det også var den sidste høst-
fest, man holdte i Børnehuset Ødis skyldes, 
at man fusionerer med børnehaven Kløver-
bo i Stepping d. 1. oktober 2015. I den for-
bindelse får børnehaven nyt navn.  
Høstfesten startede kl. 16.30 og der var 
rigtig god opbakning i år. Festen startede 
med at Bente Møller (leder af ørnehuset 
Ødis), bød velkommen til høstfesten i Bør-
nehuset Ødis.  

 
Bente Møller byder velkommen. 

Herefter sang vi alle sammen Marken er 
mejet, hvorefter børnene optrådte med høst-
sange. Først sang vuggestuebørnene og 
dernæst børnehavebørnene.  

 
Vuggestuen optræder.  

Børnehavebørnene gør sig klar til at optræde.  

Dernæst blev der åbnet for de forskellige 
aktiviteter på legepladsen.  
Forældrebestyrelsen havde stået for at skaf-
fe sponser gaver til en tombola, som de 
også passede. Der var skaffet 300 gaver af 
forskellig art. Listen over givere ses sidst i 
denne artikel. Det gik forrygende med at 
sælge lodder og alle 2000 lodder blev solgt.  

Et øjeblik inden tombolaen blev åbnet. 

Børnehaven havde fremstillet forskellige 
marmelader og æblegele, som de solgte i en 
lille bod.  

Der er gang i marmeladeboden 
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En anden 
aktivitet var 
at lave pan-
dekager over 
bål. Det syn-
tes ungerne 
var vældig 
sjovt.  

 
 

Hvor ser det 
lækkert ud.  

 
Derudover var der også mulighed for at 
lave et fugleskræmsel, og kreativiteten var 
stor blandt både børn og voksne.   

Der udvælges tøj til fugleskræmsel.  

Der var også mulighed for at kaste med 
vandballoner efter en klovn, og når man 
ramte, gav det en smiley på hånden.  

Håber klovnen havde tørt tøj med.  
 

Ca. kl. 18.00 spiste vi af den fælles sam-
mensatte buffet, hvor alle havde haft noget 
med. Der var lige fra små frikadeller, pøl-
sehorn til lasagne og andre rigtig lækre 
retter.  

Efter maden var der igen gang i de forskel-
lige aktiviteter.  
Børnene havde været i køkkenet for at bage 
kage, som de deltagende kunne købe i de-
res lille bod sammen med en kop kaffe.  
 Legepladsen var fint pyntet op både med 
halm, neg, forskellige bær m.m.  

 

Festen sluttede kl. 19.30, hvor alle takkede 
for en rigtig god og festlig høstfest.  
 
Da oprydningen var overstået blev penge-
kassen talt op. Der var blevet solgt marme-
lade, lodder og kage/kaffe for næsten 5.000 
kr. som skal gå enten til en tur eller noget 
andet til vores børn. 
 

Tonnesen Herretøj 
(Vamdrup) 
PN maskiner (Troldkær) 
Smurfit Kappa 
(Danmark) 
Fleurie (Kolding) 
DHL (Danmark) 
Johnny Knudsen Murer-
firma (Ødis) 
No. 1 & 2 (Vamdrup) 
Frørup Smede & Ma-
skinforretning Aps 
(Frørup) 
McDonalds (Kolding) 
Burger King (Kolding) 
Frisør Scoop (Jels) 
Autohuset Vestergaard, 
Lastvogne A/S (Kolding) 
Frisør Isabella (Ødis) 

Super Brugsen 
(Vamdrup) 
Bowl ’n’ Fun (Kolding) 
DLG (Kolding) 
Hornsyld købmands- 
gård A/s  
Frisør Henrik Dam 
(Vamdrup) 
Siemens Windpower 
(Brande) 
Spekva a/s (Vamdrup) 
Kolding Maskinforret-
ning (Kolding) 
Den kommunale tandple-
je (Vamdrup)  
Gavmilde forældre  

Liste over sponsorer: 
Forældrebestyrelsen takker mange gange 
for de forskellige sponsorgaver. Uden 
dem havde vi ikke haft gaver til vores 
tombola. Der skal lyde en stor tak til: 
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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 



 24 

Dette nummers "Hvad er Det" er 
uden tvivl en vanskelig opgave at løse. 
Derfor bringes denne gang hele to Bil-
leder men "Hvad er Det"?. 
   Fundet er gjort ved Ødis Sø. 
 
  Løsningen på sidste nummers "Hvad 
er Det" blev til efter forslag fra en læ-
ser. Der var tale om en digesvalekoloni, 
der lynhurtigt blev etableret ved rund-
kørslen mellem Baunevej og Omfarts-
vejen i Vamdrup. 
   Der var sket det, at man i den ene 
side af rundkørslen havde haft en en-
treprenør til at lave et indhak i rund-
kørslen, for at gøre det lettere at passe-
re denne med de lange transporter i 
form af bl.a. møllevinger fra Lunder-
skov. 
   Det var vist egentlig meningen, at 
man efter at have lagt fliser som fast 
bundbelægning ville fortsætte med også 
at afdække den lodrette flade med en 
slags fliser, Men inden man nåede det, 
havde en gruppe digesvaler opdaget den 
nye, gode mulighed for at etablere en 
redekoloni, hvilket skete i løbet af ganske 

få dage. 
   Ifølge Naturfredningsloven er det 
forbudt at ødelægge sådan en redekoloni 
før efter overstået ynglesæson, når den 
først er etableret.  
   En henvendelse dels fra Kolding 
Naturskole og Naturgruppen Skovtrol-
den til myndighederne endte med en  
aftale mellem Vejdirektoratet og entre-
prenøren om, at der skulle ventes med 
færdiggørelsen af projektet til efter 
svalernes yngleperiode var overstået. 
 
   P.T. er arbejdet ved at blive færdig-
gjort.  

Hvad er det? Af Frede Nielsen 
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”Det kribler og krabler…” 
 

I Børnehuset Ødis har vi endnu engang 
arbejdet med ”grønne spirer”. Denne gang 
var temaet ”krible krable”. Grupperne har 
hver især arbejdet med alt, hvad der kribler 
og krabler i naturen. Der har været god 
gang i aktiviteterne lige fra vuggestuens 
smølfer til børnehavens alfer og trolde. Det 
har kriblet og krablet, summet og svær-
met…… 
Hos smølferne i vuggestuen har de til mor-
gensamling koncentreret sig om sange, der 
omhandlede små krible krable dyr, bl.a. 
”lille Peter edderkop”, ”vi klasker fluer”, 
”godmorgen sol”, ”larvesangen” osv. De 
har haft cykelture ud i skoven på deres 
christianiacykel for at finde små dyr. De 
gravede kartoffelfælder ned på legeplad-
sen, hvilket vakte stor begejstring hos bør-
nene, når de kiggede til dem og kunne se, 
hvor mange dyr, der var kravlet ind i kar-
toflen. Det hele er blevet samlet til en stor 
krible krable bog, som børnene kan kigge i 
og låne med hjem. 
Alferne i børnehaven har været på opdagel-
se i skoven, hvor de bl.a. undersøgte for-
skellige dyr og satte faldfælder. De har 
lavet regnormebo og været på strandture 
med fiskenet og spande. For en stund flyt-
tede der også nye beboere ind i Børnehuset 
i form af haletudse æg. Det var en fornøjel-
se for børnene at følge udviklingen i, hvor-
dan æggene blev til haletudser og frøer. 
Efterfølgende blev frøerne sat ud i naturen. 
De store trolde på Steppingvej har til sam-
ling lavet forskellige lege og spil med in-
sekter og farver, og de har lavet kreative 
insekter ud af bl.a. sten, piberenser og vat-

kugler. De har 
også været på 
bitur i den geo-
grafiske have, 
hvor de hørte 
om bier. og de 
smagte hon-
ning og børne-
champagne, 
fordi de var så 
heldige, at der 
var indvielse 
samme dag  
Skoven er også 
blevet besøgt 
mange gange, hvor de bl.a. har set på my-
retuer og talt om myrer. Det fangede bør-
nene lynhurtig og legede sågar myrer 
selvsamme dag. 
I Børnehuset Ødis håber vi igen at kunne 
generhverve det grønne flag. Vi kan kun 
opfordre alle til at komme ud i naturen. Det 
er krible krable skønt!!  
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Præmiewhist i Ødis Hallens Cafeteria. Starter den 8. september. 

Tirsdage i ulige uger kl. 19.00 

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-
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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Aktiviteter i Ødis Hallen 

Der er åbenhal arrangementer  

fredag den 23. oktober 18-21:30  

fredag den 13. november kl 18-21:30  

fredag den 18. december kl. 18-22.    

  

Her er en foreløbig kampplan over 

hjemmekampene i efteråret. Der kan 

forekomme ændringer.  
 

Lørdag den 17. oktober:  

Serie 3 damer kl. 12.20  

Serie 1 damer kl. 13.45  

 

Lørdag den 24. oktober:  

Serie 3 damer 12.20  

Serie 1 damer 13.45  

Serie 2 herrer 15.15  

 

Lørdag den 15. november:  

Serie 3 damer 12.20  

Serie 1 damer 13.45  

Serie 2 herrer 15.15  

 

Søndag den 29. november:  

Serie 3 damer 12.20  

serie 1 damer 13.45  

Serie 2 herrer 15.15  

 

Søndag den 13. december:  

Serie 3 damer 12.20  

Serie 1 damer 13.45  

Serie 2 herrer 15.15 

Åben hal - en aktiv fre-
dag aften.  
Nu er det atter blevet efterår - og 
derfor gentager idrætsforeningen og 
cafeteriet succesen med den åbne 
hal. Vi har planlagt 3 gange resten 
af året. 
Første gang er fredag den 23. okto-

ber fra kl 18.00 til 21.30.  
Tag familien med i hallen  - og få et 
par aktive timer sammen. 
Vi starter med en gang høvdinge-
bold, og derefter er det fri leg. 
Tag din familie og naboer med - så 
vi bliver mange. 

Efterårshilsner fra Cafeteriet og 
Åben hal teamet. 

     JOHANNES HANSEN 
         SMEDE OG PORT MONTAGE 

 Salg og service i porte – Udlejning af montør 
              Reparation og vedligeholdelse –  

    Konstruktion i rustfast / jern og aluminium 
 
               Ødis Enghave 4, Ødis – 6580 Vamdrup 

                  Mobil 20 85 71 62                  
Jh.smedeogportmontage@gm
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Udtrækning af  
Ødis IF lotteri 

 

 August 
 

129 
72, 140, 269 

17, 271, 226, 153  
294, 207, 227, 152 

www.trafikskolen-vamdrup.dk 
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Åbningstider: 
 

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

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

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

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

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

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

Farrisvej 19 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Aktivitetsudvalget  
Formand: Eigil Laursen tlf. 75 59 81 99 
 

Stifindergruppen                                                          

Formand: Inge M. Thomsen, 75 59 84 13                                          
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Ødis Hallens Cafeteria 
Formand: Anette Sørensen  tlf. 3056 3074   
 

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

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

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

Sang for Sangglade 
Kont.person: Marie Louise Jensen 26127780  
 

Ødis KFUM spejdere 
www.odisspejder. dk 
 

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

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

Sogneforeningen Ødis Sogn 
 

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

Elsebeth Bording   3143 2184 
Email: ejbording@gmail.com 
 

Frede Nielsen       7559 8269 
 

Kirkesiderne: 
Borgny Brünings-Hansen 
7559 8150 
 

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

Kasserer: 
Jytte Dantoft,  
Skovvang 1, Ødis 7559 8385 
 

Annoncer: 
Kristian Frandsen 7559 8292 
 

Tryk: 
Trykkeriet  
Østergade 24 
6580 Vamdrup     7558 1007 
 

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

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

Læs også www.ødis.dk 
 

 

 

Vamdrup Bibliotek 
Jernbanegade 1 
 

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

Åbent med  
selvbetjening:  
Hele ugen  
kl. 7.00-22.00 
 

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

På biblioteket kan du 

få svar på mange 

spørgsmål. 
 

Der venter dig gode 

oplevelser i bibliote-

kets mange bøger, 

blade, bånd, lydbø-

ger og cd'er. 
 

Det er gratis at bruge 

biblioteket. 
 

Der er både for børn 

og voksne. 
 

Det er DIT bibliotek! 

Kolding  

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

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

Ekspeditions– og telefontider: 
 

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

Udkommer 10. november 2015 
Deadline 31. oktober 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 Vestfløjen ved Ødis Kirke. 


