
 Nr. 180                                     Tirsdag den 8. december 2015                             18. årgang  

10/15  SOGNEAVISEN 

December 2015 

KFUM spejderne  
Der har været godt gang i 
spejderriet hen over efter-
året. Vi har en god flok Ulve 
og Bævere samt en lille sta-
bil Juniorgruppe. 
Bæverne oplever og under-
søger naturen på grunden, i 

skovkanten...      Læs s.8         

Antenneforeningen  
 

Et stort flertal stemte ved 
den seneste generalforsam-
ling ja til en ny aftale med 
TREFOR Bredbånd. Med-
lemmerne får adgang til 
YouSee TV pakker  samt 
hastighedsgaranteret inter-
net.                        Læs s. 7 

 

I dette nummer af  Sogneavi-
sen kan du læse om: 

Sogneforeningen                  s. 3 

Velkommen til sognet         s. 4  

Sogneavisen f. sidste gang s. 4    

Julefrokost i Fors. Huset     s. 5 

Generalfors. i Fors. Huset   s. 5 

Tak til Elsebeth                   s. 6   

Fællessang på Vesterled      s. 7 

Åben hal i december           s. 9 

Bankospil på Vesterled      s. 9 

Drenderup Skov                s. 10 

Hvilken Vej?                     s. 12 

Åbent Hus /sangglade       s. 13        

Julehygge i Fovslet            s. 13 

Kirkesider                     s. 15-18 

Hvad er det?                      s. 24 

Skolebestyrelsen               s. 25 

Ødis IF                         s. 26-27                                  

Flygtninge i Ødis   

Som det måske er de fleste 
bekendt, så har Kolding 
Kommune købt Mejerivej 2 i 
Ødis, med det formål, at hu-
set i fremtiden skal indrettes 
til at fungere som hjem for 
en gruppe flygtninge. 

Læs s. 6 

Lørdag den 28. november var der julehygge og juletræstænding i Ødis. Her 
er julemanden i gang med at dele karameller ud til børnene. Læs s. 11  

 

 

Sogneavisen  
Ønsker sine læsere, 

annoncører, omdelere 

og skribenter en   

Glædelig Jul og et 

Godt Nytår 

Hjertestarter   
 

I forbindelse med hjertestarterkurserne 
blev der givet tilsagn om, at der ville  
blive udarbejdet en liste over kursisterne. Vi  
har efterfølgende kontaktet alle og fået tilsagn om 
offentliggørelse af listen. Find dem på side 21 og 22. 
 

Klip derfor listerne ud og gem. 
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DECEMBER 
8. kl. 19, Sang for sangglade, Ødis 
 Forsamlingshus 

9. kl. 19.30, Bankospil, Ødis Hall-
 ens Cafeteria, ØIF Støtteforening 
15. kl. 14, Åbent hus for pensionister 
 og efterlønnere i Ødis Forsam-
 lingshus 

15. kl. 19, Præmiewhist, Ødis Hallens 
 Cafeteria 

16. kl. 19.30, Bankospil, Ødis Hall-
 ens Cafeteria, ØIF Støtteforening 
18.  kl. 18, Åben Hal, Ødis Hallen 

20.  kl. 14, Syng julen ind, Ødis Kirke 
 

JANUAR 
5. kl. 14, Åbent hus for pensionister 
 og efterlønnere i Ødis Forsam-
 lingshus 
5. kl. 19, Præmiewhist, Ødis Hallens 
 Cafeteria 

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

15. kl. 18.30, Julefrokost, Ødis For-
 samlingshus 

19. kl. 14, Åbent hus for pensionister 
 og efterlønnere i Ødis Forsam-
 lingshus 
19. kl. 19, Præmiewhist, Ødis Hallens 
 Cafeteria 

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

27. kl. 19, Generalforsamling, Ødis 
 Forsamlingshus 

 

FEBRUAR 
2. kl. 14, Åbent hus for pensionister 
 og efterlønnere i Ødis Forsam-
 lingshus 
2. kl. 19, Præmiewhist, Ødis Hallens 
 Cafeteria 

6. Fastelavnsfest for hele sognet, 
 Ødis Hallen, Ødis  Spejderne og 
 støtteforeningen for ØIF 

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

11. kl. 19,30 Sogneaften i Vestfløjen, 
 Menighedsrådet 

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

16. kl. 19, Præmiewhist, Ødis Hallens 
 Cafeteria 

23. kl. 19, Generalforsamling i Sog-
 neforeningen, Ødis Hallens Cafe-
 teria 

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

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

1. kl. 19, Præmiewhist, Ødis Hallens 
 Cafeteria 

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

15. kl. 14, Åbent hus for pensionister 
 og efterlønnere i Ødis F. hus 

Sognets aktivitetskalender 

   

Sogneavisens deadline og udgivelsesdatoer 2016 
        Nr. 1 deadline 30. januar   udkommer 9. februar 
  Nr. 2 deadline 27. februar udkommer 8. marts 
  Nr. 3 deadline 26. marts  udkommer 5. april 
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NYT FRA 
SOGNEFORENINGEN 

Sidste nyt vedr. Landzone/
byzone!!!!!  
Regeringens netop offentliggjorte vækst-
plan: ”Vækst og udvikling i hele Dan-
mark” har gjort, at Sogneforeningen har 
anmodet forvaltningen om at udsætte af-
gørelsen, til vi ved mere om, hvad en 
eventuel ændring af Planloven kommer til 
at betyde for landsbyer som os.  Forvalt-
ningen arbejder videre med planerne, men 
der træffes ingen afgørelse endnu. Dette 
er afstemt med Poul Erik Jensen, formand 
for Plan-og Boligudvalget samt med 
Borgmester Jørn Pedersen. 
 

Flygtninge på Mejerivej 2 i Ødis 
Inden for kort tid, ankommer der en grup-
pe flygtninge, som skal bo på Mejerivej 2.  
- se mere på side 6 her i bladet. 
 

Generalforsamling i Sogneforenin-
gen den 23. februar 2016 
Husk allerede nu at sætte kryds i kalende-
ren, dagsorden kommer i næste blad. 
 

Projektet ” Fremtidens landsbyfæl-
lesskaber” 
Et spændende projekt med Ødisområdet, 
dvs. Ødis, Fovslet og Ødis Bramdrup som 
omdrejningspunkt har afholdt to work-
shops i november med deltagelse af ad-
skillige personer fra vores område samt 
politikere og repræsentanter fra andre 
landsbyer og fra forvaltningerne. Projek-

tet afsluttes i januar, og det er en rigtig 
god ide, at sætte kryds i kalenderen den 
21.1.fra kl 17-18.30, hvor resultatet præ-
senteres på et åbent møde, i Ødis Hallens 
cafeteria, hvor også politikerne er repræ-
senteret. 
 

Deadline for ansøgninger til Lands-
bypuljen 2016, senest den 5.1.2016.: 
Alle ansøgninger fremsendes gennem 
Sogneforeningen, som også vil være be-
hjælpelig med kontakt til Projektafdelin-
gen i Kolding Kommune. Dette bør ske i 
december.  
Kontakt Jens Jørgensen 40 68 82 82. 
 

Sogneforeningen øn-
sker alle en rigtig glæ-
delig jul og et godt nyt-
år. 
 

Husk at følge med på Face-
booksiden: Det sker i Ødis 
og omegn. 
 

Læs også seneste nummer af Sogneavisen 
i farver på Ødis Skoles hjemmeside. 

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”, Farris-
vej 8, Ødis Bramdrup  

Alle indlæg til Sogneavisen sendes fremover til mig på mail:      
sogneavisnc@hotmail.com  Evt. tlf. 7559 8339 eller 2084 4579 
også SMS. 

Med venlig hilsen  Niels Christensen 

HUSK 

http://www.google.dk/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw4EA&url=http%3A%2F%2Fwww.jul.kirkerne.dk%2FJuletraeer-Clipart-tegninger-Juletrae-med-og-uden-pynt.5326.0.html&ei=joB4VJirFISiyAPd9YH4AQ&psig=AFQjCNHnnCQ3dG4Tr_fthfWU_3yD8K-QUg&ust
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Velkommen til Ødis Sogn 
Af: Birgitte Friedrichsen 
 

Camilla og Martin Jynson indtog 
”slottet” i Fovslet i begyndelsen af 
september i år. Slottet er den udlej-
ningsejendom, som ligger på Hov-

vej, og som har fået navn efter det lille tårn, 
som pryder bygningen mod nord. De ventede 
på daværende tidspunkt barn, men parret 
nåede at få sig nogenlunde indrettet, før lille 
Amanda kom til verden senere på måneden. I 
forvejen har de Kasper på fem år, og på 
adressen bor også hunden Basse – en glad og 
børnevenlig hund.  
Camilla er 27 år og kommer fra Vamdrup. 
Fra sin barndom og tidlige ungdom kender 
hun Fovslet, idet hun havde kammerater i 
området. Og da parret er mest stemt for plads 
og frisk luft, var det oplagt at søge tilbage 
dertil. Camilla har pt. ikke nogen uddannelse, 
men drømmer om at kvalificere sig til at ar-
bejde med unge kriminelle, når hun skal til-
bage på arbejdsmarkedet efter endt barsel.  
Martin kommer fra Børkop, men har senest 
boet i Jels sammen med Camilla, før de flyt-
tede ind i ”slottet”. Den 26-årige unge mand 
er pt. selvstændig, men lukker nu sit firma 
ned for at starte som almindelig lønmodtager 
hos en kammerat, og skal i den forbindelse 
arbejde med papirisolering af huse samt med-
hjælper ved forefaldende arbejde. 
Parret er indtil videre godt tilfreds med tilvæ-
relsen på landet. Kasper runder samtalen af 
med kommentaren. ”Vores liv har det godt”.  
Velkommen til Fovslet til Camilla, Martin og 
deres to børn (og Basse) 

Sogneavisen for sidste gang 
 

Jeg har i 18 år været glad for at lave de 180 
Sogneaviser, det er blevet til, men nu vil 
jeg gerne have lidt mere tid i weekenden til 
andre ting. Derfor er denne avis den sidste 
for mig. 
Jeg vil gerne takke de mange gode samar-
bejdspartnere, som gennem årene enten har 
leveret stof til avisen eller bragt den ud. 
Især tak til Frede, som har leveret stof til 
hvert eneste nummer af avisen siden star-
ten.  

Det har været et privilegium at arbejde 
sammen med Niels, bedre samarbejdspart-
ner finder man ikke. Nogle gange har det 
været noget af et puslespil at få det stof, vi 
havde modtaget til at passe med et sidean-
tal, der kunne deles med 4, til at gå op. Det 
er lykkedes hver gang uden store diskussi-
oner  
 Jeg håber, at der er en eller flere i Sognet, 
der vil tage over, hvor jeg slipper, og give 
Niels en hånd med de forhåbentlig mange 
kommende Sogneaviser. 

Elsebeth  
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Generalforsamling  
 

i Ødis Forsamlingshus  
onsdag den 27.1.2016 kl. 19.00.  

 

Dagsorden ifølge vedtægterne 
 

Bestyrelsen  

Julefrokost     

Ødis Forsamlingshus 
Fredag den 15. januar 2016 

kl.18.30 
Vi gentager successen  

 

Salen vil være pyntet med stjernehimmel, og 
der vil være julemusik til maden. Senere på 
aftenen vil der også blive lejlighed til en svingom. 
 

Bestyrelsen og festudvalget vælger en menu a la jul, og prisen er 
fastsat til  

250 kroner.  
 

Drikkevarer skal købes i Forsamlingshuset, og der vil være et 
rimeligt udvalg og til rimelige priser. 
 
 

Sidste tilmelding er søndag den 10. januar og er 
først gyldig, når der er betalt. 
 
 

I kan tilmelde jer ved Sonja, når I modtager bladet på 
Tlf. 75 59 81 67 eller 23 49 54 07 

Ring helst mellem kl. 16.00 og kl. 18.00 
 

Overfør pengene til: reg.nr. 9573 konto nr. 0970461929 
I kan selvfølgelig også betale kontant efter aftale med Sonja. 

 

Med venlig hilsen  
Ødis Forsamlingshus 



 6 

Flygtninge flytter ind i huset 
på Mejerivej 2  
Flygtninge flytter ind i huset på Me-
jerivej 2 -  vær med til at give dem 
en god modtagelse! 
Som det måske er de fleste bekendt, så har 
Kolding Kommune købt Mejerivej 2 i 
Ødis, med det formål, at huset i fremtiden 
skal indrettes til at fungere som hjem for 
den gruppe flygtninge, som Kolding Kom-
mune agter at placere her. 
Den 23.11. deltog en gruppe beboere i et 
orienterende møde i Steppinghallen vedr. 
den kommende flygtningeintegration i 
Stepping og Ødis. 

Endnu ved vi ikke noget om, hvem der 
kommer, hvornår de kommer og hvorfra de 
stammer, men der blev umiddelbart efter 
mødet dannet en gruppe af beboere i Ødis 
og omegn, som har påtaget sig at være tov-
holdere i modtagelsen af disse flygtninge 
og derefter være behjælpelige med at få 
dem indsluset i vores lille samfund. 
 

Der er brug for mange ”gode viljer” 
til dette arbejde, så er du også inte-
resseret i at deltage i dette, så hen-
vend dig til Britta Sørensen,  
22 57 28 21 eller på mail:  
brittasoerensen@gmail.com 
 

Gruppen orienterer, så snart den ved mere. 

Tak til Elsebeth 
Elsebeth har valgt at stoppe som med-
redaktør af Sogneavisen. Det beklager 
jeg, men jeg har fuld forståelse for hen-
des beslutning.  
I slutningen af 1997, da Sogneforenin-
gen blev stiftet, var der behov for en ny 
redaktør af LOKALAVISEN FOR 
ØDIS SOGN. Elsebeth og jeg talte om 
at overtage avisen og da Sogneforenin-
gen var indforstået, besluttede vi at 
melde os som redaktører. Dog under 
det nye navn SOGNEAVISEN ØDIS 
SOGN. Navnet valgte vi, for at der 
ikke skulle være nogen tvivl om, at 
avisen og foreningen skulle være for 
alle de tre landsbyer, altså hele sognet. 
Det var vi meget enige om. 
Lige fra starten har Elsebeth lagt et 
stort arbejde i Sogneavisen. Der var 
meget arbejde med at indtaste de for-
skellige artikler, få dem printet, klippet 
til og limet ind, få det sat sammen, så 
det så godt ud. Her satte Elsebeth vir-
kelig sit præg på avisen med at få pla-
ceret artiklerne og annoncerne mv. så 
det så pænt ud. 
Da Elsebeth så fik kendskab til et skri-
veprogram Publisher, som er skrædder-

syet til sådan et lille blad, var hun ikke 
sen til at få det taget i brug. Hun var 
hele tiden foran med at finde nye fines-
ser i det nye skriveprogram, og når jeg 
manglede hjælp, kunne jeg altid få vej-
ledning. 
Vi har i alle årene holdt regelmæssige 
redaktionsmøder forud for udgivelsen. 
Her oplevede jeg et meget positivt 
samarbejde med Elsebeth et samarbej-
de med gensidig respekt og forståelse.  
Kun undtagelsesvis har vi måttet aflyse 
redaktionsmødet lørdag for deadline.  
Det kan vi bl.a. fordi Elsebeth introdu-
cerede en dropboks, hvor vi kan gem-
me og dele de forskellige indlæg. Det 
var en stor hjælp, men det kan ikke i 
længden erstatte redaktionsmøderne. 
 

Jeg vil gerne hermed sige en stor tak til 
Elsebeth for det gode og behagelige 
samarbejde med Sogneavisen gennem 
18  -  atten  -  år. 
 

Jeg håber og ønsker for dig, at du vil 
nyde den frihed, det giver. Men jeg 
håber også, jeg må henvende mig og 
spørge dig til råds. Det er jeg ret sikker 
på. 

Niels  

mailto:brittasoerensen@gmail.com
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  Ødis Antenneforening  
leverer det bedste fra to 
verdener 
 

Et stort flertal stemte ved den seneste gene-
ralforsamling i Ødis Antenneforening ja til 
en ny aftale med TREFOR Bredbånd. Dette 
betyder, at medlemmerne i Ødis Antenne-
forening i fremtiden får adgang til YouSee 
TV pakker igennem TREFOR´s fibernet, 
samt hastighedsgaranteret internet. 
”Det nye TV setup betyder, at man ved 
Ødis Antenneforening nu blot køber en lille 
grundpakke bestående af 25 kanaler, for så 
derudover selv at vælge hvilken ekstra ka-
naler man gerne vil have. Der skulle gerne 
være mulighed for at finde de kanaler, man 
ønsker, da man kan vælge imellem over 
100 kanaler,” fortæller formanden for an-
tenneforeningen Kai Videbæk. 
I den nye aftale har man nu også fået for-
handlet en fordelagtig pris hjem på TRE-
FOR´s fibernet, der tilbyder landets bedste 
internethastigheder. Det betyder, at alle de 
nuværende medlemmer i Ødis Antennefor-
ening, som i dag har TREFOR som inter-
netleverandør, kan se frem til en prisned-
sættelse. Noget helt specielt er også, at man 
som medlem i antenneforeningen nu ikke 
er tvunget til at aftage en TV pakke, men 
man kan nøjes med at bestille en internet-
forbindelse til de nye aftalte priser. 
Kai Videbæk ser også frem til, at man kan 
tilbyde alle TV-kunder fremover også at 
kunne se sine TV kanaler på PC, Tablet 
eller smartphone. Ikke kun derhjemme men 

også i sommerhu-
set eller på farten. 
Det virker i hele 
Danmark. 
”Denne funktion 
er noget, som vo-
res medlemmer 
har efterspurgt 
over en længere 
periode, og vi glæ-
der os til at kunne 
levere det,” fortæl-
ler formanden. 
Man forventer at 
påbegynde disse 
løsninger til for-
året 2016, og allerede nu vil man forsøge at 
trække nogle af de tidligere medlemmer 
tilbage til Antenneforeningen, som igen-
nem en periode har meldt sig ud. 
Derudover har man ved en ekstraordinær 
generalforsamling besluttet at ændre ved-
tægterne, hvilket betyder, at Ødis Antenne-
forening i fremtiden vil kunne forsyne hele 
Ødis Sogn med de nye muligheder. Der-
med vil der fremover være ca. 500 husstan-
de, som kan gøre brug af alle fordelene ved 
Ødis Antenneforening. 
 

E-mail adresse: oedisaf@oedisaf.dk 

Fællessang på Plejehjemmet 
 

Den første onsdag i hver måned er 
der fællessang på “Vesterled” for 
beboerne og gæster udefra, som 
kunne have lyst til at deltage. 
Vi mødes kl. 14.30 i den gamle spi-
sestue og synger en halv time, 
hvorefter vi får en kop kaffe og ka-
ge samt en lille hyggesnak, og 

så synger vi igen en halv times tid. 
Vi synger efter højskolesangbogen. 
 

Mød endelig op, hvis du kunne ha-
ve lyst til fællessang og kaffe. 
Alle er velkomne. 

Venlig hilsen 
 

Ingrid Nielsen, Karen Clausen og   
beboerne på “Vesterled”. 

 

 TREFOR’s tilbud omfatter bl.a.: 
 - Grundpakke med 25 kanaler. 
 - Tilvalg mellem 100 øvrige kanaler. 
 - Fibernet med stor hastighed og         
   fordelagtig pris  
 - Generelt billigere TV 

Kai Videbæk formand 
for Ødis Antennefor-
ening 
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Efteråret hos  
KFUM spejderne i Ødis 2015 
Der har været godt gang i spejderriet hen 
over efteråret. Vi har en god flok Ulve og 
Bævere samt en lille stabil Juniorgruppe. 
Bæverne oplever og undersøger naturen på 
grunden, i skovkanten, ved søen og lærer 
Bævers venner, Spætte, Muldvarp, Græv-
ling og flere at kende. Til et møde gik der 
dog helt Mickey Mouse i den, og pludselig 
havde vi ikke 7 bævere, men 7 x Mickey 
Mouse. 
Både Ulve og Bævere ”rykkede verden 
med vilje” sammen med Distriktets øvrige 
Bævere og Ulve i Marielundsskoven i ok-
tober. Her blev der dystet i slukning af ild, 
affaldssortering, at lave legetøj, vandtrans-
port, blodets kredsløb og meget mere. 

Stoltheden var stor, da vores Bævere vandt 
en flot 1. plads. Alle havde haft en begi-
venhedsrig dag på efterårets flotteste dag. 
Ulvene har som sædvanligt snittet med 
dolk, bundet knob og hinanden, leget og 
prøvet noget af, haft bål, brugt naturen og 
skoven. På vore overnatning i Tveto-hytten 
var der både ormedans og væddeløb, lige-
som der blev fremstillet sværd og slange-
bøsser, hygget og spillet Ulvekort.  
Juniorerne træner forskellige spejderfær-
digheder kompas, GPS-løb, knob osv. Ind 
imellem har de aktiviteter med spejder-
gruppen i Vamdrup, hvilket bl.a. har budt 
på en weekendtur på Myretuen ved Jels. 
Her skulle der efter sigende have været 

både smuglere og toldere til stede. De ar-
bejder også på at forskønne deres patrulje-
rum. 
Igen i år er det lykkedes os at få skaffet 
annoncører til vores kalender, som i disse 
dage udkommer til alle hustande i sognet. 
Vi siger mange TAK til annoncørerne og 
alle dem, som har støttet os på den ene eller 
anden måde i årets løb. 
Om kort tid slutter vi året af med at danse 
om juletræ i skoven ved lommelygternes 
skær. Efter en julepause i december starter 
vi igen op med først Nytårsparade den 10. 
januar og møder tirsdag 18.30-20.30 for 
Juniorer og torsdag 16.45-18.15 for Bæver 
og Ulve.  
Går du – voksen eller barn med en spejder-
drøm, så duk op ved Tveto-hytten på en af 
vores mødedage. Især kunne vi godt bruge 
en ekstra voksen/ung til Bæver og Ulve om 
torsdagen, hvor vi er mange. 
Find os på www.odisspejder.dk eller kon-
takt os på odisspejer@gmail.com  

http://www.odisspejder.dk
mailto:odisspejer@gmail.com
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SÅ STARTER VI OP IGEN  
MED BANKOSPIL  
PÅ VESTERLED! 

OG DET SKER FLG. DAGE  

HER I DET NYE ÅR: 
13. JANUAR 

10.FEBRUAR 
23. FEBRUAR 

OG ALLE DAGE STARTER VI 
KL.14.00 

MEDLEMSKORT  KAN  
KØBES SAMME DAGE 

 

VEL MØDT 
 

Åben Hal i december 
 

Vi holder årets sidste åben hal 
arrangement 

Fredag den 18. december  
kl 18.30 - 22.00 

Denne gang har vi fået tilsagn 
om en hoppeborg, som børne-
ne kan muntre sig med. 
Cafeteriet sælger denne dag 
æbleskiver og gløgg 
Af hensyn til gløgg og æble-
skiver, kunne vi godt tænke os 
en tilkendegivelse, om man 
har tænkt sig at møde op den-
ne aften. 

Tilmeldinger til Thomas  
27217685 

Vi håber på at se rigtig mange 
børn og voksne fra byen.  

Økologiske kartofler fra 
Gåskær 

 
 

 

Gode, økologiske kartofler sælges  

Selvbetjening fra skabet  ved vejen 

Venlig hilsen  

Kirsten Schmidt, Gåskærvej 8 

12.-13. december 
kl. 10-17 

 

Juleåbent i Galleri Mørkøre 
Den gamle Brugs i Ødis Bramdrup 

 

Kom og smag på årets julevin. 
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Velkommen til Ødis Sogn 
Folderen Velkommen til Ødis Sogn er en 
hilsen fra Sogneforeningen til nye beboere.  
Denne fine folder ønsker vi, at alle får ud-
leveret som noget af det første, når man 
flytter til sognet, og det lykkes da også i 
langt de fleste tilfælde.  
Men det er svært for os at se, hvornår der 
flytter nye ind de forskellige lejeboliger, vi 
har i sognet. 
Hermed en opfordring / ønske til alle jer 

der bor der i forvejen om at give os 3 
(Karen i Fovslet på 5126 9469 – Jonna i 
Ødis Bramdrup på 5195 8390 og Inge i 
Ødis på 2014 2071) et hint, når der flytter 
nye ind. 
Vi vil efterfølgende besøge de nye tilflytte-
re og byde dem velkommen hertil, og hvis 
de ønsker det (hvad langt de fleste siger ja 
til, dejligt), laver vi sammen en lille artikel  
med billede, som kommer i Sogneavisen. 
TAK  

 Inge M. Thomsen 

Drenderup Skov  
Af Inge M. Thomsen 

For en del år siden væltede en masse træer i 
skoven bl.a. hele området ved skovsøen. 
Stifindergruppen har gennem årene haft 
kontakt med Naturstyrelsen om dette, da vi 
gerne ville have alle de væltede træer væk, 
så søen igen blev synlig. 
 

Nu sker der endelig noget. Midt i november 
gik de i gang og sikke et stykke skov, der 
nu er blevet åbnet. Det vil selvfølgelig tage 
sin tid før det sådan ”bliver pænt” . Under-
lig nok er bord/ bænkesættet ikke blevet 
ødelagt. 
 

Den dag jeg var derovre, fik de 2 raske 
drenge Marcus og Benjamin en ekstra ople-

velse med den store maskine i gang. De 
havde også set spor af rådyr ved kanten af 
søen.  
Skønt når skoven bliver brugt af både unge 
og ældre.   
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Julehygge og juletræs-
tænding i Ødis 
Omkring 85 voksne og børn deltog i jule-
hygge og juletræstænding i Ødis lørdag 
den 28. november. 
Arrangementet startede i Ødis Hallen, hvor 
repræsentanter for Idrætsforeningen og A 
ktivitetsudvalget havde stillet borde op, så 
deltagerne kunne sidde og indtage kaffe, 
gløgg og æbleskiver.  
Legeredskaberne blev benyttet flittigt af 
børnene, mens de voksne  klippede jule-
pynt og flettede stjerner til det opstillede 
juletræ.  

Endelig oprandt 
det store øjeblik, 
da Julemanden 
skulle komme. 
Han må have 
været et godt 
stykke væk, for 
børnene måtte 
kalde på ham tre 
gange, inden han 
dukkede op.  

Han var virkelig velkommen, for han blev 
straks omgivet af de mange børn, der 
kæmpede om at komme tæt på ham. Og da 
han så begyndte at dele slikpinde ud, ja så 
var successen fuldendt. 

Så skulle der danses om juletræet, hvor 
julemandeden gik foran, mens alle sang 
med på julesangene. 
Men festen var ikke slut endnu. Nu skulle 
julemanden ud at køre. Man kan ikke på-
stå, at der var kaneføre med de 8-10 var-
megrader, og rensdyr var der ikke nogen 
af. Den sædvanlige hestevogn var der hel-
ler ikke.  
Men så må 
man jo finde 
på noget 
andet. En 
overdækket 
trailer efter 
en bil, ja det 
er juleman-
dens nye transportmiddel.  
Efter julemandens køretur og deltagernes 
travetur, ankom selskabet til kirkepladsen, 
hvor der var opstillet et flot juletræ med 
lyskæde klar til at blive tændt. Her måtte 
børnene igen i gang med at råbe, inden 
juletræet endelig blev tændt. Så blev der 
danset om juletræet og sunget julesalmer 
og  -sange. 
 
Til slut åbnede julemanden sin gavesæk og 
delte godteposer ud til alle børnene. Det 
var vist dagens højdepunkt. 

nc 
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Hvilken vej ? 

  "Vejgættebilledet" i dette nummer er fra 
den midterste  del af sognet. Det er en af 
sognets største veje, som må være så let 
en gåde, at der ikke gives mere hjælp. 
Godt Julegæt!!! 

 
   Løsningen på sidste nummer Vejgætte-
billede" en stump af Hjortvadvej set fra 
Hjortvad Bro i Ødis Kroge. 

 

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 el-
ler gæstehåndklæde med monogram.  
Kik ind! og se broderede håndklæder, 
duge, løbere, trøjer, babytøj samt HAT-
TE. 
 

Juleudstilling hver fredag kl. 10 - 14 
eller efter aftale  

 

Møllevej 10C (overfor Fovslet skiltet) 
Åbent hver fredag fra kl. 10.00 - 14.00 el-
ler efter aftale. 

Jytte Gatti 
Tlf. 30572301 
mail:  jyttegatti@gmail.com 

Information fra 
 
 
 
 
 

Beboerforeningen for 
Fovslet og Omegn 

 
 
 
 

Åbent hus i Ødis Forsamlingshus 
for pensionister, efterlønnere  

og andre interesserede 
Tirsdage i ulige uger  

kl. 14 - 16.00 
 

Tirsdag den 19. januaer 
Pastor emeritus Harry Sørensen, Kolding. 
”Det danske kongehus gennem 150 år”. 
 

Tirsdag den 2. februar 
Lene og Helge Madsen, Egtved vil gennem 
sang  og gode historier fortælle om deres 
liv, først ved politiet og nu som ejere af en 
campingplads.  

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. 

Julehygge i Fovslet 
Lørdag den 5. december åbner Lone og Jan 
Kristensen dørene for Fovslets beboere til 
fælles julefrokost og julehygge på Møllevej 
10D. 

 
Der startes med fælles bord-
dækning, og frokosten leveres 
af Kokkekompagniet. 

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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December-januar 2015/16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1. søndag i advent, 29. november, blev Johann Mackeprang Bøges 
gravsten sat på Ødis kirkegård. Da Bøges gravsted blev nedlagt på Sjælland, 

blev hans gravsten fejlagtigt brugt som del at den lokale kystsikring.  
 

Johan Mackeprang Böge havde tætte forbindelser til Ødis Bramdrup og Ødis. Han var 
løjtnant og lå med sit kompagni her på egnen i 1939-40. Her blev han kæreste med sog-
nepræstens datter, Grethe Oksbjerg. Da han senere blev aktiv i modstandsbevægelsen 

havde han tæt tilknytning til dr. Westergaard i Ødis Bramdrup. Johann M. Böges svoger 
og dr. Westergaards søn har arbejdet med at få gravstenen til Ødis. Deres ønsker er imø-
dekommet, og stenen kan nu ses på vores kirkegård, på det gravsted, hvor Otto Wester-

gaard er begravet.  



 16  

 

Adventskransen 
Digt af Thyge Svendsen: Sand, 1974 
 
Dagene skrumper ind  
mod årets død.  
Trods butiksglimmer  
og gaders neon 
er december mørke. 
 
Men kransen  
glædens symbol  
sejrens. 
Over nyrejste huse  
om sejrherrens hals  
på graven 
Ham til minde,  
som brød dens magt. 
 
Uden begyndelse  
uden ende 
det eviges tegn. 
 
Vi hænger den op i vor stue,  
vi tænder et lys 
på væggen blafrende skygger, 
men lyset er godt. 
Det fjerner ikke mørket, 
og dog bli'r det lyst. 
 

Tændt af det lys, 
mørket aldrig får bugt med,  
fortæller det om ham, 
som kommer. 

 
De 4 lys: Der er fire lys og fire advents-
søndage. Traditionen siger, at vi må tænde 
ét og kun ét nyt lys hver adventssøndag. 
Lyset skal nemlig brede sig langsomt, så 
vi kan tage os tid til at vente og glæde os.  
 
Histore: Traditionen med adventskrans 
kom til Danmark fra Tyskland, hvor man 
kender til adventskranse tilbage i 1800-
tallet. Skikken blev for alvor udbredt i 
Sønderjylland under besættelsen 1940-
1945, hvor kransen blev pyntet med røde 
og hvide bånd som symbol på danskhed. 

Fra Sønderjylland spredte traditionen sig 
op igennem 1950’erne til resten af landet. 
Først til hjemmene og herfra videre til 
kirken. 

Lilla er kirkens adventsfarve: I dag har 
de fleste kirker en adventskrans. Her bli-
ver den ofte pyntet med lilla bånd, fordi 
lilla er adventstidens farve i kirken. Far-
ven symboliserer bod og forberedelse. 

billede: fra www.folkekirken.dk 

Adventskransen - lidt om betydning og historie 
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Mit møde med  
et andet lands kultur  

- Sogneaften i Vestfløjen  
torsdag 11. februar kl. 19.30 

 

Sidste år mødte vi i 
Vestfløjen beboere i 
vores sogn, som var 
flyttet hertil fra et 
land. Vi fik spæn-
dende og humori-
stiske fortællinger 
og lærte noget nyt 
om en anden kultur - 

og om os selv.  
 

I år vender vi blikket udad og har invite-
ret mennesker, der bor i Ødis, men som 
på forskellig vis har mødt en anden kul-
tur, til at fortælle om deres  oplevelser.    
 

Der bliver også lejlighed til hyggesnak 
over et glas vin, hvortil der serveres lidt 
ost.   
 

Måske kan dette kon-
cept ”Mit møde med..” 
blive en tilbagevenden-
de begivenhed i sognet. 
Har I forslag til hvilke 
møder vi skal høre om, 
må man meget gerne 
henvende sig til en i 
menighedsrådet.  
 
Pris for hele arrangementet 25,-  

 

Svære veje fører  
ofte til smukke steder  

 

Aftengudstjeneste om livsvan-
dringer tirsdag 12. januar  

kl. 19.00 
 

En stille gudstjeneste med reflek-
sion, orgelmusik og lystænding.  

 
 

Kyndelmissegudstjeneste  
31. januar kl. 19.00  

med russisk folkemusik  
 

Historisk set er Kyndelmisse blevet 
markeret som dagen, hvor halvdelen af 
vinterhalvåret mellem den 1. november 
og den 1. maj er gået.  
 

Kirkeligt set er det dagen for Marias 
renselse, hvor hun tog den 40 dage 
gamle Jesus med i det jødiske tempel. 
Ifølge Bibelen ser den gamle mand Si-
meon ham her og kalder ham ”et lys til 
åbenbaring for hedninge”. 
 

I Ødis Kirke er kyndelmissegudstjene-
sten en musikgudstjeneste. Gennem 

årene har vi 
haft meget for-
skellig slags 
musik, både 
klassisk og 
rytmisk. I år er 
det folkemusik-
ken, vi får at 
høre.  
 

Larissa Vol-
chenko, som  i 
mange år har 
boet i Dan-
mark, kommer 
og spiller på 
harmonika.  
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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  

 
December - Januar 

 

(Hvor andet ikke er nævnt, er gudstjene-
sterne v/ sognepræst B. Brünings-Hansen) 

   

December 
6. 2. søndag i Advent kl. 19.00 

Musikgudstjeneste med De 9 læsninger. 
Gløgg og æbleskiver i Vestfløjen. 

 

13. 3. søndag i advent 
kl. 10.30 v/ Kristina Nilsson 

 

20. 4. søndag i advent 
kl. 14.00 Vi synger julen ind. Sang for 

sangglade medvirker.  
 

24. Juleaften  
kl. 13.00 Børnegudstjeneste og  

kl. 16.00 Julegudstjeneste 
 

25. 1. juledag kl. 10.30 
 

26 og 27. 2. juledag og julesøndag 
 Ingen gudstjeneste,  

vi henviser til omegnens kirker. 
 

Januar   
1. Nytårsdag  

kl. 16.00 v/ Kristina Nilsson 
Vi ønsker hinanden godt nytår  

over et glas i våbenhuset 
 

3.  Helligtrekongers søndag  
Ingen gudstjeneste 

 

10.  1. søndag efter Helligtrekonger  
10.30 Spejdernes nytårsparade 

  

Tirsdag 12. januar  kl. 19.00.  
Aftengudstjeneste  

    

 17.  2. søndag efter Helligtrekonger  
Ingen gudstjeneste 

 

24.  3. s. e. Helligtrekonger kl. 10.30 
  

31.  4. søndag efter Helligtrekonger 
 kl. 19.00 Kyndelmissegudstjeneste  

Larissa Volchenko medvirker på har-
monika 

 

Februar 
7. Fastelavnssøndag kl. 10.30 

 

Julens musik og sang 
 i Ødis kirke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julens budskab formidles i høj grad i sal-
mer og sange. Ud over den almindelige 

søndagsgudstjeneste er der i Ødis Kirke to 
arrangementer, hvor man kan være med 
til at lytte til musik og selv få rørt stem-

mebåndene.  
  

De 9 læsninger  
6. december kl. 19.00  

- en musikgudstjeneste med lokale læ-
sere og musikere 

En musikgudstjeneste med læsninger fra 
Det Gamle og Det Nye Testamente. Ing-
rid Garnæs, Thea Jensen og Jan Tinge, 
alle bosat i Ødis Sogn, medvirker med 
sang og spil.  Efter gudstjenesten er der 

gløgg og æbleskiver i Vestfløjen.  
 

Syng julen ind 
20. december kl. 14.00 

Hvor ”Sang for sangglade” har været med 
til at vælge sangene. Der bydes på lidt 

julegodter efter arrangementet.  
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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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Deltagere i hjertestarterkursus  -  telefonliste 

Ødis   

Instruktør: Jens Vang Møller  

   Ødis Krogevej 2  2174 8508 
Kristian Frandsen, Skovvang 7    2639 8292 

Anne Marie Frandsen, Skovvang 7  2617 8292 

Niels Christensen, Stationsvej 13   2084 4579 

Jette Christensen, Stationsvej 13    2559 5106 

Allan Rasmussen, Fløjbjergvej 13    4236 0055 

Henning Bloch, Stationsvej 35    4017 6949  

Hedvig Toft, Ødis Krogevej 17    2539 5847 

Jette Munch, Fløjbjergvej 6     7559 8603 

Preben Munch, Fløjbjergvej 6    7258 3732 

Lonny Brun, Skovvang 2     4131 7538 

Alice Schultz, Skovvang 8    7559 8327 

Michael Hansen, Fløjbjergvej 25    2659 8550 

Annette Hjarsbæk, Borgmestervænget12 5080 8091 

Mette Westberg, Byvænget 8    6170 8206 

Kim Westberg, Byvænget 8    2033 0240 

Eva Schmidt, Vamdrupvej 17    6176 3850  

Tove Jacobsen, Borgmestervænget 17  7559 8083 

Betina Fabian, Borgmestervænget 14  2065 9604 

Jan Søgaard Jørgensen,  
Borgmestervænget 14      5152 5810 
 

Christa Kjær,  
Riglandsegvej 1, Drenderup    2271 7595 
 

Birgitte Slothuus,  
Vamdrupvej 29, Drenderup    2076 2617 
 

Eigil Laursen, Steppingvej 30, Anholt  2965 6799 



 22 

Deltagere  i hjertestarterkursus 

Ødis Bramdrup 

Niels Møller Jensen, GI. Møllevej 10   2345 6939 

Jørgen Skov Christensen, Steppingvej 34 2023 8490 

Jonna Jørgensen, Lurendalsvej 4    5195 8390 

Lars Frandsen, Nygårdsvej 3     4092 1142 

Karl Schmidt, Gåskærvej 8     4025 9251  

Kirsten Schmidt, Gåskærvej 8    2991 6853  

Betina Lund, GI. Møllevej 16    5042 3068 

 

 

Fovslet 

Karen Nielsen, Christiansholmsvej 11    5126 9469 

Henrik Steinmeier, Møllevej 10 B    5188 2560 

Erland Nielsen, Møllevej 15 B   2036 1969 

Rasmus Ravn, Møllevej 21     7559 8116  

Lisbeth Ravn, Møllevej 21     6069 9130 

Susanne Rømer, Christiansholmsvej 7   2338 4459 

Jørgen Nielsen, Christiansholmsvej 7   4078 2261 
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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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Denne gang er vi igen ude i det 
grønne for at finde en spændende gå-
de til læserne. Der er tale om ge-
vækster på en træstamme, men hvilke, 
hvad er deres formå og "Hvad er 
Det".  
   God jul og godt nytår til alle! 
 
Løsningen på sidste nummers "Hvad 
er Det" var en såkaldt 
"Bedeguargalle", som findes på en 
hunderose ude i naturen.  
   Det er simpelthen en galle i stil 
med de mange andre former for gal-
ler, der kan ses på forskellige træer 
og buske. Disse galler er opstået ved, 
at et lille insekt - en galhveps, en gal-
myg, en galmide eller eksempelvis en 
tidselflue alt efter hvilken art, der er 
tale om har lagt sine æg i det tidlige 
forår på planten med det formål at 
skabe dels beskyttelse af sit afkom - 
dels føde til samme. Der sker det, at 

insektægget indehol-
der et stof, som træn-
ger ind i stængel eller 
blad på planten og 
tvinger denne til at 
danne en eller form 
for galle omkring sit/
sine æg. 
   Planten adlyder 
ordren og danner alt 
efter art en udvækst, 
hvor ægget/æggene 
gemmer sig inden i og 
kort efter dannelsen 

af gallen er færdig, så klækkes ægget 
eller æggene og larverne kommer 
frem. Ikke alene er der herved skabt 
en effektiv beskyttelse mod eventuelle 
fjender, men da der sammen med 
dannelsen af gallen tilføres ekstra næ-
ringsstoffer, bliver der skabt et perfekt 
og føderigt opholdssted for de nye 
indvånere. 
   Næste forår graver de små voksne 
insekter sig ud af gallen, og det hele 
kan starte forfra med parring, æglæg-
ning og derefter tilintetgørelse.. 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Hvad er det? Af Frede Nielsen 
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Nyt fra Ødis Skole 
 

Referat fra skolebestyrelsesmødet 
den 5. november 2015 
 

Referent: Borgny Brünings-Hansen 
 

I forbindelse med lederskift, har der 
være ekstra opgaver både til lærerne og 
kontoret. 
 

Som et led i det udviklingsprojekt en 
donation fra Mærskfonden har givet, 
har der været gennemført spørgeunder-
søgelser på de medvirkende skoler. På 
Ødis Skole har alle elever og medarbej-
dere svaret og 56% af forældrene. Det 
er tilfredsstillende. I løbet af foråret vil 
svarene blive undersøgt. Ud fra de ind-
komne svar afgøres det hvilke områder, 
der skal sættes fokus på.  
På landsplan deltager 13 kommuner i 
projektet, og i Kolding er der uddannet 
6 vejledere, som skal hjælpe til i arbej-
det med de resultater, undersøgelsen 
giver. 
 

Alle elevsamtaler er gennemført og 
skolehjemsamtaler er nu i gang. Det 
giver lidt ekstra udfordring for arbejds-
dagen. 
 

Skolen har fået 150 billetter til VM i 
håndbold i Kolding i december. Tho-
mas lægger besked på Intra om fælles-
kørsel til kampene. Hver skole kunne 
vælge et eller flere lande at støtte, så 
holdene møder lidt opbakning fra til-
skuerne. Ødis Skole har valgt at støtte 
Frankrig. 
 

I SFO’en er Lea ansat i Vibses timer, 
mens hun har orlov. 
 

Der har været visionsmøde om kommu-
nens skolepolitik. Overskriften, som 
der arbejdes under nu, er ”Den stolte 
skole”, og tiden er kommet til at se på 
nye visioner. Der var repræsentanter fra 
forældre og ansatte på Ødis Skole. 
I uge 51 gennemføres projektuge på 

mellemtrinet. Og i uge 47 holdes der en 
innovationsdag. 
 

Elevrådet har holdt møde og konstitue-
ret sig med Emma Johnsen Slothuus fra 
5. som formand og Maja Willadsen fra 
6. som næstformand. Man ønsker fra 
elevrådet, at venskabsklasserne bliver 
brugt mere, og at der arbejdes mere på 
tværs af klassetrinene. Der var også 
ønske om en julekonkurrence. 
 

Skolen var med på borgermødet. Bør-
nehaven og skolen indsender hørings-
svar sammen, hvor der argumenteres 
for, at der udstykkes nye grunde i Ødis. 
 

I indskolingen styrkes samarbejdet på 
tværs af klasserne. Ud over Bakkeby, 
som omfatter hele skolen, vil der være 
fælles idræt for 1. og 0. indtil jul. Tre 
uger fælles matematik for hele indsko-
lingen. Der vil også være fælles under-
støttende undervisning og bevægelse i 
de to yngste klasser. I dansk gennemfø-
res fællestimer i en periode 1. og 2. lek-
tion om tirsdagen.   
I frikvarterene er der voksenstyrede 
legegrupper mandag til torsdag. 
 

Susanne starter på skolen 1. december, 
og vi glæder os til byde hende velkom-
men og ser frem til samarbejdet. 
 

3. december er der infomøde for foræl-
dre i kommende 0. klasse. 
 

Skoleportalen, hvor skolen har sin 
hjemmeside, er ikke fuldt funktions-
dygtig. Thomas og Kim vil give den et 
”brush up”, så relevante informationer 
og billeder kommer på siden. 
 

Jan har lavet vedtægter til støtteforenin-
gen og vil lave et skriv på Intra.  
Støtteforeningen skal gøre det lettere at 
holde arrangementer på skolen. 
 

Der er nedsat en gruppe, som skal for-
mulere en kostpolitik for skolen.  
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Præmiewhist i Ødis Hallens Cafeteria 

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 18. december kl. 18-22.    

 Her er en foreløbig kampplan over 

hjemmekampene i efteråret. Der kan 

forekomme ændringer.  

 

Søndag den 13. december:  

Serie 3 damer 12.20  

Serie 1 damer 13.45  

Serie 2 herrer 15.15 

FFS (Fodbold for Sjov) rykker inden-

dørs og er i hallen tirsdage fra 19-

20:30 

     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

Her er flere billeder fra julearrange-
mentet i Ødis  



 28 

 

Udtrækning af  
Ødis IF lotteri 

 

 November 
 

214 
26, 241, 232 

136, 127, 245, 91  
118, 158, 166, 41 

 

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  efter aftale 

Farrisvej 19 

 

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

Børnehuset Søbo, afd. 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, 51269469 
 

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 
 
Frede Nielsen        
 

Kirkesiderne: 
Borgny Brünings-Hansen 
7559 8150 
 

Velkommen til Ødis Sogn: 
 

Fovslet:  
Karen Nielsen,      51269469 
 

Ødis:  
Inge M. Thomsen, 20142071 
 

Ødis Bramdrup:  
Jonna Jørgensen,   51958390 
 

Kasserer: 
Jytte Dantoft,  
Skovvang 1, Ødis 7559 8385 
 

Annoncer: 
Kristian Frandsen 26398292 
 

Tryk: 
Trykkeriet  
Østergade 24 
6580 Vamdrup     7558 1007 
 

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

Abonnement: 
 

Indensogns 100 kr. 
For et helt år (10 numre) 
 

Udensogns 160 kr. 
Konto: 7040 0000175819 
 

Læs også www.ødis.dk 
 

 

 

Vamdrup Bibliotek 
Jernbanegade 1 
 

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

Åbent med  
selvbetjening:  
Hele ugen  
kl. 7.00-22.00 
 

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

På biblioteket kan du 

få svar på mange 

spørgsmål. 
 

Der venter dig gode 

oplevelser i bibliote-

kets mange bøger, 

blade, bånd, lydbø-

ger og cd'er. 
 

Det er gratis at bruge 

biblioteket. 
 

Der er både for børn 

og voksne. 
 

Det er DIT bibliotek! 

Kolding  

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

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

Ekspeditions– og telefontider: 
 

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

Udkommer 9. februar 2015 
Deadline 30. januar 2015 

kl. 8.00 
 

 
Husk at få jeres arrangementer  

med i aktivitetskalenderen 
75598339 / 20844579 eller  
sogneavisnc@hotmail.com 

     "Gættebilledet" denne gang er 
en privatbolig, der er af lidt ældre 
dato, men smukt restaureret. Vi 
skal ud på landet for at finde 
ejendommen, der ligger centralt i 
sognet. 
 
 
   Sidste nummers "Gættebillede" 
var ejendommen Gåskærvej 1 i 
Drenderup. 


