
 

I dette nummer af Lokal-
bladet kan du læse om: 
 

Nyt fra Lokalrådet                s. 3 

Velkommen til Ødis Sogn  s.4-5  

Løbeklub                              s. 4 

Antenneforening                  s. 4 

Ødis vandværk                     s. 5 

Præstegårdsjord                    s. 5 

Ødis Revyen                         s. 6 

Fodbold/håndbold                 s.6 

Loppemarked                       s. 7 

Håndbold opstart                  s. 9 

Hvilken Vej?                       s. 10 
Åbent Hus /sangglade         s. 11    

Kirkesider                      s. 13-16 

Formandsberetning        s. 19-20 

Hvad er det?                        s. 22 

Skovtrolden arrangerer       s. 23 
Et af de gamle særegne træer på voldstedet ved Drenderupgård. 
 /Foto: Frede Nielsen)  

Nyt logo for Lokalrå-
det og for Lokalbladet 
 

Begrundelsen for det nye 
logo er, at vi ønsker et meget 
enkelt og let genkendeligt 
logo, som tydelig symbolise-
rer, at vi er lokalråd og lokal-
blad for tre landsbyer. 
De sorte store og små trekan-
ter, symboliserer de tre 

landsbyer i et fællesskab. 
Sammen er de indeholdt i 
den store trekant, som sym-
boliserer, at de er tre selv-
stændige samarbejdende 
landsbyer, og at de er en del 
af trekantområdet.  
At den midterste trekant er 
åben, betyder selvfølgelig, at 
vi er åbne for udvikling både 
med hensyn til nye ideer og 

tiltag, boligudvikling, nye 
beboere. 
Bogstavkombinationen 
ØBØF kan anvendes og ud-
tales på flere måder, alt efter 
temperament. Den hurtige, 
lidt kække:” Ø-BØF” og så 
den, der anvendes ved at 
nævne bogstaverne hver for 
sig ”ØB Ø F” (som i KIF). 
Se logoet side 3. 

 Nr. 182                                     Tirsdag den 8. marts 2016                                 19. årgang  

Fastelavn 
 

Igen blev det slået fast, at 
der er slag i beboerne i Ødis 
Sogn. Rigtig mange næsten 
170 både børn og voksne 
havde fundet vej til tøndes-
lagningen i Ødis Hallen, og 
de 8 tønder måtte se sig be-
sejrede.          Læs s. 8 

Lokalbladet i farver? 
 

Mange læsere giver ud-
tryk for, at det ville være 
flot med en avis i farver. 
Men det vil være noget 
dyrere end sort/hvid, selv 
om prisforskellen ikke er 
så stor mere.       Læs s. 9        

Børneglade Instruk-
tører søges 
 

Kan du se dig selv som in-
struktør for en flok glade 
børn, hvor bevægelse, smil 
og glæde bliver en del af dig 
som underviser og et kreativt 
indslag hver uge..   

                 Læs s. 8 
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MARTS 
 

8. kl. 19, Sang for sangglade, Vest
 fløjen 

9. kl. 19, Generalforsamling i 
 Vesterleds Vennekreds, Vesterled 

11. kl. 18-21.30,  Åben hal Ødis Hal
 len, ØdisIF  
15. kl. 14, Åbent hus for pensionister 
 og efterlønnere i Ødis Forsam-
 lingshus 

12. kl. 9, Årbejdslørdag, i Forsam-
 lingshuset 

15. kl. 19, Præmiewhist, Ødis Hallens 
 Cafeteria 

19. kl. 10-13, Gymnastikopvisning,  
 Ødis Hallen 

22. kl. 19, Sang for sangglade, Ødis 
 Forsamlingshus, Afslutning for 
 denne sæson 
 

APRIL 
1.  kl. 19.30. Generalprøve Ødis Re
 vyen, Ødis Hallen 

2. kl. 18, Premiere Ødis Revyen, 
 Ødis Hallen 

5. kl. 19, Filmaften, Vamdrup Kino. 
 Menighedsrådet 
9. kl. 9.30-14 Loppemarked i Ødis 
 Hallen, Støtteforeningen  

10. kl. 10.30 Konfirmation 
16. Smuk landsbydag, Lokalrådet 

 
25. kl. 19, Ekstraordinær general
 forsamling i  Ødis Vandværk, 
 Ødis Hallens Cafeteria 

28. kl. 17.30, Spis-sammen-aften i 
 Ødis Forsamlingshus 

28. kl. 18.30,  Naturskønt landskab 
 og rigt fugleliv!   
 Mødested: P-pladsen Ribe Lande
 vej 170 Vejle. Skovtrolden 
 

MAJ 
19. kl. 19,  Gendannelse af den oprin
 delige højmose.     
 Mødested. P -pladsen ved Svane
 mosevej. Skovtrolden 

28. kl. 13, Flotte orkideer og smuk 
 natur i skoven og ved fjorden ved 
 Trelde Næs! Mødested: P-pladsen 
 ved Riberdyb i Kolding.  
 Skovtrolden 

29. kl. 12-20 Sogneudflugt til 
 Glücksborg Slot , Menighedsrå
 det 
 

JUNI 
11. kl. 10-14, Børnedyrskue,  
 Den gamle sportsplads i Ødis 
 Bramdrup 
 

Sognets aktivitetskalender 

   

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2016 
          

 Nr. 3 deadline 26. marts  udkommer 5. april 
 Nr. 4  deadline 30. april  udkommer 10. maj 
 Nr. 5 deadline 28. maj  udkommer 7. juni 
  Nr. 6 deadline 25. juli  udkommer 4. august 
 Nr. 7 deadline 29. august udkommer 8. september 

 Gymnastikopvisning   
i Ødis Hallen.   

Lørdag den 19. marts kl. 10-13  
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NYT FRA 
LOKALRÅDET 

 

Generalforsamlingen  
På den velbesøgte generalforsamling 
d.23.2.blev bestyrelsens forslag til ved-
tægtsændringer vedtaget.  Bestyrelsens 
forslag om navneændring fra Sognefor-
eningen til Lokalråd for Ødis Bramdrup, 
Ødis og Fovslet – ØBØF blev efter debat 
og afstemning blandt medlemmerne lige-
ledes vedtaget. Fremover benævnes for-
eningen i daglig tale Lokalrådet. Der er 
ligeledes udarbejdet et nyt logo. Se andet 
sted i Lokalbladet  -  den tidligere Sogne-
avis.  
Bestyrelsen konstituerede sig således: 
Formand: Jens Søgaard Jørgensen, næst-
formand: Grete Dahl, kasserer: Christian 
S. Garbenfeldt, sekretær: Lone Knudsen, 
øvrige medlemmer: Jan Christensen, 
Christian Thomsen ( nyt 6. medlem). Sup-
pleanter: Dorthe Jepsen og Susanne Leth-
Pedersen.  
 

Kommende arrangementer- sæt 
allerede nu kryds i kalenderen  
Smuk landsbydag den 16.4. I hver af de 
tre landsbyer er det tanken, at man samles 
og i fællesskab gør en indsats for at for-
skønne landsbyen. Mere info i næste 
nummer af Lokalbladet. 
”Sommer ved søen” den 27.8.– en fælles 
aktiv dag for alle børn, unge og gamle i 
Ødis Bramdrup, Ødis og Fovslet afslut-
tende med grillfest ved skolen. Mere info 
i næste nummer af Lokalbladet.  
 

 

”Landsbyen lever” projektet fortsat  
Den 26.4. afholdes step 1 i projektet 
”Landsbyen lever. Invitationer til de før-
ste deltagere udsendes efter den 8.3. 
 

Flygtninge til Ødis  
Der har igennem den sidste måned været 
en del håndværkeraktivitet på ejendom-
men Mejerivej 2. Dette skyldes, Kommu-
nen er i gang med indretning af 6 lejlighe-
der for husning af flygtninge. Det er lige 
nu planen, at der i løbet af april indflytter 
enlige M/K og et par i ejendommen. Der 
arbejdes lige nu på en informationsaften, 
inden beboerne flytter ind, hvor Kommu-
nen vil informere om planerne. Der er i 
skrivende stund ikke sat dato for denne 
aften. Dato vil blive formidlet, når den 
kendes. 
 

Husk at indbetale til Lokalrådet nu, 
hvis du ikke allerede har gjort det  
100 kr. pr. person (voksen) og 200 kr. for 
foreninger – nemt og hurtigt på mobile 
Pay tlf:61 22 23 04 til kasseren, Christi-
an Støvlbæk Garbenfeldt  -  eller via 
bankkonto 5881 4383 569 430 
  

Info til nye medlemmer 

 

Bliv medlem af Lokalrådet            
Årligt kontingent:  
 - Privatpersoner 100 kr.  
 - Foreninger og institutioner 200 kr. 
 

Tegn dit medlemskab ved indbetaling på Mobilpay til : 6122 2304  eller bankkon-

to: 5881 4383 569 430  (husk navn og adresse)  eller til  Christian Støvlbæk Gar-
benfeldt, ”Midtgård”, Farrisvej 8, Ødis Bramdrup  
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Velkommen til Ødis Sogn  

Af Jonna Jørgensen 
 

Den 15. maj 2015 kom der nye 
beboere på Farrisvej 4 i Ødis 
Bramdrup. Familien  består af  
Lars Andersen, Lisser Kristen-

sen og børnene Laura Kristine på 7 år og  
Lukas, som er 6 år. 
Lars kommer fra Vonsild, er udlært butiks-
slagter i Vonsild Brugs. Han har arbejdet i 
Aabenraa i 3 år dels i Kvickly og dels i 
Føtex. Derefter har han kørt lastbil med 
avlsgrises SPF-grise. De seneste to år har 
han arbejdet ved Dansk Retursystem i Løs-
ning. Som kørselsdisponent.  
I fritiden går han på jagt sammen med sin 
far og bror.  
Lisser kommer fra Sdr. Bjert. Hun har ar-
bejdet som kontorassistent ved SFK-
slagterimaskiner. I perioder har hun arbej-
det ved Klintenborg Lys. Hun var 10 år ved 

Würth i Kolding. I 
3 år var hun picco-
line  ved Skara i 
Vejen. Nu arbejder 
hun i produktionen 
ved Danish Crown 
i Holsted.  
Laure Kristine går i 
1. a på Kongsbjerg-
skolen i Lunder-
skov og går til 
svømning i Vam-
drup og til dans i 
Lunderskov. Hun synger i skolekor. Hun er 
meget glad for sin kat, sine to hunde og 
sine fisk. 
Lukas går i 0. b på Kongsbjergskolen. I sin 
fritid går han til fodbold svømning. 
 

Familien er glad for huset og glad for at bo 
i vores lille landsby.   

Ødis Antenneforening 
Det går planmæssigt med over-
gangen til TREFOR/YouSee. 
Ved hjælp af den i starten af 
marts tilsendte bestillingsliste 
kan medlemmerne nu tage stil-
ling til, hvad de ønsker pr. 1. 
april. 
Når alle nuværende medlemmer 
er koblet på den 1. april, og alt 
fungerer tilfredsstillende, vil der 
komme information til alle øvri-
ge husstande i hele Ødis Sogn 
om, hvilke muligheder de nu 
får, og hvad de skal gøre, hvis 
de vil med på den aftale, Anten-
neforeningen har lavet med 
TREFOR. 
Det bliver et godt og spænden-
de forår, vi går i møde, hvor 
alle får mulighed for at komme 
med på de nyeste tekniske mu-
ligheder. 

Kai Videbæk 
 

Løbeklub 
Har du lyst til at løbe 
en tur, men ikke rig-
tig kommer afsted, så 
se her: 
 

Mandag den 7. marts  

starter vi sæsonen op 
i løbeklubben. Alle er 
velkomne. Både hvis 
man har lyst til at gå en tur, løbe en lille tur eller har 
ambitioner om at træne sig op til et eller andet læn-
gere løb. Essensen er, at det er rart at løbe ud sam-
let, for så kommer vi afsted. Vi aftaler, når vi mø-
des, hvad distancerne og ruterne bliver den pågæl-
dende dag. Vi mødes ved træet på kirkepladsen i 
Ødis kl. 17.30 hver mandag og starter ud sammen.  
 

Vi glæder os til at se nye som gamle. Vel mødt. 

Spis sammen aften i Forsamlingshuset  
torsdag d.28. april kl. 17.30.  

 

Udførligt program med tilmelding og betaling i næ-
ste nummer af Lokalbladet. 

Det bli’r helt vildt 
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Præstegårdsjord  
Ødis 

 

1,7 ha græsjord hvoraf 1,5 ha er 

støtteberettiget, del af Ødis Præste-

gårdsjord, bortforpagtes for en 5-

årig periode. 
 

Tilbud afgives senest 15. 3. 2016 
 

Ødis Menighedsråd 

John Bording 

Grønforten 5, Ødis Kroge,  

6580 Vamdrup 

Af Inge M. Thomsen 
 

Dejligt med nye tilflyttere til byen, men 
også skønt når en ”ægte ødisianer”  sim-
pelthen måtte  købe et hus i byen. Derfor  
velkommen til Gitte Buchwald, der 1. juli 
sidste år købte Stationsvej 27  -   mælke-
mandens hus for os, der har boet her længe. 
Gitte er født i Ødis. Hendes far var barbe-
ren, der boede på Ødis Byvej 24. Han var, 
positivt ment, en speciel person, for udover 
at passe jobbet som barber, skruede han 
altid, hvis der var tid tilovers, i en eller 
anden motor, gerne i barbersalonen, og 
manglede der en tjener på Frørup Kro, 
spang han også til. 
Gitte har en bror boende i byen, rart med 
lidt familie tæt på.  
Gitte er som skrevet herfra. Hun har boet 
flere steder, men er altid vendt tilbage til 
området. Hun var lige ved at købe hus læn-
gere sydpå, men så blev huset her til salg 
og så kom hun ”hjem”, og nu bliver hun 
her.   
Det passer også godt med hendes job som 
SOSU hjælper på aflastningsstedet Vester-

løkke i Sdr. 
Bjert, og søn-
nen Ivan tager 
til Kolding, 
hvor han går i 
skole på IBC.  
Naboerne har 
budt hende 
velkommen 
til, og mange 
har stoppet op 
og sagt dav, 
når hun har 
været i gang i haven.  Det er rigtig dejligt, 
og hun har følt sig velkommen.  
Ud over sønnen har hun en datter Iben, hun 
er sælger ved TDC i Fredericia. 
Huset har 2 andre beboere, rigtige racekatte 
med stamtavle. De hedder Hugo og Boss!! 
og er af racen Brithis Shorhair.  
Gitte er glad for at læse i Sogneavisen og er 
også på de sociale medier som facebooksi-

den ”Det sker i Ødis ”. Hun glæder sig til 
foråret, hvor hun rigtig skal i gang med hus 
og have.  

 

ØDIS VANDVÆRK 
afholder  

EKSTRAORDINÆR  
GENERALFORSAMLING 

 

mandag den 25. april 2016 
kl. 19.00  

i Ødis Hallens Cafeteria. 
 

Eneste punkt på dagorden er: 
Ændring af vedtægter for Ødis 
Vandværk Amba (vedtægternes § 
11 om revisorpåtegning) 
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

 

Velkommen til Ødis Sogn  
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Så bliver pisken atter svunget over skue-
spillerne i Ødis Revyen 2016 
 

Og de knokler i disse uger for at få en fan-
tastisk revy stablet på benene, til ære for 
Jer kære publikum 
Der bliver arbejdet hårdt med tekster, ku-
lisser samt lys og lyd, så vi kan skabe de 

perfekte rammer til en god og underhol-
dende aften. 
Der er rigtig mange mennesker i sving, og 
der bliver brugt mange arbejdstimer på at 
få det hele til at gå op i en højere enhed. 
Men igen siger vi til hinanden:  -Hvad gør 
det, når vi ved, at det hele går til et godt 
formål. 
Overskuddet går til Ødis støtteforening, og 
det er der mange, der nyder godt af i vores 
lille hyggelige lokalsamfund 
 

Igen 1000 tak til alle Jer, der kiggede forbi 
til jubilæumsfesten 2015.Vi håber, at vi ses 
igen her i 2016, hvor vi igen vil tage imod 
Jer på parkeringspladsen. Det bliver en 
festlig modtagelse, og der vil også være 
velkomstdrink til både voksne og børn. 
 

I år bliver revyen lidt anderledes end den 
plejer. Revyen har til tider været lidt for 
lang, og det har vi i år gjort noget ved, så 
der bliver mere tid til at svinge rundt på 
dansegulvet og til dem, der ikke føler for 
det, er ”kom bar do” baren klar til at serve-
rer diverse drikke. 
Dixens pølsevogn kommer atter forbi, så 
der er mulighed for at få stillet sulten, in-
den turen går hjemad efter en festlig – for-
nøjelig – forrygende revyaften i Ødis Hal-
len. 
 

Til sidst er der bare at skrive: KOM BAR 
DO TIL REYVEN I ØDIS 2016 
 

På festligt gensyn 
Lis Lomborg 
Instruktør Ødis Revyen 
 

www.odisrevyen.dk 

Ødis Revyen 2016 

Billetter  
Generalprøve: 
Fredag d. 1. april kl. 19.30  
Entre: Voksne 60 kr.   Børn og 25 kr.   
Dørene åbnes kl. 18.30 
 

Premiere: 
Lørdag d. 2. april kl. 18.00  
Entre: 250 kr. med middag – revy – dans. 
Dørene åbnes kl. 17.30 
 

Der er igen mulighed for at købe billetter 
ved indgangen – de sælges fra kl. 19.30 
men kan også bestilles forud.  
Billetpris 100 kr.  
 

Billetsalg til premieren  
Ejnar Bygebjerg Petersen – tlf.: 29 16 13 
68 – E-mail: drenderup@gmail.com 
Lis Lomborg tlf.: 20 98 75 62                   
– E-mail: lomborg@profibermail.dk 
 

Indbetaling kan ske på:  
reg.nr. 5881 konto: 4383989847 – eller 
MobilePay: 20 98 75 62 
Bestilling af billetter skal ske senest d. 23. 
marts – så skynd Jer – der er rift om bil-
letterne 

FODBOLD  
Kom og være med til U5 fodbold. 

 
U5 dreng/pige fodbold træner tirsdag kl. 
16.30-17.15 
Træner:Thomas Nørregaard tlf.: 2016 1670 
 

Vores U5 hold skal til ministævne 10/9 
2016 i Middelfart 

HÅNDBOLD 
Se opslag side 11 om NY opstart af U10 
hold dreng/pige til august 2016 
Nye træningstider for senior håndbold: 
Dame senior træner torsdag  
kl. 20.00 - 21.30 
Træner Finn Svensson tlf.: 2010 5030 
Herre senior træner tirsdag kl. 20.00- 21.30 
Træner Michael Panikovski tlf.: 2236 6890 

Med venlig hilsen 
 Sandra 
Ødis IF 

http://www.odisrevyen.dk/
mailto:drenderup@gmail.com
mailto:lomborg@profibermail.dk
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Loppemarked i Ødis 2016 

 

Lørdag den 9. april samles vi igen til loppemarked 
i Ødis Hallen kl. 9.30 til 14.00. 

Auktion kl. 10.30 
 

Forud for loppemarkedet er der gået mange timers frivilligt arbejde 
med at indsamle og sortere loppeeffekter. Dette vil vi gerne sige en 
stor TAK for.  
 

Vi håber på et stort fremmøde fra… ”gamle hjælper” og inviterer 
hermed også nye interesserede hjælper. Ta’ gerne familie og venner 
med… Der er plads til alle i Ødis Hallen. Effekter opstilles i hallen i 
dagene forud, og der skal være sælgere i hallen på selve dagen. Af 
hensyn til maden er tilmelding nødvendig. 
 

Kom i det tidsrum du/I kan. Vi er her: 
Onsdag d. 6/4 kl. 16.30. Der serveres aftensmad kl. 18.00. 
Torsdag d. 7/4 - fredag d. 8/4 kl. 9.00 til morgenkaffe. Der serveres 
frokost/aftensmad. 
Lørdag d. 9/4 kl. 8.00 til morgenkaffe og så går det løs. Der serve-
res frokost, og afsluttes med smørrebrød efter oprydning. 
 

Meld dig som hjælper: v/Tove 40 96 85 34 eller Ulla 28 12 88 79 
Du kan også tilmelde dig på ØdisIF (www.odis-if.dk) eller på listen 
i Cafeteriet. 

Vi ses… loppehilsener 

Støtteforening Ødis IF 
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Fastelavn 
Anne V. Krogsgaard  

Igen blev det slået fast, at der er slag i be-
boerne i Ødis Sogn. Rigtig mange næsten 
170 både børn og voksne havde fundet vej 
til tøndeslagningen i Ødis Hallen, og de 8 
tønder måtte med forskellig hastighed se 

sig besejrede af hårdt 
slående børn og voks-
ne og der kunne udde-
les kroner til både 
kattedronninger og 
kattekonger. 
Skønt var det at høre 
hele rækken af 3.-4. 
klasses børn heppe på 
hinanden på skift, for 
at bryde i jubelbrøl, 
da det sidste genstridi-
ge bræt blev slået ned 
og kattekongen kunne 
kåres. At dømme efter 
hastigheden hvormed 

de nedfaldne karameller blev samlet op, 
overgår et par håndfulde karameller æren i 
at blive kattekonge. 
Kreativiteten og modet på udklædning var 
helt i top. Der var honningkagemænd, ele-
fanter, fine damer, prinsesser, ridepiger, 
slikposer, pizzaæsker, en tosset læge, klov-
ne, Nindjaer, Asterisk, egern, engle, mobil-

telefoner, ske-
letter, en kat, 
soldater og 
meget mere.  
Igen var det 
lille hurtigt 
arbejdende 
udvalg, der 
skulle vælge 
de bedst ud-
klædte, på 
rigtig hårdt 
arbejde. Udklædningspræmien gik til en 
lille legoklods, en påfugl, en klovn, en slik-
bod, ballon damen og posedamen med bar-
nevognen. 

En stor tak til 

alle der hver 
på sin måde 
bidrog til, at vi 

fik en god og 
sjov Faste-

lavnsfest, som 
både Ødis 

Hallens Cafe-
teria og 
KFUM Spej-

derne er glade 
for at kunne 

arrangere. 

Børneglade Instruktører søges 
 

Kan du se dig selv som instruktør for en 
flok glade børn, hvor bevægelse, smil og 
glæde bliver en del af dig som underviser 
og et kreativt indslag hver uge. 

Ødis IF søger glade og kreative medhjæl-
pere til gymnastikholdene. Man får med-
bestemmelse og indflydelse, og skal kunne 
se dig selv som forbillede for de lokale 
børn. Du er nok ikke uddannet instruktør, 
men det kan du blive, og vi vil hellere ha-
ve en ildsjæl med børnetække, end en der 
kan lave en perfekt ”vejrmølle”. Vores 
lille gruppe har højt til loftet og vi mødes 
uden for undervisningen et par gange om 
året for at planlægge og hygge os, ligesom 

vi tager på kurser og bliver bedre instruk-
tører sammen. 

De glade børn er vores løn, og vi får en 
dosis hver eneste uge. Du vil opleve bør-
nenes fantastiske udvikling fra den enkelte 
koldbøtte til den svære flik-flak, se glæden 
i deres udvikling og være med hele vejen, 
når tingene lykkes. 

Du skal kunne hjælpe med løft og ikke 
være bange for at tage fat. 

Vi glæder os til at dele vores dygtige børn 
med dig og vise dig, hvor hurtigt børn med 
krudt i kan lære at bruge det på noget me-
ningsfuldt. 

Kontakt Charlotte Sørensen på tlf 22 50 88 
69 eller Anja Eppler på tlf 29 91 15 50. 
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HÅNDBOLD U10 drenge/
piger 

(Årgang 2008, 2007, 2006) 
 

Vi starter til august et U10 drenge/pige hold op. 
Som udgangspunkt er det årgang 2008, 2007 og 2006 

– men går der en fra årgang 2005 og brænder for hånd-
bold, så kom endelig, da vi kan søge dispensation. 

 

 

OPSTART 
Torsdag den. 11/8 2016  

kl. 18.30-20.00 
 

Træner: Sandra Bojsen 20989337 
bjerrebojsen@hotmail.com 

 

Hjælpetræner: Camilla Mathiesen 
Sæsonen: 11/8 2016 – slut marts 2017 

 

Pris: 500 kr. for en hel sæson – betales til oktober 

Lokalbladet i farver? 
Mange læsere giver udtryk for, at det 
ville være flot med en avis i farver. 
Men det vil være betydeligt dyrere end 
sort/hvid, selv om prisforskellen ikke 
er så stor som for få år siden. 
Lokalbladet har brug for en merindtægt 
på ca. 10 000 kr. om året til formålet. 
Dette beløb kunne vi få ind ved at for-
doble betalingen. Men så ville vi jo 
blot straffe de ca. 100 personer, der i 
forvejen betaler. 
Hvis dobbelt så mange betalte, så var 
pengene hjemme. Det synes jeg ville 
være en bedre løsning i stedet for at 
sætte prisen op. 

Man kan selv regne ud, hvor meget vi 
ville få ind, hvis alle 500 husstande 
betalte. Så kunne vi halvere prisen, 
trykke i farver og endda have en god 
økonomi. 
Man kan fortsat indbetale på   
Konto: 7040 0000175819  
Vi arbejder på at etablere mulighed for 
at betale via MobilePay. 
Man kan stadig lægge pengene i min 
postkasse på Stationsvej 13 eller Jyttes 
på Skovvang 1. Husk navn! 
 

Bor man uden for sognet og får Lokal-
bladet sendt med posten, koster det  
160 kr. for et år. 

Niels Christensen 
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Hvilken vej ? 

Jo, det er dette nummers 
"Vejgættebillede" der ses på billedet. 
Selvom ”søen” dominerer billedet. Vejen 
løber til højre for søen. Hvilken vej og 
hvor? 
 

   Sidste nummers ”Vejgættebillede" var 
fra vejkrydset Chr. Holmsvej/Vadhusvej i 
Fovslet. 
   

 

Loppesager 
 

 
 
 
 

Afhentes hurtigt efter aftale 
Henvendelse:  

Tlf. 28 12 88 79  / Tlf. 75 59 85 21 
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Åbent hus i Ødis Forsamlingshus 
for pensionister, efterlønnere  

og andre interesserede 
Tirsdage i ulige uger  

kl. 14 - 16.00 
   

Tirsdag den 15. marts 
Susanne Huuse, organist og hospitals-
klovn, har et foredrag der hedder ”Mit liv 
som klovn”. 
 
 

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 8309ZZ 

     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@gmail.com 

 
 

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. 

  

STØT VORE 
 ANNONCØRER - 
DE STØTTER OS 
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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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marts 2016 

Ny indgang til kontoret i præstegården færdig 

 

Byggeriet, som blev påbegyndt i efteråret, står nu færdigt.  
Menighedsrådet er meget tilfreds med resultatet. Vi synes tegnestuen Mejeriet har 
løst opgaven godt. Tilbygningen på præstegårdens vestgavl tjener sit formål og fal-

der fint ind i omgivelserne.  
 

Fremover vil denne indgang være den officielle indgang til  
kontoret i præstegården.  
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Vil du bekræftes?  
- et lille s med stor betydning 

 

Ordet konfirmation kommer af det la-
tinske ord confirmatio, der direkte 
oversat betyder "jeg bekræfter". Men 
hvad er det, man bekræfter, når man 
bliver konfirmeret? Og hvem bekræf-
ter? Svaret skal findes i dåben. 
 

I den lutherske kirke findes to sakramenter 
- altså hellige handlinger. Det er dåben og 
nadveren.  Når et barn bliver døbt i folke-
kirken, bliver det samtidig medlem af fol-
kekirken.  
 

Men dåben handler ikke om barnets tro. 
Derimod bygger dåben på Guds kærlighed 
til barnet. Gud forkynder sin ubetingede 
kærlighed til barnet - en kærlighed, der 
følger det lille menneske gennem hele livet. 
Ved dåben er det Gud, der giver. Og det er 
barnet, der modtager. Der er ingen krav til 
barnet. Det er et billede på Guds betingel-
sesløse kærlighed. 
 

Lad de små børn... 
En vigtig pointe ved dåben er, at man ikke 
skal kvalificere sig til Guds kærlighed. Gud 
tager imod alle børn. I dåben forkynder 
Gud sin kærlighed til det lille barn. Derfor 
hører man altid præsten citere Markusevan-
geliet, når små børn bliver døbt: 
 

"Lad de små børn komme til mig, det må I 
ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. 
Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke mod-
tager Guds rige ligesom et lille barn, kom-
mer slet ikke ind i det." 
 
 

Konfirmationen, en bekræftelse af dåben 
Den lutherske kirke har ét enkelt krav til et 
sakramente. Det er, at det skal være indstif-
tet af Jesus. Det vil sige, at den samme 
handling skal kunne føres tilbage til Jesu 
liv. Det kan dåben, da Jesus selv bliver 
døbt af Johannes Døberen i Jordanfloden. 
Jesus konfirmerer ikke nogen i Bibelen, og 
derfor er konfirmationen ikke en hellig 
handling eller et sakramente i den lutherske  
 

kirke. Den er derimod en bekræftelse på 
det hellige sakramente, dåben er.  
 
 

Et lille s med stor betydning 
Konfirmanderne bliver spurgt om de vil 
"konfirmeres i den kristne tro". Altså ikke 
om de vil bekræfte, vil bekræftes. Det er 
Guds bekræftelse, der er i centrum," 
 

Billedet er fra konfirmationen i Ødis Kir-
ke i 2013. Vonsild Kirke var dengang 

under restaurering og derfor blev konfir-
manderne fra Vonsild konfirmeret her. 

Det forklarer også, hvorfor der er to præ-
ster på billedet. Udover mig, Borgny 

Brünings-Hansen, er det den daværende 
præst i Vonsild, Klavs Bo Sørensen, der 

ses på billedet.  

Gyldendals leksikon om sakra-
menter: nådemidler, i kristen teo-
logi en ved Jesus Kristus indstiftet 
tegnhandling, der formidler Guds 
nåde, og ved hvilken de troende 

erfarer Guds nærvær. Den danske 
folkekirke har to sakramen-

ter, dåb og nadver.  

http://denstoredanske.dk/Sprog%2c_religion_og_filosofi/Religion_og_mystik/Dogmatik/d%c3%a5b
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Døbefont-selfie med  
minikonfirmander 

 

Indsamling for Folkekirkens 
Nødhjælp søndag 13. marts 

-Verdens fattigste kvinder 
 

 

Folkekirkens Nødhjælp 
har siden 1999 haft en 
årlig landsindsamling. 
I 2016 er indsamlingen 
den 13. marts, og Folke-
kirkens Nødhjælp sætter 

særligt fokus på verdens fattigste kvinder. 
 

Man kan melde sig som indsamler hos 
sognepræst Borgny Brünings-Hansen 
bbh@km.dk/51355190 
 
 

Babysalmesang - Nyt hold starter 
i Ødis kirke onsdag 27. april  

 

Vamdrup og Ødis kir-
ke lægger på skift lo-
kaler til babysalme-
sang, som er for baby-
er 0-10 mdr. og deres 
forældre. Vi mødes i 
kirken, hvor vi synger 
salmer og børnesange, 
laver fagter, lytter til 
musik, danser og vugger børnene. 
 

Det er gratis at deltage, men det er nød-
vendigt at tilmelde sig. Kontakt Karin 
Petersen (organist i Ødis Kirke) tlf. 4159 
3437. 

 

Konfirmander i Ødis Kirke  
søndag 10. april 2016 kl. 10.30  

 

Der er mulighed for at aflevere telegrammer  
i Vestfløjen fra kl. 9.00 på dagen 

 

Caroline Risbjerg Olesen 
Freja Dohrmann Falk 

Jessica Pedersen 
Mille Bergholz Frederiksen 
Sif Trøjborg Griepentrog 

 

Sogneudflugt til Glücksborg Slot 
søndag 29. maj  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årets sogneudflugt går til Glücksborg Slot 
i nærheden af Flensborg. Udflugten er en 

heldagsudflugt fra ca. kl. 12 - 20.  
 

 
 
 
 
 
 

Mere om tilmelding, pris og afgangs- og 
ankomsttider på kirkesiderne i næste avis. 
Men sæt allerede nu et kryds i kalenderen 

til en spændende dag med rundvisning, 
spisning og hyggeligt samvær.  

 
Alle er velkomne! 

https://www.noedhjaelp.dk/
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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  
    Februar - Marts 

 

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

   
  

Marts   
 

6. Midfaste søndag kl. 10.30 
 

8. Tirsdag. Børnegudstjeneste og Dåbs-
jubilæum kl. 17.00  

Med efterfølgende spisning.  

Minikonfirmander laver skuespil og  

børnekor medvirker. 
 

13. Mariae bedubelsesdag 

Ingen gudstjeneste. Indsamling for Fol-
kekirkens Nødhjælp. 

 

20. Palmesøndag kl. 9.00  
 

24. Skærtorsdag kl. 10.30  

v/ Kristina Nilsson 
 

25.  Langfredag kl. 9.00  

Fløjtenist medvirker 
 

27. Påskedag kl. 10.30 
 

28. 2.Påskedag  

Ingen gudstjeneste - vi henviser til  

omegnens kirker 

 

April 
 

3.  1. søndag efter påske kl. 9.00  
 

10.  2. søndag efter påske kl. 10.30 

Konfirmation  
 

17.  3. søndag efter påske kl. 9.0  
 

22. Bededag kl. 10.30 
 

24.  4. søndag efter påske kl. 10.30  

 

'Lammet' er en varm og rørende fortælling 
om en lille dreng, der må lære at stå på 
egne ben. Ephraim er en ung, etiopisk 
dreng. Hans far overlader ham og hans 

lam - Ephraims ven og kæledyr - til nogle 
fjerne slægtninge, langt fra den tørke, der 

hærger hans hjemegn.  
 

Ephraim er ikke ret god til at hjælpe med 
landbrugsarbejdet, men han har et skjult 

talent: han er en fremragende kok! En dag 
fortæller hans onkel, at de bliver nødt til 
at ofre hans lam ved den næste religiøse 
højtid. Ephraim er imidlertid villig til at 
gøre hvad som helst for redde sin ven og 

vende hjem... 
 

Efter filmen serveres der et let traktement. 

Pris 75,-  

Filmaften 5. april kl. 19.00 
i Vamdrup Kino 

- Lammet  
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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 
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Året 2015 har været et år 
præget af mange opgaver og 
projekter. Der er afholdt 11 
bestyrelsesmøder, hvor der 
bl. a. er bearbejdet følgende 
tiltag og projekter. Indsam-
ling til hjertestartere og kur-
ser for samme. Afholdt kick-
start møde med medlemmer 
af Tænketank ØSU + indbud-
te fra lokalområdet med efter-
følgende udarbejdelse af vo-
res Masterplan for området. 
Har fået udarbejdet forslag til 
projekt ved Ødis Sø. Medan-
svarlig for projekt 
”Landsbyen Lever”, og sidst 
men ikke det mindst arbejd-
skrævende projekt, Land – 
Byzone problematikken. 

Året startede med udarbejdel-
se af 4 ansøgninger til Kol-
ding Kommunes Landsbypul-
je. Vi blev bevilliget 75.000 
kr. bl. a. til udarbejdelse af 
projektbeskrivelse af ”Sø 
projektet”, delvis færdiggø-
relse ved rundkørslen Ødis 
Bramdrup, udbygning ved 
klubhus Ødis Bramdrup og 
indkøb af tre sandwichskilte 
til Sogneforeningen. 
 

Ligeledes først på året forsat-
te indsamlingen til de tre 
hjertestartere. Det lykkedes 
efter en fin slutspurt at opnå 
det ønskede beløb til såvel 
indkøb og afholdelse af tre 
kurser i brug af hjertestarter-
ne. Hjertestarterne blev mon-
teret ca. 1. juni. 

Efter opfordring på et tidlige-
re afholdt møde i Tænketan-
ken ØSU, indkaldte vi i marts 
til et ”kickstartmøde” med en 
udvidet deltagelse af for-
enings- og institutions-  re-

præsentanter. På dette møde 
fremkom simpelthen så man-
ge ideer og forslag, at det 
efterfølgende gav belæg for 
udarbejdelse af den føromtal-
te Masterplan for lokalområ-
det. Ud fra denne har vi lavet 
en prioriteret rækkefølge af 
opgaver og ideer. 

Her og nu tiltag: 

Kommunikationsplan – for-
skønnelse af alle tre landsby-
er, herunder en planlagt 
”Smuk Landsbydag” lørdag 
den 16. april 2016.  

”Sommer ved Søen” planlagt 
lørdag den 27. august 2016.  

På sigt: byggegrunde 

Vedrørende den hårdt til-
trængte kommunikationsplan 
er der nedsat et snævert ud-
valg til varetagelse af denne 
opgave. Vi ser meget gerne 
en udvidelse af gruppen, da 
opgaverne er mange, og det 
er meget vigtigt, at de lokale 
informationer bliver kanalise-
ret ud på den mest optimale 
måde. Pt. har vi en ikke sær-
lig køn og dårligt fungerende 
hjemmeside, der næsten ikke 
bliver benyttet. 

Derfor  - indtil der findes en 
bedre løsning  - brug Face-
booksiden ”Det sker i Ødis 
og omegn” til de hurtige in-
formationer. Og så kan Sog-
neavisen for øvrigt læses på 
skolens hjemmeside. 

Vi håber på en hurtig og opti-
mal løsning på opgaverne, da 
det er kommunikationen i 
Lokalområdet, der også skal 
medvirke til at sælge området 
udadtil. 

Som tidligere nævnt fik vi 

bevilliget penge til udarbej-
delse af omtalte ”Sø projekt”. 
Projektet er udarbejdet af 
landskabsarkitekt Signe 
Moos, et meget spændende 
og ambitiøst projekt, der blev 
præsenteret på et fællesmøde 
den 8. september og en revi-
deret udgave igen den 19. 
oktober. Første trin er opfø-
relse af en cirkelformet eller 
mangekantet bro, delvis på 
land og ud i vandet. Der er 
ansøgt Landsbypuljen om 
midler til dette projekt i 2016. 
I august viste der sig en mu-
lighed for en udvidelse af det 
offentlige areal ved søen, 
nemlig det areal, der ligger 
mellem søen og Steppingvej, 
benævnt som Gartnerigrun-
den”. Vi ansøgte Kolding 
Kommune om opkøb af dette 
areal i forbindelse med bud-
getforhandlingerne til 2016. 
Rigtig godt hjulpet på vej af 
Tobias Jørgensen er erhver-
velsen en realitet. Ligeledes 
en færdiggørelse af de 2 sid-
ste hjørner med fortov ved 
rundkørslen i Ødis Bramdrup. 

Det tilkøbte areal ved Søen 
skal nu ind tænkes i en samlet 
plan for området. Der er ned-
sat et arbejdsudvalg, der tager 
sig af det videre forløb. 

I sidste halvår indledte vi et 
samarbejde med Designsekre-
tariatet, designkonsulent bu-
reauet Flying October og 
Kolding Landsbyforum om 
projektet ”Landsbyen Lever”. 
Der er afholdt 3 Workshops 
og udført borger interviews i 
lokalområdet. Alt dette side-
løbende med 4 – 5 opfølgen-
de dialogmøder med Sogne-
foreningen. 

Det færdige resultat blev 
præsenteret den 21. januar 
2016 et særdeles brugbart 
resultat.  

Beretning på Sogneforeningens 
generalforsamling 2016 
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Først på året rettede vi hen-
vendelse til Vejdirektoratet 
vedrørende navngivelse og 
skiltning ved den kommende 
motorvejsafkørsel ved Hop-
peshuse. Vi så meget gerne, 
at Ødis fik en fremtrædende 
position. 

Det der har fyldt mest i Sog-
neforeningens arbejde i det 
forløbne år har hel klart været 
samarbejdet med Planafdelin-
gen Kolding Kommune om 
Land – Byzone problematik-
ken og mulighederne for ud-
vikling i vort område. 
 

Efter det første møde med 
forvaltningen i januar og de 
informationer, vi blev præ-
senteret for, var vi ikke særlig 
optimistiske for en løsning, 
men vi valgte efter nogen 
betænkningstid at prøve mu-
lighederne af samme med 
Planafdelingen. I august var 
de to byplanlæggere Lene 
Marcussen og Signe Beck på 
besøg i Ødis og ud fra deres 
betragtninger af de fremviste 
områder, blev vi den 8. sep-
tember på fællesmødet præ-
senteret for en foreløbig plan 
for arbejdet, der bl. a. inde-
holdt et Borgermøde den 2. 

november. Dette møde var 
særdeles velbesøgt, og mange 
oplysninger blev debatteret 
både på mødet, men også 
efterfølgende blev der ind-
sendt mange ideer og forslag 
til forvaltningen (efter citat) 
var de imponeret over den 
interesse, der blev udvist fra 
beboerne. 

Ligeledes har forvaltningen 
afholdt orienterende møder 
på stedet, med de implicerede 
landbrug med arealer, der 
kunne blive berørt.  

Planafdelingen har efterføl-
gende udført et kæmpe arbej-
de med de indsendte ideer og 
forslag sammenholdt med 
deres egne betragtninger. 
Planafdelingen har ud fra 
disse udarbejdet et forslag til 
Plan- og Boligudvalget ved-
rørende lokalplanlægning for 
Ødis. Forslag til planen kan 
ses på Kolding Kommunes 
hjemmeside. Forslaget fortje-
ner i høj grad en videre bear-
bejdelse. 

Jeg kan selvfølgelig ikke 
slutte beretningen uden at 
omtale den højaktuelle flygt-
ninge situation. Kommunen 
har i den forbindelse erhver-

vet en ejendom på Mejerivej, 
der i øjeblikket bliver indret-
tet til dette formål. Efter de 
oplysninger vi besidder er 
den mere eller mindre tænkt 
som fast bolig for dem, som 
flytter ind. Der er nedstat en 
lokal gruppe, der skal være 
behjælpelig med en tilpasning 
til vores lokalområde. 

I beretningen her skal også 
nævnes Sogneforeningens 
fortræffelige samarbejde med 
Sogneavisen, en stor tak her-
fra til de ansvarlige for det 
store arbejde, der bliver ud-
ført.  

Ligeledes en stor tak til hjæl-
perne i de to frivillige ar-
bejdsgrupper Aktivitetsudval-
get og Stifindergruppen, der 
bidrager til at holde dele af 
byen og omegn i fornuftig 
form. 

Til slut skal nævnes landsby-
samarbejdet i Kontaktforum 
og Landsbyforum, som også i 
år har fungeret efter hensig-
ten. 

Der er til Kolding Kommunes 
Landsbypulje i indeværende 
år indsendt 3 ansøgninger. 
Disse er pt. ikke færdigbe-
handlet. 

Økologiske kartofler fra 
Gåskær 

 
 

 

 

Gode, økologiske kartofler sælges  

Selvbetjening fra skabet  ved vejen 

Venlig hilsen  

Kirsten Schmidt, Gåskærvej 8 
 

Bygge-anlæg, hulmursisolering, 
have/belægningsarbejde, lagerar-
bejde, truck og maskinkørsel samt 

mandskabsudlejning 

Ring og få en snak  
om vores fremtid sammen 

Johan Poulsen 
JPmultiservice@outlook.dk 

Ødis Bramdrup, 6580 Vamdrup 

JP multiservice 
22832485 
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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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Hvad er det? Af Frede Nielsen 

Denne gang er vi igen ude i naturen 
for at finde en spændende gåde til 
læserne.  
"Hvad er Det".  

 

Som de fleste nok har gættet, var der 
tale om et stykke af en træstamme, 
der var sidste nummers gåde. Nok 
lidt mere usandsynligt er det, at man 
også har gættet hvilket træ der var 
tale om. Det var simpelthen Fugle-
Kirsebær. Man kan kende træet året 
rundt på barken, der med alderen 
bliver karakteristisk skorpet ved sine 
vandrette af korkporer dannede stri-
ber rundt om stammen. Fugle-
kirsebær plantes efterhånden mere og 
mere i vore skove som et fødesupple-
ment til fuglene. I moderne tider er 
det blevet mere almindeligt, at plante 
frugtbærende buske og træer i skove-
ne til glæde for dyr og fugle. Det 

skyldes, at man i dag 
sætter herlighedsvær-
dien ved at færdes i 
skoven over produk-
tionsprovenuet. 
   Fugle- kirsebær 
er nu vildtvoksende i 
Danmark, Norge og 
Sverige, men regnes 
for at være indført i 
tidligere tider fra syd 
som frugttræ. 
   Træet spredes ret 
let i skovene, idet det 
er programmeret til 

at bærrene skal spises af eksempelvis 
fugle med henblik på, at det kun er 
frugtkødet, som fuglene kan optage 
som næringsstof, mens kernen passe-
rer fuglenes fordøjelsessystem uden 
at tage skade. Det vil sige, at træet 
spreder sine gener ved at fuglene 
sætter en klat andre steder i skoven.   
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Skovtrolden arrangerer: 
 

Torsdag d. 28. april kl.18.30.  
Naturskønt landskab og rigt fugleliv! 
Kongens Kær i Vejle er målet for denne 
aftentur. Der er tale om et bynært natur-
område i den smukke Vejle Ådal, hvor 
der dels er stisystemer, hvor man kan gå 
ned til Knabberup Sø - en sø med et rigt 
fugleliv. For de, der ønsker det, er der 
også mulighed for at tage ophold på en 
udsigtsplatform med en formidabel ud-
sigt ud over det omkring 100 ha store 
vådområde med et godt overblik over 
naturområdet og fuglelivet i det hele ta-
get. Gennem tiden er der bl.a. set ret 
mange sorthalsede lappedykkere samt 
adskillige andre søfugle. Havørnen er 
efterhånden ved at være en fast gæst i 
området.  
 

Mødested: P-pladsen Ribe Landevej 
170 Vejle.  
 
Torsdag d. 19. maj kl. 19.00.  
Gendannelse af den oprindelige høj-
mose.  
Vi skal på en dejlig naturvandring i vores 
altid fascinerende Svanemose, hvor vi 
bl.a. vil se på, hvorledes det går med det 
store naturgenopretningsprojekt, der 
iværksattes i området for nogle år siden.  
Mens vi nyder foråret og fuglesangen, 
ser vi på, hvordan det går med geder som 
naturplejere. Indledningsvis vil der blive 
fortalt om, hvorledes både en lav- og en 
højmose bliver dannet i en gammel old-
tidssø.  
Vi giver et bud på fremtidens moseområ-
de set i forhold til det oprindelige natur-
område og miljø.  
 

Mødested. P -pladsen ved Svanemose-
vej.  
 

Lørdag d. 28. maj kl. 13.00.  
Flotte orkideer og smuk natur i skoven 
og ved fjorden ved Trelde Næs!  
Mens vi hygger os i hinandens selskab på 
en gåtur i det naturskønne område, skal 

vi undervejs se på de forskellige orkide-
er, som stedet er kendt for. Netop i denne 
skov blomstrer de smukke vilde planter 
tidligt på året.  
En kyndig turleder informerer om disse 
mystiske halvsnyltere undervejs. Som en 
ekstra gevinst vil det blive muligt at nyde 
fuglekoret fra træer m.m. samt se lidt på, 
hvad der p.t. findes af vandfugle i fjor-
den.  
 

Mødested: P-pladsen ved Riberdyb i 
Kolding.  
 
Torsdag d. 2. juni kl. 19.30. Nattergale 
og andre små sangere i fokus.  
Årets nattergaletur foregår i området ved 
den gamle Dybvadbro St.  
Vi går en tur ad Troldhedebanestien, 
mens vi lytter til og identificerer de små 
sangere med nattergalen i spidsen fra 
træer og buske i deres bestræbelser på at 
finde en partner.  
Stedet er kendt for sine mange små sang-
fugle af forskellige slags.  
 

Mødested: P-pladsen ved den gamle 
Dybvadbro Station.  
 
Søndag d. 12. juni kl. 10.00.  
Planter og andet i Stenderup Nørre-
skov og Hyffelmose.  
På denne tur vil vi især kigge på skovens 
planter og bl.a. besøge den smukke hede-
mose - Hyffelmose, der ligger som en 
fugtig lysning i skoven med flere for eg-
nen sjældne planter.  
Ledere: Jesper Ratjen og Bent Vester-
gaard Petersen. Turen forventes afsluttet 
ca. kl. 15.00 så frokost 
kan med fordel medbrin-
ges.  
 

Mødested: På P-
pladsen i vestenden 
af Stenderup Nør-
reskov for enden 
af Strømholt-
gårdsvej kl. 10.  
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Udtrækning af  
Ødis IF lotteri 

 

 Februar 
20, 73, 234,  

250, 147, 6, 236, 
56, 67. 256,  

31, 264 
 

 

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: Susanne Runge Hartwigsen 
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 
 

Ødis Forsamlingshuset 
www.odisforsamlingshus.dk 
info@odisforsamlingshus.dk 
Formand: Eigil Laursen, tlf. 7559 8199  
Udlejer: Minna Laursen, tlf. 6136 6015  
 

Lokalrådet for Ødis Bramdrup, Ødis 
og Fovslet 
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.odisforsamlingshus.dk/
mailto:info@odisforsamlingshus.dk
http://www.odisvandvaerk.dk/
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Lokalbladet  
udgives af 

Lokalrådet for Ødis Bram-
drup, Ødis og Fovslet 

 

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 



 

 

G
æ

tt
ebill

ede

af F
re

de N
ie

ls
en

 

 
 

Næste  nummer: 
 

Udkommer 5. april 2016 
Deadline 26. marts 2016 

kl. 8.00 
 

 
Husk at få jeres arrangementer  

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

Vi skal denne gang ud på landet i 
den nordlige del af sognet for at 
finde dette nummers  
”Gættebillede”, som gemmer sig 
lidt væk fra alfarvej. Godt vinter-
gæt!! 
 
"Gættebilledet" sidste gang var 
fra en af sognets større gårde  – 
nemlig Østergård i Dridekær.  
 


