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Cykelstart                               s.7 
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Husk   
Lokalbladet  

kan  betales via net-

bank på konto nr. 

7040 0000175819 

Husk navn 

På Ødis Skole har 6. klasse spillet skuespil til skolefesten. Stykket 
i år hedder "Prinsessen der fik hikke". Her er klassen i deres flotte 
kostumer.  Læs s. 8  /Foto: Inge Nørgaard  Scherff 

Forårskriller i ØBØF 
 

I den lidt provokerende overskrift gemmer der sig et læn-
ge ønsket tiltag fra Lokalrådet. 

Lørdag den 16. april 2016  
er der proklameret forskønnelse- og oprydningsdag i alle 
tre landsbyer Ødis Bramdrup, Ødis og Fovslet. 
Vi samles i hver landsby kl. 9.00. 
Der bliver serveret hjemmebagte boller, bagt af frivillige i 
den enkelte landsby, kaffe, te og børnevenlige drikke. 

 Læs om hele arrangementet side 5 

 Nr. 183                                       Tirsdag den 5. april 2016                                 19. årgang  

Skolevenner på Ødis 
Skole 
 

Ødis Skoles 3. klasse har 
haft besøg af deres nye 
venskabsklasse. Det er de 
kommende skolebørn fra 
Ødis Børnehave som har 
været på besøg.    Læs s. 9 

Gymnastikopvisning  
 

Lørdag den 19. marts løb 
årets gymnastikopvisning af 
stablen. Som vanligt er op-
visningen ensbetydende 
med, at foråret er over os. 
Næsten 150 tilskuere og 
godt 50 dygtige gymnaster 
deltog.              Læs s. 19 –20       

VILDT aften  
 

Torsdag den 28. apr. kl.17.30  
i  Ødis Forsamlingshus  

Det er lykkedes at skaffe 
DÅDYR kød til denne 
eksklusive Spis Sammen 
aften. Desserten er en pan-
dekage med is.                Læs s. 7 
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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 
15. kl. 18-21.30, Åben Hal, ØdisIF, 
 Ødis Hallen 

16. kl. 9.00. Smuk landsbydag,  
 Lokalrådet 
25. kl. 19, Ekstraordinær general
 forsamling i  Ødis Vandværk, 
 Ødis Hallens Cafeteria 

27. kl. 19-21, Landsbyen lever,   
 Lokalrådet,  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 
2. kl. 19.30, Nattergale og andre 
 små sangere i fokus.  
  Mødested: P-pladsen ved den 
 gamle  Dybvadbro Station.  
 Skovtrolden 

12. kl. 10.00, Planter og andet i Sten
 derup Nørreskov og Hyffelmose.  
 Mødested: På P-pladsen i vesten
 den af Stenderup Nørreskov for 
 enden af Strømholtgårdsvej kl. 
 10 .  Skovtrolden 

22. kl. 19,00. Generalforsamling i 
 Ødis Vandværk  

 

Sognets aktivitetskalender 

   

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2016 
          

 Nr. 4  deadline 30. april  udkommer 10. maj 
 Nr. 5 deadline 28. maj  udkommer 7. juni 
  Nr. 6 deadline 30. juli  udkommer 9. august 
 Nr. 7 deadline 27. august udkommer 6.  september 
 Nr. 8 deadline 24.. september udkommer 4. oktober 
 Nr. 9  deadline 29.. oktober udkommer 8.  november 

Åben Hal  
Fredag den  15. april kl 18.00- 21.30 af-
holdes forårets sidste Åben Hal.  
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NYT FRA 
LOKALRÅDET 

 

Smuk landsbydag  
Lørdag den 16. april er der ”smuk-
landsbydag” i både Ødis, Ødis Bramdrup 
og Fovslet. 
Vi starter med kaffe og friskbagte boller 
og arbejder herefter frem til kl.13, hvor vi 
slutter af i fællesskab ved bålhytten ved 
cafeteriet. Her serveres sandwich, øl og 
vand og kaffe. Se programmet andet sted i 
bladet. Side 5 
 

Landsbypuljen  
Landsbypuljen har i år bevilliget et beløb 
til indkøb af materialer til broen i Ødis sø, 
og  Forsamlingshusets ansøgning om et 
beløb til nye tagrender er ligeledes bevilli-
get.  
 

Flygtninge i Ødis  
Der har været afholdt møde, og modtage-
gruppen er klar. Nu ventes der bare på 
info om hvornår og hvem der kommer til 
Ødis. 
 

Trin 1 i projekt Landsbyen lever 
Invitationerne til deltagelse i TRIN 1 i 
projektet ”Landsbyen Lever” den 27.4. er 
udsendt og resultatet af denne aften of-
fentliggøres på Facebook og i Lokalbla-
det.  

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  

Race Across America 
Af Tim Kudsk 

Peter Sandholt vil fortælle om sin fantasti-
ske rejse fra første tanke til gennemførsel 
af verdens hårdeste cykelløb Race Across 
America. Ikke blot gennemført, men bedste 
danske placering og bedste rookie nogen-
sinde. 
 

Torsdag den 28 april kl. 18-21  
på Billedskærervej 15, 5230 Odense M,  

som er tid og sted for dette støtteforedrag 
til fordel for Scleroseforeningen. 
 

Program vil være: 
kl. 18 åbnes dørene.  
Der vil være mulighed for køb af sandwich, 

øl, vand eller kaffe og kage. 
Xtreme, vil udstille produkter, og lur mig, 
om der ikke er et godt tilbud på dagen. 
 

Peter Sandholt vil gå på kl. 19-21 kun af-
brudt af en kort pause. Der vil være mulig-
hed for spørgsmål undervejs. 
 

Der vil kun blive solgt 100 billetter, så hur-
tig tilmelding tilrådes. Pris kr. 150,- 
 

Betaling via MobilPay på nummer 
24453057, tekst PS og navn. 
Alternativt sendes sms til mobilnummer 
26343060, så kan anden betaling anvendes. 
 

Alt overskud går ubeskåret til Sclerose-
foreningen.  
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Velkommen til Ødis Sogn  

 

Konfirmation 
To piger fra Ødis Bramdrup, 
som går i Stepping Skole, skal 
konfirmeres i Stepping Kirke 
søndag den 1. maj 2016 kl. 
10.00 
Trine Schelde Eriksen, 
Gl. Møllevej 2,  
Ødis Bramdrup 
Tenna Østergaard Sønder-
gaard, Steppingvej 22,  
Ødis Bramdrup,  
6580 Vamdrup 

 

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 Vand-
værk Amba (vedtægternes § 11 om re-
visorpåtegning) 
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

Af Inge M. Thomsen 

Velkommen til Peter Seehagen ( 46 år )   
på Ødis Byvej nr. 24 og hans 2 drenge 
Adrian på 5 år og Anton på 3 år. 
Peter overtog huset pr. 1. januar og er rigtig 
glad for huset, som Peter i første omgang 
har lejet, men med forkøbsret. De boede 
tidligere i Skanderup, og drengene gik i 
Dollerupgård børnehave og der fortsætter 
de, og eftersom deres mor bor i Lunder-
skov er det pt. det nemmeste for alle parter.  
Ved mit besøg var trampolinen lige blevet 
sat op, så drengene var i fuld gang.  
Peter har haft kontakt med nogle af de nær-
meste naboer og haft nogle inviteret ind til 
kaffe og boller, så han er rigtig interesseret 
i at blive en del af samfundet.  Han har 
flere gode kompetencer at byde ind med, 
uddannet badminton og håndbold instruk-
tør og derudover kan han godt lide at løbe 

og ja, sætte gamle 
møbler i stand. Jeg 
så nogle af dem, 
han havde ordnet. 
De var rigtig fine.  
Peter kommer op-
rindelig helt fra 
Colombia. Han blev 
adopteret af danske 

forældre fra Roskilde, da han var en 3 - 4 
år. Han kom herop sammen med 11 andre 
børn og har stadig kontakt med nogle af 
dem.  
Han er uddannet bygningsmaler, men ar-
bejder i dag ved firmaet Recover som Fugt-
tekniker med speciale i indeklima.  Han 
kører i det meste af Jylland, laver rappor-
terne og de økonomiske analyser, hvorefter 
andre udfører det praktiske arbejde.  
Peter kendte intet til Ødis før, så også på 
flere huse rundt omkring, inden beslutnin-

gen blev taget. Men dette hus faldt i hans 
smag lige med det samme, både hvad angik 
størrelse og pris, og på landet skulle det 

være.  
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Forårskriller i ØBØF 
I den lidt provokerende overskrift gemmer 
der sig et længe ønsket tiltag fra Lokalrå-
det. 

Lørdag den 16. april 2016  

er der proklameret forskønnelse- og opryd-
ningsdag i alle tre landsbyer Ødis Bram-
drup, Ødis og Fovslet. 

Programmet for dagen vil være: 

Vi samles i hver landsby kl. 9,00 

Der bliver serveret hjemmebagte boller, 
bagt af frivillige i den enkelte landsby, kaf-
fe, te og børnevenlige drikke. 

Her vil de endelige opgaver blive fordelt. 

Vi samles igen fra alle tre landsbyer ved 
Bålhytten/Cafeteriet kl. 13,00 til en forelø-
big afslutning, hvor der bliver serveret 
sandwichs, øl, saftevand, sodavand og kaf-
fe. 

Samlingssted i Ødis Bramdrup er på Midt-
gård, Farrisvej 8, kl. 9,00 

Samlingssted i Ødis er på det Gamle Meje-
ri, Mejerivej 22 kl. 9,00 

I Ødis vil den primære opgave være at ryd-
de og forberede det videre forløb og tanker 
med det nyerhvervede offentlige areal ved 
Søen/Steppingvej + diverse renholdelse og 
samling af affald. Der ud over skal vi male 
de flagstænger, der ved forskellige lejlighe-
der bruges i byen. 

 

I Ødis Bramdrup er der også flere bolde i 
luften, der ikke er landet endnu. 

I Fovslet kendes behovet og ønsket ikke i 
skrivende stund. 

Tanken med ovennævnte tiltag er at for-
skønne hele området, og gøre det mere at-
traktivt at bo og bosætte sig her. 

Derfor opfordrer Lokalrådet til også at gå 
en tur om eget hus, have og se på, hvad kan 
den enkelte husejer gøre, for at lokalområ-
det kan blive mere attraktivt at bo eller bo-
sætte sig i. 

Ligger der f. eks. gamle cykler, hårde hvi-
devare, juletræer eller andet henkastet og 
ubrugeligt affald, så få det kørt på gen-
brugspladsen. Du har i forvejen betalt for 
det over ejendomsskattebilletten, så brug 
den mulighed. 

Og tænk på naboen eller genboen, der skal 
se på det eller måske skal sælge sit hus. 

Lad os derfor løfte i flok og få forskønnet 
byerne med opland og afsæt den 16. april 
til begyndelsen på denne opgave. Vel mødt 
med hele familien den 16. april kl. 9,00 
med opsmøgede ærmer. 

Lokalrådet  med tilhørende udvalg er på 
”dupperne” den dag. 

Trærydning på Vamdrupvej  
Af Inge M. Thomsen 

Håber I alle har bemærket og nydt, at der 
nu er ryddet op mellem de store træer på 
strækningen over for Drenderup Skov. En 
fredag  eftermiddag tog Jens, Thorkil og 
Peter fat med de ”store” maskiner og sene-
re dukkede Hans Iver op og hjalp til (men 
da var billedet taget).   
Hans Iver ejer marken bagved og havde 
lovet han nok skulle fjerne det, der blev 
fældet. Stor tak for det Hans Iver. 
Måske har nogle også set at vejene ind til 
Fovsletgård har fået samme behandling, 

dog uden vor indblanding, så andre synes 
også, det ser flot ud når træerne står alene. 

Lørdag den 16. april 2016  
Samlingssted i Ødis Bramdrup er på 
Midtgård, Farrisvej 8, kl. 9,00 
 

Samlingssted i Ødis er på det Gamle Me-
jeri, Mejerivej 22 kl. 9,00 
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Loppemarked i Ødis 

2016 
  

Lørdag den 9. april samles vi igen til lop-
pemarked 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 hjælpere” og inviterer hermed 
også nye interesserede hjælpere. 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 serveres fro-
kost, 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 

Åben Hal  
Fredag den  15. april  
kl.18.00- 21.30  
afholdes forårets sidste gang åben hal . Kom og få et par hyggelige timer 
med dine børn og venner .  
Der er ingen planlagte aktiviteter, men mød op, så ser vi, hvad vi har lyst 
til at lave. 
Medbring gerne din egen ketcher, da vi ikke har ret mange, såfremt du vil 
udfordre nogle i en gang badminton. 

Cafeteriet har naturligvis åbent. 
Vi ses 

Åben hal teamet 
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Cykelstart 2016   
Foråret nærmer sig med hastige skridt, og 
så skal vi atter ud og cykle, ud og nyde den 
liflige duft af årstiden. 
 

Vi mødes  

Mandag den 2. maj kl. 19.00  
ved det store træ på kirkepladsen. 

 

Alle er meget velkomne, og alle der kan 
cykle kan deltage. Selvom vi kender 
omegnen omkring Ødis, er det stadig dej-
ligt at komme ud i den friske luft. 
 

Vi cykler jo som tidligere ca. 20-25 km. alt 
efter vejr og vind. 
 

Sidste år var i snit 14 pers. pr aften, så der 

er stadig plads til flere. Så mød bare op, 
med godt humør og nypumpet cykel. 
 

Håber på en god og solrig sommer, så vi 
kan få en masse gode oplevelser sammen, 
med såvel nye som ” gamle” deltagere. 
 

Første aften er der kaffe hos undertegnede, 
hvor vi også planlægger årets udflugt. 
 

Hold også øje med Facebook: Det sker i 
Ødis og omegn. 
Vel mødt 

På cykelklubbens vegne 
Minna Laursen 

 VILDT aften  
 

Torsdag den 28. april kl. 17.30  
i  Ødis Forsamlingshus  

Det er lykkedes at skaffe DÅDYR kød til denne 
eksklusive Spis Sammen aften – desserten er en pandekage med is, og alt er 
hjemmelavet som sædvanligt. Og menuen slutter af med kaffe og småkager. 
 

Dådyrkød er ikke billigt, så for at kunne holde prisen nede på 100 kr. pr. per-
son er der ingen drikkevarer med i prisen.  
Men alle drikkevarer kan købes til meget rimelige priser som altid. 
Børn under 12 år slipper med 40 kr.  
 

Vi tror, der bliver rift om billetterne, for hvor tit har man mulighed for at 
spise dådyrkød. Det er som altid efter princippet: først til mølle og max. 60 
personer.  
 

Tilmelding til Sonja på 
tlf.  75 59 81 67 eller 23 49 54 07 
Sidste tilmelding er søndag den 24. april. 
Pengene kan overføres til: Reg. 9573 konto nr. 0970461929  
eller kontakt Sonja.                

 
Med venlig hilsen 

 Ødis Forsamlingshus    

 

PRISER 
Voksne: 100.– kr. 
Børn under 12 år: 40.– kr. 
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Skolefesten 
 

På Ødis Skole er det en tradition, at 6. klas-
se spiller skuespil til skolefesten. Vi spille-
de et stykke, der hedder "Prinsessen der fik 
hikke". 
Vi havde øvet os på skuespillet siden lige 
efter juleferien. Vi havde læst stykket i 
ferien og kunne ønske, hvilke roller vi ger-
ne ville spille. Alle fik et ønske opfyldt. 
Til at starte med læste vi bare op, imens vi 
sad i klassen, men senere begyndte vi at 
øve på scenen i musiklokalet. 
 

Mandag 
Vi startede med at sætte scenen op. Det var 
4 drenge fra 6.A, der hjalp Kenneth, sko-
lens pedel, og Brian Terp Sørensen. 
2 drenge var med Kim og Terry i Kolding 
for at hente lydanlægget. 
Resten af 6.A var i gang med at lave rekvi-
sitter. 
 

Tirsdag 
De 4 drenge fortsatte det hårde arbejde, 
mens pigerne lavede et skilt, hvor der stod 
"Prinsessen der fik hikke". 
Resten af drengene bar rekvisitter og kostu-

mer over og fik scenen gjort klar 
Vi nåede også at øve stykket igennem et 
par gange – nu med lys, mikrofoner og 
lydanlæg. 
 

Onsdag 
Øvede og øvede vi stort set hele dagen. 
I pauserne stillede vi borde og stole op. 
 

Torsdag 
Torsdag var der generalprøve, hvor vi prø-
vede at være sminket for første gang.  
6. klasserne fra Vonsild og Skanderup Hja-
rup var til generalprøven. De fleste af os 
syntes, generalprøven var værre end selve 
premieren, måske fordi vi spillede for dem, 
vi skal gå i klasse med næste år. 
Torsdag aften var der skolefest, og vi var 
mindre nervøse, selvom det var for hele 
skolen.  
Vi opførte stykket: "Prinsessen der fik hik-
ke", der er skrevet af Axel Andersen. 
Det gik rigtig godt. Vi lavede ingen fejl og 
havde det sjovt med at spille stykket. 
 

Skrevet af: Anders, Benjamin, Maja W, 
Maja M og Patric 

 

Hele verden i skole 
I 6. klasse har vi i den sidste uges tid solgt 
lodsedler til fordel for IBIS. 
Hvad er IBIS ?  
IBIS er en organisation, der arbejder for at 
alle børn i hele verden kan gå i  skole. 
Hvert år vælger IBIS et nyt land, som støt-
ten går til. Sidste år var det Guatemala, og i 
år er turen kommet til Burkina Faso. De 
skifter for hvert år og derved hjælper de 
flere børn i skole i hele verden. Vi tænker, 
at alle børn skal have mulighed for at kom-
me i skole, så de kan få en god uddannelse 
og forsørge hele familien, så de kan overle-
ve. 
I dansktimerne læser vi i en bog, der hed-
der Læseraketten, hvor vi bl.a. læser om 
børn fra Burkina Faso og deres livsvilkår.  
 

Vi er kun 12 børn i vores klasse og vi har 
indtil videre solgt for 4.471 kr. Så vi har 
fået 11 børn i skole i et helt år.  

Vi har solgt over 223 lodsedler, og for hver 
gang vi sælger 20 lodsedler kan 1 barn 
komme i skole i et helt år. 
En lodsedel koster 20 kr.  
Vi har brugt 8 dage på det.  
Der er god grund til at købe lodsedler ikke 
kun, fordi det går til et godt formål, men du 
kan også vinde fede præmier f.eks: 
1 luksus rejse på 20.000 
4 Iphone 6 plus 64 GB. 6.695 kr./per stk. 
8 Ipad mini 3 64 GB wi-fi. 3.270 kr./per 
stk. 
15 oplevelsesgavekort. 1.000 kr./per stk. 
30 supergavekort til gavekortet.dk. 500 kr./
per stk. 
40 biografture for 2. 400 kr./per stk. 
50 cafébesøg for 2. 250 kr./per stk.  
 

Vi fortsætter salget og håber at få solgt 
mange flere lodsedler. 
 

Skrevet af  
Albert, Tor, Mathias, Nicklas og Tobias 
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Skolevenner 
på Ødis Skole 
 

Ødis Skoles 3. 
klasse har haft 
besøg af deres 
nye venskabs-
klasse. Det er de 
kommende skole-
børn fra Ødis 
Børnehave, som 
har været på be-
søg.  
Forventningens 
glæde har været 
stor, og alle børn 
har set meget 
frem til dette be-
søg. Børnehaven 
har besøgt skolen 
og 3. klasse to 
gange i løbet af den seneste tid. Ved det 
første besøg blev børnehavebørnene vist 
rundt på skolen af deres venskabsven fra 
3. klasse. Denne gang har børnene været 
inddelt i små læsegrupper, hvor der er 
blevet læst højt af skolebørnene. Gen-

synsglæden var stor, og børnene fandt 
hurtigt sammen med deres venskabsven.  
 

Tryg skolestart 
Formålet er blandt andet, at skolestarten 
bliver mere tryg for børnene, da de alle-
rede har stiftet bekendtskab med skolen, 
eleverne og personalet på skolen. Den 
gode relation til skolevennen, vil også 
være medvirkende til at gøre skolestar-
ten til en god oplevelse. De nye skole-
børn får god støtte fra deres skolevenner 
og ved, at de altid kan gå til en elev fra 
venskabsklassen, hvis de har brug for 
hjælp eller mangler en legekammerat i 
frikvarteret.  
 

Samarbejde mellem børnehaven og 
skolen i Ødis 
Fremover vil der være øget fokus på 
samarbejdet mellem Ødis Skole og Ødis 
Børnehave, især i forhold til de kom-
mende skolebørn, som tidligt efter sko-
leårets begyndelse vil blive inviteret på 
besøg på skolen og lave forskellige akti-
viteter med deres venskabsklasse. 
 

1000 tak for hjælpen 
Amerikansk lotteri: 
5. kl. har i ugerne op til skolefesten 
samlet præmier til det amerikanske 
lotteri, som vi skulle stå for.  
Det har være t rigtig mange, der har 
hjulpet med det, og det er vi meget 
glade for.  
Der var mange, der gerne ville købe 
vores lodder, så vi fik hurtigt udsolgt. 
Pengene er blevet talt op: Der er solgt 
4200 lodder for 7048 kr. Derfra skal 
trækkes 391,20 kr. (indkøb af lodder), 
så overskuddet er 6656,80 kr. - Et rig-
tigt godt tilskud til lejrturen i Blåvand 
efter sommerferien i 6. kl. 
 

Med venlig hilsen 5. kl. 
Ødis Skole 

Liv fra 3A på Ødis Skole læser højt for Emma fra Ødis Børnehave. 

Liv og Emma er skolevenner. 
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Hvilken vej ? 

   Dette nummers ”Vejgættebillede" er 
fra en af vore landsbyer. 
   Hvilken vej og hvor? 
 
  Det var en stump af Ødisvej set fra 
Fovsletgårdsvej ved Fovslet, der var gå-
den på sidste nummers 
”Vejgættebillede”. 

 

Loppesager 
 

 
 
 
 

Afhentes hurtigt efter aftale 
Henvendelse:  

Tlf. 28 12 88 79  / Tlf. 75 59 85 21 
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     JOHANNES HANSEN 
         SMEDE OG PORT MONTAGE 

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

    Konstruktion i rustfast / jern og aluminium 
 

               
Ødis Enghave 4, Ødis – 6580 Vamdrup 

                  Mobil 20 85 71 62    
Jh.smedeogportmontage@gmail.com 

Et ”ændret” landskabsbillede! 

 
Langs hele Fovsletgårdsvej er det levende hegn mellem de store træer blevet fjernet, 
hvilket har ændret det kendte landskabsbillede. 



 12 

 

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  

  

STØT VORE 
 ANNONCØRER - 
DE STØTTER OS 
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APRIL 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Billeder fra Dåbsjubilæum 8. marts med medvirken af minikonfirmander, der  
dramatiserede Den fortabte søn og dansere fra Move Out 
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Æblehaven ved Simon Peters Kirke, Islandsvej 12, er i år rammen for børn, 
unge og ældres pinsesang og kirkeband.  

Folkeslag og tungemål fra nær og fjern vil være med til at give dette års pinse-
gudstjeneste et internationalt præg for hele familien .  

Det grønne græs gør det ud for kirkebænke og det er oplagt at nyde  
madkurven i forlængelse af gudstjenesten.  

Salg af pølser, brød og drikkevarer ved FDF.  
I tilfælde af regnvejr rykker vi ind i kirken.  

 
 

Søndag 13. marts var der indsamling  
til Folkekirkens nødhjælp 

 

I år går pengene til verdens fattigste kvinder. På lands-
plan blev der samlet 13 millioner kroner ind.  

 

I Ødis Sogn var vi med og indsamlede 5980,00 kroner. 
Vi siger mange tak til indsamlere og til bidragsydere.  

 

På billedet ses Boas, som var med på en indsamlings-
rute med sin mor :-)  
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Døbefont-selfie med  
minikonfirmander 

 

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

 

Caroline Risbjerg Olesen 
Freja Dohrmann Falk 

Jessica Pedersen 
Mille Bergholz Frederiksen 
Sif Trøjborg Griepentrog 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der er mulighed for at aflevere  

telegrammer i Vestfløjen  
fra kl. 9.00 på dagen 

 

Børnegudstjeneste  
i Ødis Kirke 

onsdag 11. maj kl. 17.00 
 

         Efter gudstjenesten er der hotdogs og 
snobrød i præstegårdshaven.  

 

Tilmelding senest mandag 9. maj til 
bbh@km.dk eller sms 51 35 51 90.  

 

    
   Vi glæder os til at se jer!  

 

Sogneudflugt til Glücksborg Slot 
søndag 29. maj  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Afgang fra kirkepladsen kl. 12.30.  
Før hjemkomsten spiser vi aftensmad  

på en restaurant.  
Pris 100,- ekskl. drikkevarer.  

Tilmelding til Tina Bihl 61708812 eller 
Birgit Kudsk 75 59 83 03.  

Tilmelding senest lørdag 14. maj.  
Der er ca. 50 pladser i bussen og de for-
deles efter ”først-til-mølle  princippet”.  

 

Velkommen til en spændende dag  
med rundvisning, spisning  

og hyggeligt samvær.  
 

Alle er velkomne! 
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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  

    April - Maj 
 

Hvor andet ikke er nævnt,  

er gudstjenesterne v/ sognepræst  

B. Brünings-Hansen 
   

  

April 
 

3.  1. søndag efter påske kl. 9.00  
 

10.  2. søndag efter påske kl. 10.30 

Konfirmation  
 

17.  3. søndag efter påske kl. 9.00  
 

22. Bededag kl. 10.30 
 

24.  4. søndag efter påske kl. 10.30  

 

Maj 
 

 1.  5. søndag efter Påske kl. 9.00 

v/ Kristina Nilsson 
 

 5.  Kristi Himmelfartsdag 9.00 

Kirkevandring 
 

 8.  6. søndag efter Påske kl. 10.30 
 

Onsdag 11. maj 

  Børnegudstjeneste kl. 17.00 

med efterfølgende bål i haven  
 

    15. Pinsedag kl. 10.30  
 

 16.  2. pinsedag  

Fællesgudstjeneste i Æblehaven ved 

Simon Peters Kirke 
 

     

Efter filmen serveres der et 
let traktement. Pris 75,-  

 

Alle er velkomne! 
 

Kristi Himmelfartsdag 
5. maj er der kirkevan-

dring kl. 9.00.  
Vi begynder med en kort 
andagt i kirken og går i 
området ved Drenderup Skov og Ødis Sø. 

Turen er ca. 5. km. Vi slutter af med at 
spise medbragte madpakker i Vestfløjen.  
 
Babysalmesang - Nyt hold 
starter i Ødis Kirke ons-
dag 27. april  kl. 10.30 

 

Det er gratis at deltage, men 
det er nødvendigt at tilmel-
de sig.  
Kontakt Karin Petersen (organist i Ødis 
Kirke) tlf. 4159 3437 

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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Gymnastikopvisning i 
Ødis 
Lørdag den 19. marts løb årets gymnastik-
opvisning af stablen. Som vanligt er opvis-
ningen ensbetydende med, at foråret er over 
os. Denne lørdag formiddag bød på fremra-
gende vejr, men det afholdt ikke de næsten 
150 tilskuere fra at bruge et par timer i Ødis 
Hallen. 
I år kunne gymnastikafdelingen fremvise 
godt 50 dygtige gymnaster i aldersgruppen 
2 -15 år.  
Vi havde 4 hold, der hver især havde øvet 
på et program hele vinteren. 
Først var der indmarchen, hvor alle gymna-
ster hilste på de mange tilskuere. Til taktfa-
ste klapsalver blev gymnasterne linet op bag 
Instruktøren Steffen, der fremviste fanen. 
Første hold på gulvet var forældre/barn hol-

det, der både havde sanglege og motoriske 
bevægelser på programmet.  
Næste hold på gulvet var gymnastikafdelin-
gens nye skud på stammen.  
Træner Didde og rytmepigerne havde lavet 
et flot program, hvor de viste, at gymnastik, 
er mere end blot spring. De mestrede bolde 
og rytmiske bevægelser i fællesskab.  
Tredje holde på banen var spring 1, der un-
derholdt publikum med et flot show, blandt 
andet var de undervejs indianere. Der blev 
ligeledes vist en masse springkundskaber . 
På et tidspunkt blev publikum overrasket, 
da alle på holdet løb mod dem med kara-
meller og små skilte med glade budskaber 
på. 

Forår i Ødis IF 
 

Ødis IF takker af for en god vintersæ-
son. Nu venter foråret, så vi igen kan 
komme udendørs! 
 

U6-7  
Tirsdage fra kl. 16:30 til 17:30 
Træner: Allan - Forventes tilmeldt DBU
-turnering, afvikles i uge 17-20-22 
 

U8-9 
Tirsdage fra kl. 16:30 til 17:30, samt 
fredag fra kl. 16:30 til 17:30 
Træner: Kim (2171 9709) 

Der er tilmeldt 2 hold 8 og 9, til DBU-
turnering, afvikles uge 17-20-22-23 
 

FFS - spiller igen op fra kl 20, onsdage 
på stadion. Følg med på odis-if.dk 
eller søg på Fodbold for sjov - Ødis IF, 
på Facebook. 
 

- ændringer kan forekomme - følge med 
på odis-if.dk  

Med venlig hilsen 
Ødis IF 

Rytmeholdet  

Springhold 1 
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Sidste hold på gulvet var spring2, der hver 
især kunne fremvise de flotteste øvelser og 
serier. 
Der var momenter, hvor de enkelte gymna-
ster fik fokus – så velfortjent med specielle 
for hver enkelt indøvede øvelser. 
Efter opvisningen overrakte forældrene en 
gave til trænerne som tak for de mange ti-
mer, der lå forud for denne flotte opvisning. 
I den forbindelse efterlyste trænerne flere 
frivillige, der har lyst til at give sognets 
børn en god oplevelse med gymnastikken. 
Hvis du skulle få lyst, kan idrætsforeningen 
byde på dejligt samvær og kurser, hvis det 
skulle være nødvendigt. 
De mange tilskuere i hallen og gymnasterne 
nød godt af vores nye investering i hallen. I 

ugen op til opvisningen, var vores nye an-
læg og højttalere blevet monteret. Man kan 
dristes til at sige, at det spiller max. Vi har 
kunnet få det nye anlæg efter en fornem 
indsamling af penge  i lokalområdet, skolen 
og hos støtteforeningen pga en fornem ind-
sats af ildsjæle. 
Nordea kom forbi – og overrakte en check 
på 10.000 kr. – et bidrag, der fik vores drøm 
om et nyt anlæg til at nå i mål inden denne 
dag. 
Efter opvisningen var der hygge ved de 
opstillede borde .  
Vi fra gymnastikudvalget takker for en god 
sæson og nød i fulde drag den dejlige dag i 
hallen. 
 

Indianere  

Springhold 2 
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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 læ-
serne.  
"Hvad er Det"? 
 

Frugten fra en glat burre var løsnin-
gen på ”Hvad er Det” i sidste avis. 
Som de fleste ved, og som det kan ses 
på billedet, er disse frugter beklædt 
med en masse små kroge, som kan 
hænge fast i bl.a. pelsen på forskellige 
dyr. Der er selvsagt tale om, at det er 
denne plantes måde at få spredt sine 
gener på ved, at et dyr, som eksempel-
vis lægger sig til at sove ved planten 
om efteråret og frugten derved sætter 
sig fast i pelsen for så senere at falde 
af et helt andet sted, hvor der næste år 
kan vokse en ny glat burre op. 
   Naturen er meget fantasifuld i for-
bindelse med denne form for aktivite-
ter, idet der er eksempler på finurlige 
måder at sprede diverse gener. Tænk 
bare på hassel og bøg f.eks. Her sker 
der det, at de modne frugter blot fal-
der ned på jorden, hvor forskellige dyr 
og fugle samler dem op og gemmer 

dem i depoter til vinterforråd 
et andet sted derude i det 
grønne.  Det var lige det, der 
var meningen, for selvsagt sker 
der det, at sådanne depoter kan 
”glemmes” eller depotindehave-
ren af en eller anden grund 
ikke overlever længe nok til at 
kunne udnytte frugterne. De 
venter så bare på at spire det 
nye sted det følgende år. 

 

   En af de mest spektakulære planter 
i den forbindelse er misteltenen, der 
som bekendt er en snylteplante, som 
vokser på træer. Misteltenens frugter 
er små og hvide med et tyndt lag 
frugtkød uden på kernen. Disse frug-
ter ædes med fornøjelse af misteldros-
len. Ved passagen gennem fuglens 
fordøjelsessystem, optages frugtkødet i 
dennes organisme, mens stenen passe-
rer uhindret. Når fuglen senere læg-
ger en ”klat” oppe i et træ, er der sket 
det, at stenen ved passagen gennem 
fuglen er blevet påvirket af en legems-
væske, som gør, at der danner sig et 
klæbrigt lag på stenens yderside, så 
den let kan hænge fast i eksempelvis 
en grenkløft og dermed danne grundlag 
for en 
ny 
plante 
et nyt 
sted.  
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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 
taget. 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 vo-
res 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 sko-
ven 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 
orkideer, 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.  

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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Udtrækning af  
Ødis IF lotteri 

 

 Marts  
65, 94, 169,    

261, 244, 39,   
71, 32, 151,   

157, 113, 143 

 

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 
 

  
 

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 Forsamlingshus 
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 
 

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 10. maj 2016 
Deadline 30. april 2016 

kl. 8.00 
 

 
Husk at få jeres arrangementer  

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

 

"Gættebilledet" denne gang er fra 
den centrale del af sognet. Der er 
tale om en privat bolig, der vist ik-
ke kræver mere hjælp at identifice-
re. 
 
Sidste gang var vi kommet et styk-
ke væk fra alfarvej – nemlig ad en 
mindre vej op til ejendommen Fløj-
bjergvej 24 i Ødis. 
 


