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Husk   
Lokalbladet  

kan  betales via net-

bank på konto nr. 

7040 0000175819 

Husk navn 

Loppemarkedet den 9. april gav en omsætning på 96.000 kr. Dette 
flotte resultat skyldes bl.a. de mange frivillige, der har brugt man-
ge timer både på selve dagen, men også i dagene forud. Stor tak 
til Støtteforeningen og til alle de frivillige. 

Alle har ret til vind i håret! 
 

Foreningen ”Cykling uden alder” 
har til formål at give ældre med-
borgere vind i håret. Foreningen 
er landsdækkende, og Kolding 
kommune er med i foreningen og 
har disse rickshaw cykler på de 
fleste plejecentre. På Vesterled i 
Ødis står både en rickshaw cykel 
og en sofacykel       Læs side 8 
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Børnedyrskue i 
Ødis Bramdrup 
Mange spændende aktivite-
ter, bl.a. tombola, flødebol-
lekast, kreativ hobby, spej-
deraktiviteter, Stepping Fri-
villige Brandværn. 
Dyreskuet er lørdag den 11. 
juni.                         Læs s. 9 

’Smuk Landsbydag’ 
 

I alt 66 voksne og 28 børn 
deltog i ”Smuk Lands-
bydag”, lørdag d.16.4. Der  
blev samlet 890 dåser og 
230 kg affald. Tidligere på 
ugen havde skolens elever 
og spejderne også samlet 
affald.            Læs s. 10 –11       

Nye beboere på  
Mejerivej 2  
 

Den 19. april 2016 kom der 
nye beboere til Mejerivej 2. 
Det er tre unge mænd Luai, 
Rami og Ayman, som alle 
kom til Danmark september/
oktober 2015 fra Syrien. 

Læs s. 6 
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MAJ 
19. kl. 19,  Gendannelse af højmose.  
 Mødested. P -pladsen ved Svane
 mosevej. Skovtrolden 

25. kl. 18.30. Gåtur i området, Stifin
 dergruppen  

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

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

JUNI 
2. kl. 19.30, Nattergale og andre 
 små sangere i fokus.  
  Mødested: P-pladsen ved den 
 gamle  Dybvadbro Station.  
 Skovtrolden 

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

23. Sankt Hans ved Ødis Sø, Aktivi
 tetsudvalget  
 

JULI 
13. kl. 19,  Spændende geologi, na
 turskønhed og en interessant 
 gammel have. Mødested: Skam
 lingsbanken, Skovtrolden 
 

AUGUST 
14. kl. 13.30, Blomstrende lyng, he
 delandskab og sommer i Dan
 mark. Mødested: P-pladsen ved 
 V. Nebel Kirke,  Skovtrolden 

27.  kl. 13-17, Sommer ved Søen,  
 Lokalrådet og Søfestudvalget 
 

SEPTEMBER 
1. kl. 18, Fuglene er i centrum på 
 denne tur til Hønning Plantage 
 ved Arrild. Mødested: P-pladsen 
 ved Vamdrup Kirke, Skovtrolden 

13.  kl. 19.00. Præmiewhist, Ødis 
 Hallens Cafeteria  

18. kl. 13.30, Giftige og spiselige 
 svampe i gammel skov,  
 Mødested: OK tanken ved Ham
 melev, Skovtrolden 

18. kl. 14. Høstgudstjeneste  
 

OKTOBER 
16.  kl. 13.30, Gravhøje og jættestuer.  
 Mødested: P-pladsen ved Vam
 drup Kirke, Skovtrolden 

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

 

Sognets aktivitetskalender 

   

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2016 
          

 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 
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NYT FRA LOKALRÅDET 
 

”Smuk landsbydag”  
Lørdag d.16.4. blev en helt forrygende 
dag. De mange fremmødte børn og voks-
ne fik opsamlet 230 kg affald og 890 då-
ser - ja, man kan undre sig over, hvad 
folk dog smider i naturen. Desuden blev 
flagstængerne malet, og der blev plantet i 
krukker og arbejdet i ”gartnerihaven”. 
(Se mere andet sted i bladet, s. 10-11). 
 

Trin 1 i Projektet ”Landsbyen le-
ver”  
Den 27.4. mødtes en gruppe af ”Dem Der 
Ved Noget” for at få sat system i og lavet 
overblik over, hvad der foregår og hvilke 
små og store fællesskaber, der findes 
rundt omkring i de 3 landsbyer. Dette 
overblik offentliggøres i juninummeret 
og på Facebook og uddeles desuden til 
kommende beboere i Ødis Bramdrup, 
Ødis og Fovslet. 

Broen i Ødis Sø  
Projektet er nu for alvor sat i gang, så gå 
en tur ned til søen og få et indtryk af, 
hvor broen skal ligge. Der er nu sat pæle i 
søen, som markerer størrelsen og belig-
genheden.  
 

Fotokonkurrence  
Lokalrådet og søfestudvalget udskriver 
en fotokonkurrence, som løber fra 1. maj 
til 15. august 2016. Vinderne udpeges 
den 27.8. i forbindelse med ”Sommer 
ved Søen -arrangementet”. Se omtale 
andet sted i bladet side 7. 

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  

 

Ødis Antenneforening 
Overgangen til YouSee TV gennem TRE-
FOR’s fibernet har taget lidt længere tid 
end forudset, så vi må lige vente med at 
tage nye medlemmer ind, indtil alt kører 
perfekt.  
 
 

 

Det er vigtigt, at alle nuværende medlem-
mer er klar over, at det stadig er Ødis An-
tenneforening, de er medlem af og skal be-
tale for grundpakken til. 
Hvis nogen har problemer med at få bland 
selv kanalerne eller med at ændre til de 
ønskede kanaler, kan man ringe direkte til 
YouSee’s kundeservice på telefonnummer: 
70 70 40 40 
Når første stemme kommer trykker du 1 
Når anden stemme kommer trykker du 1 
Når tredje stemme kommer trykker du 9  
Så venter du på en medarbejder – der kan 
godt gå et stykke tid – og forklarer dit ærin-
de. Når han får din adresse, kan han gøre et 
eller andet for at åbne dine kanaler. 

Bestyrelsen 

Sankt Hans ved Ødis Sø 
torsdag den 23. juni 2016 
 

Aktivitetsudvalget arrangerer igen i år 
Sankt Hans ved Ødis Sø med bål på søen. 
I år vil byrådsmedlem Birgitte Kragh 
holde båltalen for os. 
Det endelige program kan ses i næste 

nummer af Lokalbladet. 
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Velkommen til Ødis Sogn  

Af Jonna Jørgensen 
 

Den gamle skole Farrisvej 37 
har de ejet siden 2010. Huset har 
været lejet ud en kort periode. 
Den 1.10. 15 flyttede de tilbage. 

Det er Helle Marlene Lorensen og Kaare 
Bak, det handler om. Helle Marlene kom-
mer fra Kolding, har gået på handelsskole, 
fik en MBAuddannelse, er uddannet tolder/
speditør og stået for redaktionen af Annon-
ceavisen BUDSTIKKEN. De seneste 15 år 
har hun været daglig leder af et lægevikar-
bureau som dækker Danmark, Norge og 
Sverige. Hun har også en uddannelse fra 
kunstakademiet i Aarhus. I sin fritid rider 
hun ude på Kildegaard. Hun træner til halv 
marathon, da hun skal løbe ved Lillebælts-
løbet i maj.  
Kaare Bak kommer fra Tilst ved Århus. 
Han har været ved Søværnet som befa-
lingsmand i 14 år med tjenestested i Korsør 
og Frederikshavn. Ellers er han butiksud-
dannet i FONA. Han har også arbejdet som 
konsulent i et vikarbureau, hvor han stod 
for rekruttering af personale i forskellige 
virksomheder. Siden 2009 har han været 
chef for de tre havne i Middelfart med dag-
lig drift og vedligeholdelse. 
Han er autodidakt fotograf, fotograferer 

landskaber og 
arkitektur og har 
haft udstillinger i 
bl.a. Nicolai. Hvis 
man vil se mere, 
kan hans billeder 
ses på 
www.kaarebak.dk 
I sin fritid  foto-
grafere han, og 
han er ved at byg-
ge et hønsehus. 
Han laver træar-
bejde  -   borde, spækbrætter og hylder af 
egeplanker. 
Helles Børn: Frederik er 19 år og går på 
Kolding Gymnasium. 
Nicolai  på 19 går på Munkensdam Gym-
nasium. 
Anna 20 år har været på Egmont Højskole, 
hvor hun er handikaphjælper. 
Maria 22 år er under uddannelse til fashio-
ndesigner med tøj og mode. Hun bor i Kol-
ding sammen med sin kæreste. 
Kaare børn: 
Christoffer 19 år går på musiklinjen på 
Haderslev Katedralskole 
Frederikke 11 år bor hos dem hver anden 
weekend. 

Af Jonna Jørgensen 

Den 1.1.2016 overtog Andreas og Trine 
Farrisvej 13 i Ødis Bramdrup, men de 
flyttede først ind først i februar. Familien 
består af Andreas og Trine og lille Lucy 
på tre måneder. 
Familien kommer fra Kolding. Andreas er 
uddannet køletekniker ved Friotek i Bil-
lund, men arbejder nu i firmaet CARRI-
ER, tidligere Esbens Køleservice i Kol-
ding. 
I sin fritid kan han godt lide at lege med 
fjernstyrede biler. Han er vild med elektro-
nik. Han er medlem af en RCklub i Kol-
ding, som netop leger med fjernstyrede 
små biler. 
Trine er uddannet autosadelmager, og 

fremstiller hovedsagelig sæder til biler og 
motorcykler, men også sæder og kallesier 
til både.  
Hun har gået i skole i Skive. Hun har væ-
ret sadelmager i Silkeborg, hvor hun var i 
lære og også arbejdet en periode. 
 

Trine har 
for tiden 
barselsorlov 
og passer 
lille Luci. 
Og når ti-
den tillader 
det, passer 
hun hus og 
have. 
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Af Inge M. Thomsen 
 

Velkommen til de nye beboere på Egeskov-
vej nr. 4. 
Den 1. marts overtog Dorthe Nielsen og 
Michael Lynge (begge sidst i 40 erne) ejen-
dommen, der ligger utrolig idyllisk op til 
skov og mark, og netop denne beliggenhed 
var en af årsagerne til, at de faldt for stedet. 
De havde tidligere gennem nogen tid ellers 
kigget efter noget lignende, men ikke fun-
det det rigtige sted og faktisk opgivet det. 
De havde primært kigget mere i andre ret-
ninger ud fra Kolding, hvor de boede, men 
enten var det for tæt på motorvej, eller der 
var ingen jord til.   
Skæbnen ville noget andet. Dorthe arbejder 
som vejleder på Hansenberg i Kolding, og 
der arbejder også en, der bor i Ødis, og han 
kommer og fortæller hende sidst på året, 
(2015) at der er en ejendom til salg i Ødis 
og mente, det lige var det, de ville have. De 
tog ud og så på det i snevejr og bestemte, at  
det var et besøg værd, og efter første besøg 
indendørs var de begge enige om, at her 
skulle de bo.  
Der var plads til Dorthes heste og i det hele 
taget plads til både dem, og når de 4 sam-
menbragte børn, der nu alle er voksne og 
flyttet hjemmefra, kommer på besøg og 
snart også et barnebarn. Dorthe håber, der 
er andre hesteinteresserede i området, så de 
måske kan mødes og ride en tur på ridesti-
erne i Drenderup Skov.  
Vennerne mener, de er gået mod strømmen, 

ved at flytte 
på landet i 
”deres” alder, 
men det er 
lige det, de 
vil med deres 
liv og har det 
godt med.  
De er blevet 
taget rigtig 
godt imod af 
deres naboer 
og mange, 
der går – lø-
ber tur i sko-
ven, stopper 
op og vil gerne sige dav og fortælle, hvem 
de er osv. Det har de været rigtig glade for 
begge to.  
Dorthe er i gang med en Diplomuddannelse 
på UC Syd i Kolding i Erhvervs- og Karrie-
vejledning, og Michael arbejder som Un-
derviser og konsulent, primært uddannelse 
af tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljøre-
præsentanter. Pu-ha, lange ord, men sådan 
hedder det, han arbejder med i mange lan-
de, kordineret gennem ILO og Danida. Han 
har arbejdet i lande så langt væk som Viet-
nam, Ukraine og Serbien. Begge har arbej-
det de samme steder i ca. 20 år – men langt 
fra med de samme opgaver.  
Michaels store interesse er havfiskeri, altså 
fiskeri fra kysten, og ture på Harley’en er 
bare super. Han har deltaget i de store Su-
per Rally, der finder sted rundt omkring i 
verden, og tog turen til Spanien på motor-
cyklen, da det fandt sted der, en tur på ca. 
2500 km. Der kommer ca. 20.000 menne-
sker til sådan et rally, og der kommer alle 
forskellige typer mennesker, dog ingen 
adgang for rockere. Og hvem elsker ikke 
lyden af en Harley  –  jeg gør. 
De ønsker virkelig at blive en del af vort 
samfund, og Dorthe glæder sig til vores 

spis sammen på torsdag. Michael kan des-
værre ikke.   

Hjerteligt tak 
For alt opmærksomheden ved  
 

Trine Schelde Eriksen´s 
 

konfirmation søndag den 1. maj 2016. 

Vi havde en dejlig dag.. 

 Med venlig hilsen 

Henrik, Heidi, Thilde og Trine 

Gl. Møllevej 2 

Ødis Bramdrup 

6580 Vamdrup. 

Velkommen til Ødis Sogn  
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Af Jette Christensen 
 

Den 19. april 2016 
kom der nye beboere 
til Mejerivej nr. 2.Det 
er tre unge mænd Lu-
ai, Rami og Ayman, 
som alle kom til Dan-
mark september/
oktober 2015 fra Syri-
en. 
Oprindelig boede der 
fire men Ramez har 
fået praktikplads i 
Kolding og er flyttet 
dertil. 
Luai er 29 år og ugift. 
Han påbegyndte en it-
uddannelse i Syrien. Den vil han gerne 
gøre færdig på Universitet i København. 
Han ønsker at få et job og lære mere dansk, 
før han søger ind. 
Rami er 35 år og gift. Hans kone og søn på 
1,4 år opholder sig i Syrien. Han har kon-
takt med dem via mobiltelefon. I Syrien 
havde han en butik, hvor han solgte mobil-
telefoner. Butikken er nu ødelagt. Han vil 
gerne have et job og lære dansk. Hans øn-
ske er at få et trygt liv med sin familie. 
Ayman er 34 år og ugift. I Syrien arbejde-
de han som fitnessinstruktør og vil gerne 
bruge fitnesscentret i Vamdrup. Han har 
også haft arbejde som kok.   
Alle tre går på sprog/jobskole i Kolding 
fem dage om ugen mandag til fredag og er 
typisk tilbage med den sidste bus, der kører 
fra Kolding  kl. 16.  

Det, der bekymrer dem, er transportmulig-
heder til og fra Kolding, når de skal finde 
et job eller praktikplads. 
De er meget gæstfrie og imødekommende 
og lette at tale med på engelsk, og de kan 
allerede noget dansk. De vil gerne have 
besøg og i kontakt med danskere, så de 
hurtigere lærer sproget. 
De har haft mange positive oplevelser med 
naboer og andre som har besøgt dem. 
De er meget glade for at bo i Ødis og vil 
gerne med i nogle aktiviteter, så de også ad 
den vej kan lære dansk så hurtig som mu-
ligt. 
Torsdag aften før Bededag havde Birgitte 
Jespersen inviteret alle drengene til varme 
hvede og kaffe hjemme hos sig selv. Det 
var virkelig en positiv oplevelse for alle 
parter, fortæller Birgitte. 
Flere fra modtagegruppen har besøgt de 
nye beboere i huset. Nogle har skaffet cyk-
ler, og nogle arbejder for at få etableret 
internet i huset. 
Fredag den 29. april besøgte vi dem. Vi 
blev mødt med venlighed og åbenhed. Vi 
fik kaffe og en rigtig god snak i den lille 
time, vi var der. 

Velkommen til Ødis til Luai, Rami 
og Ayman 

Præmiewhist   
Vi spillede sidste gang tirsdag den 

26. april og holder nu sommerfe-

rie. Vi starter igen, tirsdag d. 13. 

september kl. 19.00. Derefter er 

der præmiewhist hver anden tirs-

dag vinteren igennem. 

Velkommen til Ødis  

Luai, Rami og Ayman 
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Fotokonkurrencen er for alle beboe-
re i Ødis Bramdrup, Ødis og Fovslet. 
 

Lokalrådet udskriver en fotokonkurrence, 
som løber fra 1.maj til 15.august 2016 
 

Vinderne udpeges den 27.8. i forbindelse 
med ”Sommer ved Søen -
arrangementet” 
 

Hvad skal du gøre for at deltage? 
 

Tag så mange billede du har lyst til af 
vores landsbyliv og vores natur og 
årstidernes skiften  

Billederne skal vise noget af det, der 
gør det værd at bo i ØB-Ø-F 

Inden d.27.8. printer du selv det bille-
de ud, du er mest tilfreds med. 

Billedet skal være i A4 format 

Gem de oprindelige billeder, de bedste 
kan evt. bruges senere. 

Du medbringer det billede, du vil have 
med i konkurrencen, og det hæn-
ges op på den anviste plade, på 
festpladsen.  Husk navn på bille-
det! 

Der vil være præmier til de 3 bedste 
billeder. 

Lokalrådet beder om tilladelse til at 
anvende billederne til hjemmesi-
den efterfølgende. 

Fat i mobiltelefonen og kameraet og skyd 
nogle dejlige billeder.  

Venlig hilsen Lokalrådet og ”Søfestudvalget” 

GÅTUR i området 
Onsdag den 25. maj kl. 18.30 
Vi mødes ved Poul Åge på Højrup 
Landevej 50, og Vagn vil derefter føre 
os rundt, bl.a. i den nærliggende freds-
skov – et sted sikkert ikke ret mange 
har været før. 
Vi drikker til sidst vores medbragte 
kaffe eller vand hos Poul Åge. 
Vel mødt. 
Tag gummistøvler eller lignende på, 
bare for en sikkerheds skyld – håber på 
et dejligt forårsvejr. Og hvor er det lige 
mødestedet ligger  -  ja fortsæt ud ad 
Steppingvej --  retning Ødis -  Ødis 
Bramdrup mod Højrup, så bor Poul 
Åge på venstre hånd lige før det skarpe 
sving.  

Venlig hilsen 
Stifindergruppen  

 

”Sommer ved søen- arrangement” lørdag, 
den 27.august fra kl. 13-17.  
Aktiviteter for alle aldersgrupper.  
Vi slutter af ved hallen med lidt spiseligt fra 
kl.17-19. 
Det endelige program udsendes i Lokalbla-
det d. 9. august 
Vær med i den udskrevne fotokonkurrence. 

Venlig hilsen 
 Lokalrådet og ”Søfestudvalget” 

FOTO-KONKURRENCE 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN7MuAz7TMAhWMO5oKHQcyCUMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Foedis.infoland.dk%2Fforeninger%2Fstifindergruppen-i-oedis-sogn%2Fturbeskrivelse-om-odis-so-og-drenderup-skov%2F&p
https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.jv.dk/modules/xphoto/cache/60/1271860_600_980_0_25_1200_750_2.jpg&imgrefurl=http://www.jv.dk/artikel/2260877:Kolding--Nu-faar-oedis-borgerne-en-bypark-ved-sOeen&docid=qoGYMYGnZP_W6M&tbnid=SjzkJ08BGj76JM:&w=600&h=
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Vi søger cykelpiloter 
 

Foreningen ”Cykling uden alder” har 
til formål at give ældre medborgere 
vind i håret. Foreningen er landsdæk-
kende og Kolding kommune er med i 
foreningen og har disse rickshaw cyk-

ler på de 
fleste ple-
jecentre. 
På Vester-
led i Ødis 
står både 
en rick-
shaw cy-
kel og en 
sofa cykel 
og de er 
velegnet 
til brug 
for, at få 
vind igen-
nem håret. Beboerne vil meget gerne 
ud og køre en tur og nu hvor foråret er 
godt begyndt, er det ekstra dejligt at 
komme ud i frisk luft.  
 

Vi vil gerne have flere cykelpiloter der 
vil cykle med de ældre medborgere og 
kan det være noget for dig så er du me-
get velkommen. Se mere på denne 
hjemmeside: cyklingudenalder.dk og/
eller kontakt undertegnede for flere 
oplysninger. 
 

Kirsten Rungholm, tlf. 4058 3726 

Alle har ret til vind i håret!  

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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         Nr. 

2  
 

Marts    

2016 

Hej Niels 
Vil du skrive lidt om præ-
miewhist i lokalbladet. 

Vi spiller sidste gang 
tirsdag d. 26. april og 
holder sommerferie, vi 
starter op igen, tirsdag d. 
13 september kl. 19 00. 

OBS: Der må ikke planlægges aktiviteter uden om planlægningsudvalget  
  

  
 

Mange spændende aktiviteter, bl.a.: tombola, flødebollekast,  
kreativ hobby, spejderaktiviteter og Stepping Frivillige Brandværn. 
Tilmelding af kage og dyr pr. sms: 40921142 (Lars Frandsen) eller e-mail: 

lars@sandkaerhuse.dk  Oplys dyreart og barnets navn.  
Senest tilmelding: mandag d. 6. juni 2016 

  

OBS: Der må ikke planlægges aktiviteter uden om planlægningsudvalget  
  

11.6. 

  

 Kl. 10.00-10.30 
Indskrivning af dyr  
 

Kl. 11.45 
Bedømmelse af dyrene  
 

Kl. 12.30 
Vinderen af kagekon-
kurrencen findes  
 
 

Kl. 14.00 Afslutning  
 

Entré: Gratis 

Mange spændende aktiviteter, bl.a.: tombola, flødebollekast,  
kreativ hobby, spejderaktiviteter og Stepping Frivillige Brandværn. 
Tilmelding af kage og dyr pr. sms: 40921142 (Lars Frandsen) eller e-mail: 

lars@sandkaerhuse.dk  Oplys dyreart og barnets navn.  
Senest tilmelding: mandag d. 6. juni 2016 

  

OBS: Der må ikke planlægges aktiviteter uden om planlægningsudvalget  

Kl. 10.00-10.30 
Indskrivning af dyr  
 

Kl. 11.45 
Bedømmelse af dyrene  
 

Kl. 12.30 
Vinderen af kagekon-
kurrencen findes  
 
 

Kl. 14.00 Afslutning  
 

Entré: Gratis 

mailto:lars@sandkaerhuse.dk
mailto:lars@sandkaerhuse.dk
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”Smuk Landsbydag” 
I alt 66 voksne og 28 børn deltog i ”Smuk 
Landsbydag”, lørdag d.16.4. En super dag, 
hvor der blev samlet 890 dåser og 230 kg 
affald - et flot resultat, men også lidt ned-
slående, at der henkastes så meget i vores 
natur. Og så havde spejderne endda ind-
samlet en del inden denne dag. 
Der blev virkelig arbejdet: Der blev samlet 
affald, plantet blomster i krukker, klippet 
roser, vasket skilte langs søen, malet flag-
stænger og startet op på rydningen 
”gartnerigrunden”.  
Kolding Kommune gav kaffe og rundstyk-
ker. I Ødis lagde Egon (Kimex) bl.a. loka-
ler til maling af flagstængerne, Super Brug-
serne i Vonsild og Vamdrup havde sponso-

reret sandwich, BN farver gav maling til 
flagstængerne, og idrætsforeningen havde 
et overskud af øl og vand fra loppemarke-
det, som de donerede. For alt dette skal der 
lyde en stor tak.  

Lokalrådet glæder 
sig over det flotte 
fremmøde og gen-
tager ”Smuk-
Landsbydagen” i 
2017, med de ju-
steringer, vi blev 
gjort opmærksom-
me på.  
Bl.a. ændres tids-
rummet til 9-12, 
og der leveres 
drikkevarer og 
poser ud til ind-
samlerne  
 

Her males flagstænger 

KFUM spejderne 
har tyvstartet med forårs-
krillerne. 
Torsdagens spejdermøde 
stod i forskønnelsens tegn, 
da både bævere og ulve 
samlede skrald i området 
omkring vores spejderhytte 
Tvetohytten på Vamdrup-
vej. I løbet af 1 time fik vi 
samlet 3 sække fyldt med 
plastik, flamingo, havehyn-
der, hjulkapsler og meget 
andet godt blandet affald. 
Derudover var der rigtig 

mange dåser og en del glas-
skår.  
Vi indsamlede affaldet på  
P-pladsen over for Tveto-
hytten, på området mellem 
hytten og Naturskolen og 
på P-pladsen ved Natursko-
len. Derudover blev der 
samlet rigtig meget skrald 
langs med Vamdrupvej i 
både den ene og den anden 
retning. 
Det var tankevækkende for 
alle børnene at se de mange 
forskellige typer affald, der 

bare var smidt, og vi fik en 
lille snak om hvor længe 
tingene er om at blive ned-
brudt i naturen. 
Hilsen Bævere og Ulve fra 
KFUM spejderne 
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Smuk landsbydag i Fovslet 
Nogle Fovsletter startede indsamlingsda-
gen med morgenkaffe og rundstykker 
( leveret af Lokalrådet ØBØF ) hos Inga 
og Erik Madsen, hvor alle nød det socia-
le samvær og en lille en til halsen, inden 
arbejdet gik i gang. Det blev til en hel 
del affald, som blev afleveret til sorte-
ring og vejning i Ødis.  
 

Derefter sluttede alle indsamlere fra 
Ødis, Ødis Bramdrup og Fovslet af 
med sandwich, øl, vand og kaffe og 
hyggeligt samvær i Ødis Hallens 
Cafeteria.                    

 Kn  

Forårsrengøring i 
naturen 
 

2. kl. samlede den 11. april 
8,4 kg affald i naturen. De 
startede på krolfbanen og 
gik derfra mod hallen. De 
gik meget op i det, og intet 
var for småt til at blive 
samlet op, cigaretskodder i 
massevis blev samlet ved 
hallen, selv om rygeforbud-
det på skolen også gælder 
der. Nede af skrænten mod 
søen blev der endda også 
fundet en ødelagt havestol 
af plastik. 
Efter vejningen af affaldet 
spillede de Affaldskort, 
som Naturfredningsforenin-
gen havde sendt ud med affaldsposerne. 
Der var noget overraskelse over at se, at 
cigaretskod med filter tager 4 år om at 
blive nedbrudt, og at de på en skala fra 1 til 
20 havde værdien 17 ved farligt for dyr. 
Havestolen havde en nedbrydningstid på 
400 – 1000 år. 
I løbet af ugen var også andre klasser i 
gang: 

6. kl. gik turen ned mod Ødis Bramdrup på 
cykelstien, hvor der især var mange små 
stykker nylonsnore og en lommeregner, 
der overraskede. Derudover fandt de også 
flere stykker tøj. De fik samlet i alt 22 kg. 
22 kg var også det 1. kl. fandt, da de var 
rundt på sportspladsen og samle affald. 
Der var både dåser med og uden pant.  eb 

2. kl. efter affaldsindsamlingen 
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Hvilken vej ? 

 

Dette nummers ”Vejgættebillede” skal 
findes omtrent midt i sognet dog lidt 
mod vest.  
Hvilken vej og hvor? Godt forårsgæt!! 
 

Det var en stump af Christiansholmsvej 
i Fovslet lige ved den tidligere Sydba-
nestation, der var gåden på sidste num-
mers ”Vejgættebillede”. 

 

Loppesager 
 

 
 
 
 

Afhentes hurtigt efter aftale 
Henvendelse:  

Tlf. 28 12 88 79  / Tlf. 75 59 85 21 
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Ødis Revyen 2016 
 

Vi siger tak til publikummet. I hjalp os 
rigtig godt på vej. Nu har vi spillet og 
ageret. Vi håber, I har moret jer til sang 
og sketch! 

Disse var i mange år, de afsluttende ord 
på Ødis Revyen, og vi vil rigtig gerne 
sige tak, til alle fremmødte, de der havde 
bestilt billet til lørdag, støtteforeningen, 
alle sponsorere, Frandsen Tonight, der 
sprang til i sidste øjeblik og alle der i et 
eller andet omfang, har deltaget i dette års 
Ødis Revy. Vi er dybt taknemlige over, at 
det nu for 26. gang er lykkedes at afholde 
en lokal folkefest. 

Omvendt er vi naturligvis meget ærgerli-
ge over, ikke at have afholdt revyen lør-
dag aften, for denne weekend er for flere 
af os, et af årets højdepunkter, og der er 
lagt mange flere timer i projektet, end vi 
selv forstår! Den manglende opbakning i 
år er taget til efterretning, og vi skal nu i 
Revyen have evalueret, hvordan fremti-
den ser ud! Er det konceptet, der ikke 
holder? Bør der udvides i truppen, for 
meget eller for lidt sang og så videre. 

Én ting er dog helt sikkert, et nederlag, 
som dette må siges at være, slukker ikke 
en rigtig ildsjæl, Ødis Revyen er et stort 
aktiv i foreningssamarbejdet, og til dem, 
der ikke er klar over det, så går overskud-
det fra vores alle sammens revy, til Støt-

teforeningen, der sørger for, at vi og vo-
res børn får glæde af pengene!  

Hjælp os til at blive en succes igen, hjælp 
os med at tale revyen op, så det er en årlig 
begivenhed, alle glæder sig til, og hjælp 
os til at få fyret op i alle de ildsjæle, vi 
ved, der er i lokalsamfundet. 

Jeg modtager meget gerne forslag til for-
bedringer på mail: tobjr@kolding.dk. 
Ligesom vi også gerne vil modtage hen-
vendelser fra de af jer, der kunne have 
lyst til at blive en del af revyholdet, både 
på og bag scenen. Vi har det så sjovt sam-
men :-) 

Jeg ved, at Støtteforeningen også meget 
gerne modtager henvendelser, og også 
gerne vil have flere engagerede. Så hvis 
revy ikke er noget for dig, så har du stor 
mulighed, for at udføre meningsfyldt for-
eningsarbejde her. Tag fat i Jytte, Birgitte 
eller Ejnar for at høre mere. 

Tak for din tid. 
På revyholdets vegne,  

Tobias Jørgensen. 

Ødis Vandværk Amba 
 

Afholder ordinær  
generalforsamling 

onsdag den 22. juni 2016 kl. 19.00 i 
Ødishallens cafeteria. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
 

Se endvidere 
www.odisvandvaerk.dk 
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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  

  

STØT VORE 
 ANNONCØRER - 
DE STØTTER OS 
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maj 2016 

 

Konfirmander 2016 

 

Fra venstre:  
 

Jessica Pedersen, Mille Bergholz Frederiksen,  
Freja Dohrmann Falk,  Sif Trøjborg Griepentrog,  

Caroline Risbjerg Olesen,  
Sognepræst Borgny Brünings-Hansen. 
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Efter gudstjenesten er der bål i  

præstegårdshaven med hotdogs og snobrød. 
       Af hensyn til indkøb beder vi om tilmelding  
senest mandag 9. maj til bbh@km.dk eller sms 

51355190 
 

Vi glæder os til at se jer! 

 

Familiegudstjeneste i Ødis Kirke  
11. maj kl. 17.00 

- Den lille sjæls rejse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Musikerne Anja Præst og Maren Hallberg spiller og fortæller ”Den lille sjæls rejse”.  
Det er en musikalsk fortælling for børn, og voksne må meget gerne høre med.  

”Den lille sjæl” begiver sig ud på en eventyrlig rejse til Følelsernes øhav.  
Her møder den en dreng, og sammen besøger de Glædens ø, Sorgens ø og Vredens ø. 

Den lille sjæl erkender, at livet er en lang rejse i Følelsernes øhav,  
og at Gud og drengens venskab hjælper den på dens rejse. 

 

Musikken formidler de store følelser – sorg, glæde, vrede, vildskab og børnene bliver 
inddraget ved at spille med på vandfløjter, tordenplade og klap. Musikforestillingen invi-

terer tilskuerne til at forholde sig til emner som Gud, følelser og sjælen. 
 

En af anmeldelserne til musikforestillingen lyder "Den lille Sjæls rejse er en følsom og 
smuk oplevelse, hvor oversættelsen mellem musik og følelser er på et formidabelt højt 
plan. Tempoet sidder lige i skabet, og de tre følelser, som særligt ”forklares”, står kniv-
skarpt formidlet gennem musikken og dialogen. Gruppen har publikum med hele vejen 

og griber alle med musikken og børnenes medvirken. De afslutter på smukkeste vis med 
at spille publikum ud – det sætter sig lige i smilet." 
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Døbefont-selfie med  
minikonfirmander 

 

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! 

 

2. pinsedagsgudstjeneste  
i Kolding Provsti  
16. maj kl. 10.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I år holdes gudstjenesten i Æblehaven ved 
Simon Peters Kirke, Islandsvej 12. Den 
skønne plads uden for kirken er i år ram-

men for børn, unge og ældres pinsesang og 
kirkeband.  

 

Folkeslag og tungemål fra nær og fjern vil 
være med til at give dette års pinsegudstje-

neste et internationalt præg for  
hele familien. 

Det grønne græs gør det ud for kirkebænke 
og det er oplagt at nyde madkurven i for-

længelse af gudstjenesten.  
 

Salg af pølser, brød og  
drikkevarer ved FDF.  

 

I tilfælde af regnvejr rykker vi ind i kirken.  

Duen er Helligåndens symbol  
 

Pinse er efter jul og påske 
kirkens tredje store højtid. Her 
fejres det, at Helligånden kom 
til disciplene, og gjorde dem i 
stand til at forstå og tale alle 
sprog, så de kunne gå ud i 
verden og fortælle om Jesus 
til alle folkeslag.  
 

Duen er et universelt symbol 
på fred og et kristent symbol for Helligån-
den.  
 

I Det Gamle Testamente var det duen, der 
blev sendt ud fra arken for at finde tegn på 
liv efter syndfloden og vendte tilbage med  

 
en olivengren og fredstegn (1 Mos 8,8-12), 

og i Det nye Testamente, hvor 
Jesus døbes i Jordanfloden af 
Johannes Døber, kommer 
Helligånden til Jesus i skik-
kelse af en due: 
 

Og det skete, da hele folket 
lod sig døbe, og også Jesus 
blev døbt, og mens han bad, 
at himlen åbnedes og Hellig-

ånden dalede nedover ham i legemlig skik-
kelse som en due; og der lød en røst fra 
himlen: Du er min elskede søn, i dig har jeg 
fundet velbehag! (Luk 3,21-22).  
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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  

    Maj - Juni  
 

Hvor andet ikke er nævnt,  

er gudstjenesterne v/ sognepræst  

Borgny Brünings-Hansen 
   

  

Maj 
  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 

 

22.  Trinitatis søndag kl. 9.00  

Kaffe og rundstykker i Vest-
fløjen efter gudstjenesten  

 

 

29.  1. søndag efter Trinitatis  

Sogneudflugt kl. 12.30  

- ingen gudstjeneste 
 

  Juni 
5. 2. søndag efter Trinitatis kl. 10.30  

 

12. 3. søndag efter Trinitatis kl. 10.30 
 

19.  4. søndag efter Trinitatis  kl. 9.00  
 

26.  5. søndag efter Trinitatis   
Ingen gudstjeneste. Vi henviser til 

omegnens kirker.  

   

 

Foromtale af koncert:  
Kim Sjøgren i Ødis Kirke onsdag 

30. november kl. 19.00 

Info om billetter og pris kommer senere.  
Vi ønsker at melde datoen ud, så man har 
mulighed for at sætte kryds i kalenderen.  

 

Menighedsrådsvalg 2016  
 

Til efteråret har menighedsrådet siddet i 4 
år, og det er tid til valg. Det er kun få sog-
ne der har et egentligt valg. I stedet foregår 
‘valget’ i forbindelse med et orienterings-
møde. Hvis der kun er en liste bortfalder 

valget. 
 

Landsforeningen af menighedsråd og Kir-
keministeriet har opfordret til, at menig-
hedsrådene har samme dato, og tirsdag 
den 13. september 2016 er foreslået.   

Ødis menighedsråd har, sammen med 90% 
af rådene rundt i landet, besluttet at holde 

møde denne dato.  
Mere info om valget på kirkesiderne i føl-

gende lokalblade.  
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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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Borde, stole, bænke  
og flagstænger  

udlejes af  Landsbylauget  
Ødis Bramdrup  

 

For nærmere oplysninger  
kontakt: Lars Frandsen,  
7559 8466 / 4092 1142 

     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 
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Kære Alle 
Så er der igen startet udendørs fodbold 
for børn i aldersgruppen 5 til 7 år. Vi 
træner kl. 16.30 til 17.15 hver tirsdag. Så  
kom og vær med. Vi håber på at være 
nok til at deltage i nogle stævner i sæso-
nens løb. Der er præmier til alle deltage-
re, så børnene kan få en god oplevelse og 
lære andre børn at kende. 

Vel mødt hver tirsdag kl. 16.30 til mas-
ser af sjov og leg med en fodbold. 
 

Med venlig hilsen  
Allan Nielsen 

Vildtaften i Forsam-
lingshuset  
Af Karen Nielsen                      
 

For niende gang blev der torsdag den 28. 
april holdt Spis Sammen aften i Ødis For-
samlingshus, med alle 60 pladser udsolgt. 
Et festligt bord var dækket med fasanfjer i 
bordpynten.  
Menuen bestod denne gang af: Dådyr med 
tilbehør og hjemmelavede pandekager med 
hjemmelavet is. Dådyrkødet blev leveret af 
Inge Thomsen. 
Formanden for Forsamlingshuset Eigil Lau-
ersen bød sædvanen tro velkommen og 
aftenen startede med sangen: Kom maj du 
søde milde. 
Festudvalget havde endnu en gang gjort et 
stort stykke arbejde, for at alle kunne få en 
god og festlig aften, og det blev en festlig 
aften, hvor snakken gik lystigt!   
 

Spis sammen aftner er også for 
børn og børnefamilier. 
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Harald Oksbjerg har tidligere fortalt 
om sine barndoms– og ungdomsår i 
1940’er og starten af 50’erne her i bla-
det. Her er endnu et indlæg. 
 

Det sociale liv uden for præ-
stegården 
 

Efter skoletid var vi børn overladt til os 
selv. Vi kunne ikke gå i SFO eller på fri-
tidshjem. Vi tilbragte megen tid på de 
omkringliggende gårde og på Sydbanens 
terræn. I perioder var vi en flok drenge, 
der stod op på en togvogns trinbræt og 
kørte med toget ud ad skinnerne. Vi hop-
pede så af toget, inden det var kommet 
rigtigt op i fart. Når det var blevet ekspe-
ditricen for meget, ringede hun til første-
læreren oppe på skolen. Ekspeditricen 
fungerede som både stationsforstander og 
postmester. Hun opgav navnene på de 
dumdristige. Dagen derpå fik vi hver en 
lussing. Vi kunne imidlertid ikke dy os. 
Efter flere ture med toget måtte vi atter 
modtage en lussing.  
Det var særligt spændende at færdes på 
baneterrænet i roesæsonen. Toget fragte-
de sukkerroer til saftstationen i Kolding. 
Her rev en maskine roerne i stykker og 
pressede sukkersafter ud af roerne. Roeaf-
faldet kom retur til de forskellige landsta-
tioner. Affaldet var rent og blødt. Vi kun-
ne uden fare springe fra kukkassens tag 
(togvognens bremsehus) og ned i det læk-
re roeaffald. Landmændene anvendte 
roeaffaldet til kreaturfoder.  
I høstsæsonen kunne vi let få tiden til at 
gå som høstarbejdere på landsbyens går-
de. Når selvbinderen var færdig med at 
skære kornet og binde det i neg, skulle det 
sættes i skok. Herefter var det op til vejr-
guderne, om kornet kunne tørre for deref-
ter at blive kørt hjem i laden. Min timeløn 
var i høstsæsonen én krone i timen. 
Når høsten var i hus afholdt gårdene på 
samme aften høstfest. Menuen bestod af 
flæskesteg, derefter nougatis fra Dana Is i 

Kolding. Isen ankom med Sydbanen og 
blev opbevaret hos bageren i frossen til-
stand, indtil den blev hentet på festdagen. 
Om aftenen var der fælles høstbal i for-
samlingshuset. Musikken var særlig god, 
når den blev spillet af Coldys Orkester fra 
Kolding. Et af orkestermedlemmerne var 
Alfred Post. Et bysbarn. I en pause opfor-
drede jeg orkesteret til at spille ”In The 
Mood” af Glenn Miller. De accepterede, 
og i løbet af et øjeblik var gulvet fyldt 
med glade dansende. Pludselig rejste So-
phie, som var gift med Hans Clausen, sig 
op og råbte: ”Stands! Hans, Hans, stop!” 
Hans var formand for festudvalget. Der 
blev nu stille. Alfred gav et blink med 
øjet og fik en lille ekstra rynke på næsen 
– orkesteret spillede nu ”Sølvstænk i dine 
gyldne lokker”. De dansende slog nu over 
i de velkendte to og én in mente danse-
trin. Lyden fik ekstra effekt på de af 
Goldbeck dansepulverbestrøede gulv-
brædder. 
Hans spillede som regel kort med gård-
ejeren på Askely nytårsaften. Ved en så-
dan lejlighed hentede nogle af de store 
drenge høns i hønsehuset på Askely. 
Drengene holdt hønens hoved under dens 
ene vinge og vuggede derpå hønen frem 
og tilbage. Hønen faldt i dyb søvn. Derpå 
blev de sovende høns anbragt i Hans´ 
Ford. Som man kan forstå, opstod der en 
kaglen og en basken med vinger, da So-
phie og Hans åbnede bilens døre for at 
køre hjem.  
Præstegården var i en periode hjemsøgt af 
rotter. En af mine ældre brødre satte sig 
for ved hjælp af ensformig musik at jage 
rotterne på porten. Han præsterede at spil-
le den samme melodi på en rejsegrammo-
fon en nat igennem. Resultatet af forsøget 
blev desværre, at rotterne invaderede 
skrædderens hus overfor. På min fars fo-
respørgsel til rotteplagen svarede den 
mismodige skrædder: ”Nu må vi prøve at 
beji (bede) dem ud, pastor Oksbjerg”. 
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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"? 
Løsningen på forrige nummers ”Hvad 
er Det” var en såkaldt agernskål fra 
en stilkeg. Agernet dannes i en sådan 
skål og sidder og vokser sig stor i den 
helt til efteråret, hvor frugten falder 
ned fra træet.    
Agern, frugterne fra træer af ege-
slægten. Det er nødder, der ved basis 
er omgivet af en skål dannet af stæng-
len. Den hårde frugtvæg indeslutter 
et enkelt stort frø. Agern er meget 
næringsrige og har sammen med bø-
gens frugter (bog) været af stor betyd-

ning ved opdræt af svin, der blev "sat 
på olden" i skovene.    
Olden: fællesbetegnelse for de nødde-
agtige frugter af bøg og eg. Frugterne 
af bøg kaldes bog og af eg agern. Un-
der den hårde frugtskal findes en tynd 
frøskal, der omslutter en nærings-
holdig kimplante med store kimblade. 
Olden indeholder især kulhydrat 
(stivelse), i mindre grad fedtstof og 
protein.    
Gode oldentræer er som regel over 
100 år gamle og har god tilgang af lys 
og luft. Nutidens rationelt drevne 
skove er mindre produktive med hen-
syn til olden end skovene i tiden før 
udskiftningen i slutningen af 1700-t. I 
lysåbne engelske egeskove med gamle 
træer ses en oldenproduktion på op til 
650 kg tørvægt pr. hektar. 
   Stor oldenproduktion var en vær-
difuld egenskab ved fortidens skove. 
Flokke af tamsvin blev drevet ud i 
skovene, hvor de levede af olden. 
Svin, der åd olden, blev hurtigt opfe-
dede. Iagttagelser fra 1800-t. viser 
tilvækst på op til 0,6 kg pr. dag hos 
oldensvin. 

http://denstoredanske.dk/Natur_og_milj%c3%b8/Botanik/Fagales_%28rakleblomstrede%29/bog
http://denstoredanske.dk/Natur_og_milj%c3%b8/Botanik/Fagales_%28rakleblomstrede%29/agern
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Skovtrolden arrangerer: 
 

Torsdag d. 2. juni kl. 19.30. 
Nattergale og andre små sange-
re 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 spid-
sen fra træer og buske i deres bestræ-
belser på at finde en partner.  
Stedet er kendt for sine mange små 
sangfugle af forskellige slags.  
 

Mødested: P-pladsen ved den 
gamle Dybvadbro Station.  
 

Søndag d. 12. juni kl. 10.00.  
Planter og andet i Stenderup 
Nørreskov og Hyffelmose.  
På denne tur vil vi især kigge på 
skovens planter og bl.a. besøge den 
smukke hedemose - Hyffelmose, der 
ligger som en fugtig lysning i skoven 
med flere for egnen sjældne planter.  
Ledere: Jesper Ratjen og Bent Ve-
stergaard Petersen. Turen forventes 
afsluttet ca. kl. 15.00 så frokost kan 
med fordel medbringes.  
Mødested: På P-
pladsen i vestenden 
af Stenderup Nørre-
skov for enden af 
Strømholtgårdsvej 

Et stemningsbillede på en råkold 
aprildag med dels sol og dels regn fra 
Voldstedet ved Drenderupgård! 

  Oldenår: år med særlig rigelig 
frugtsætning hos bøg og eg. Oldenår 
kan forudses allerede det foregående 
efterår, idet de bøgeknopper, som in-
deholder blomster, er meget tykkere og 
mere butte end de sædvanlige spidse 
knopper. Frost o.a. kan dog skade 
blomsterknopperne i løbet af vinteren 
og foråret, så frugtsætningen begræn-
ses. Store oldenår forekommer med 
varierende intervaller, i Danmark 

som regel med 4-6 års mellemrum. 
Ofte indtræder oldenår året efter en 
varm, tør sommer. 
   Bl.a. har hunnerne af skovmus fle-
re befrugtede æg i deres livmoder i 
oldenår, hvilket rent hormonalt regi-
streres af rævens hun, som så følger 
op med at få flere hvalpe efter et 
oldenår. 
Kilde: Bl.a. Gyldendals enclocypædi. 
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Samarbejdet for Børnehuset 
Søbo med SFO og skole 
Da det blev januar, var de kommende børn 
til glidende overgang  fra Børnehuset Søbo 
spændte, for der begyndt  deres første be-
søg i SFO gennem 3 måneder, inden deres 
start d. 1-4-16.  Det var børn, der næsten 
ikke kunne vente med at komme op i 
SFO`en til deres første besøg. Dagen kom, 
og børnene indtog SFO`en. Alt skulle ses 
og prøves, det var skønt at se at børnene 
var så begejstret. 
De første 3 gange, vi var  på besøg,  var vi 
der  selv, de sidste 2 gange var  der perso-
nale fra SFO` en. Det var rigtigt godt og 
trygt  for børnene, at de havde mødt  perso-
nalet fra SFO` en inden deres start d.  1. 
april. Det har også været trygt for børnene 
at se / lære de rammer, de skal være i. Et 
rigtig godt samarbejde for indkøring af 
børnene til glidende overgang. 
Vi har også i samme periode været inviteret 
op på skolen på besøg i 3. klasse. Det var 
meget stort for børnene, at de skulle op på 
skolen. 

 3 klasse er blevet de kommende skole-
børns venneklasse. Den første  gang,  vi var 
på besøg, blev vi vist rundt på skolen, og 
den anden gang  var vi på biblioteket, hvor 
venneklassen læste historier for os. ” Det 
var rigtigt hyggeligt.” Hvert barn har fået 
sin egen ven fra 3. klasse. Den ven skal 
hjælpe deres nye ven med at have det godt i 
skolestarten, fx lege med dem i frikvarte-
rerne. ”Rigtigt dejligt at vide, man har en 
ven, når man starter i skole.” 
 Som noget nyt har Kolding kommune be-
sluttet, at der skal følge en pædagog fra 
børnehaven med i SFO, i max 3 måneder 
for at give børnene en tryg overgang fra 
Børnehave til SFO.  
Nu er det snart en måned siden vi startede i  
SFO, og vi har det dejligt, sjovt og hygge-
ligt. Vi har fået nye venner, vi laver en 
masse, spiller spil, tegner, laver opgaver, 
låner bøger på biblioteket, er til morgen-
sang og meget mere. 
 

 En god start på et nyt kommende 
skoleliv. 
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Referat af skolebestyrelses-
møde den 14. april 2016 
 

Trivselsmåling 
Der er lige gennemført en flot national triv-
selsmåling for Ødis Skole. Den viser, at 
eleverne trives rigtig godt. Social trivsel 
ligger i den bedste kategori. Ro og orden, 
støtte og opbakning, samt faglig trivsel 
ligger i næstbedste kategori. Det er vi me-
get glade for. Når eleverne trives, er der et 
godt grundlag for læring. 
Elevrådet har været med til at foreslå lege-
redskaber til gården og legepladsen. Det 
glæder vi os til at få i brug. 
 

Kostpolitik 
En ny kostpolitik blev vedtaget. Politikken 
bliver lagt op på Skoleporten og i forældre-
Intra. Kostpolitikken tages op på forældre-
møderne i august og september af skolebe-
styrelsesmedlemmerne. 
 

Sammenlæste klasser 
Da Ødis Skole er en mindre skole, er det 
vigtigt, at vi har fokus på de små årgange 
og vender dette til en fordel. Eltang Skole 
har i år sammenlæst 1.-2. årgang pga. en 
lille årgang på 9 elever. Både forældre og 
lærere fra Eltang har gode erfaringer med 
denne løsning, og derfor fortsætter de med 
samme model næste skoleår. 
Bestyrelsen drøftede muligheden og synes 
umiddelbart, det er en god idé. Der bliver 
arbejdet videre i lærergruppen med tiltag, 
der kan gavne små årgange 

 

Lektier 
Alle børn skal blive så dygtige, de kan. 
Derfor vil der nogle gange være lektier for, 
når man går på Ødis Skole. 
 

Inklusion 
Der er høj fokus op inklusion på Ødis Sko-
le. Afhængig af den konkrete situation vil 
der ske sparring med lærere, forældre, støt-
telærer og skolepsykolog, som vurdere det 
bedste tiltag for barnet. 
 

Brug af skolen og hallen til trivsels-
arrangementer for klasser 
Trivselsrådene kan låne skolen og hallen til 

trivselsarrangementer for klasserne. Hallen 
kan lånes indtil kl. 16.00 på hverdage. Efter 
kl. 16 på hverdage skal det koordineres 
med de planlagte fritidsaktiviteter. Nøgle 
og evt. koordinering hjælper Kirsten med. 
Dette meldes ud til personale og forældre. 
 

Diverse 
Ødis Skole arbejder tæt sammen med lokal-
samfundet og 4. klasse har været på Ødis 
Plejehjem og læst højt for beboerne.  
Førskolegruppen fra børnehaven har også 
været på besøg for at lære skolen at kende, 
så de kommende elever føler sig trygge.   
6. klasse har været til cykeltrafikprøve i 
Kolding, og de skulle følge en rute for at 
bevise, at de kunne færdes sikkert i trafik-
ken.  
Den 30. maj skal lærere og skolebestyrelse 
arbejde med skolens værdier for at sikre, at 
de afspejler nutiden og den retning, vi øn-
sker for Ødis Skole. 

Jesper Lyngsø 

Eleverne trives på  

Ødis Skole 

Der er lige gennemført en flot 

national trivselsmåling for ele-

verne på Ødis Skole.  

Resultatet viser, at eleverne 

trives rigtig godt. 

Social trivsel ligger i den bed-

ste kategori. Faglig trivsel, ro 

og orden samt støtte og inspi-

ration ligger i den næstbedste 

kategori. 

Skoleleder, Susanne Runge 

Hartwigsen glædes over det 

fine resultat, fordi når elever-

ne trives, er der et godt 

grundlag for læring på skolen. 
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Udtrækning af  
Ødis IF lotteri 

 

 April  
139, 257, 248, 
286, 19, 254,     

3, 172, 79,     
215, 240, 2 

 

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. 70 sendes udensogns 
 

Abonnement: 
 

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

Udensogns 160 kr. 
 

Konto: 7040 0000175819 
 

Læs også www.ødis.dk 

 

 

Vamdrup Bibliotek 
Jernbanegade 1 
 

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

Åbent med  
selvbetjening:  
Hele ugen  
kl. 7.00-22.00 
 

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

På biblioteket kan du 

få svar på mange 

spørgsmål. 
 

Der venter dig gode 

oplevelser i bibliote-

kets mange bøger, 

blade, bånd, lydbø-

ger og cd'er. 
 

Det er gratis at bruge 

biblioteket. 
 

Der er både for børn 

og voksne. 
 

Det er DIT bibliotek! 

Kolding  

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

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

Ekspeditions– og telefontider: 
 

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



 

 

G
æ
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en

 

 
 

Næste  nummer: 
 

Udkommer 7. juni 2016 
Deadline 28. maj 2016 

kl. 8.00 
 

 
Husk at få jeres arrangementer  

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

   Denne gang skal vi et helt andet 
sted hen nemlig til den østlige del 
af sognet for at finde ovenstående 
beboelse.  
Hvor er vi henne? God fornøjelse. 
 
"Gættebilledet" i sidste nummer 
var huset på Byvænget 12 i Ødis.  


