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Lokalbladet   
ønsker sine læsere,     

skribenter,  

annoncører og  

omdelere en god 

sommer 

 Sommer ved søen lørdag, den 27.august fra kl.13-17.  
Aktiviteter for alle aldersgrupper. Vær med i den udskrev-
ne fotokonkurrence. Se Lokalbladet 10. maj s. 7. 

Lokalbladet i farver 
 

Nu skal det prøves.  
Lokalbladets redaktion og Lokalrådet har besluttet at udgi-
ve et nummer i farver. Så kan læserne få et indtryk af, 
hvad der eventuelt venter. 
Dette er altså kun en prøve, men vi arbejder på at skaffe 
finansiel mulighed for at udgive alle blade i farver. Vi 
håber, at flere læsere så vil betale for bladet.        
Farvetryk kræver lidt længere produktionstid. Derfor æn-
dres deadline til fredag kl. 8.00. Se bagsiden.                   

 Nr. 185                                     Tirsdag den 7. juni 2016                                 19. årgang  

Outdoor Fitness 
 

Hver torsdag på skolens 
sportsplads kl. 19.30-20.30 
har du mulighed for at gå til 
Outdoor Fitness. 
Outdoor Fitness er en masse 
sjove og forskellige øvelser 
ude i det fri.  

Læs s. 8    

Naturfagsmaraton 
 

5. kl. på Ødis Skole var den 
18. maj sammen med andre 
5. og 6. klasser i Kolding til 
naturfagsmaraton. 
I flere måneder op til dagen 
har 5. kl. arbejdet med at 
løse de opgaver, der skulle 
løses for at deltage. Læs s. 19 

Fredagshygge 
 

Et nyt lille tiltag har set da-
gens lys her i vores skønne 
"ØBØF" område. 
 

Vi holder fredagshygge på 
Bakken ved Ødis Hallen, 
fredag den 17. Juni fra kl.16. 
til kl. 18.                  Læs s. 6 
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 JUNI 
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 

30.  kl.13.30, Gammel statsskov og 
 strand ved Hejlsminde.   
 Mødested: P-pladsen ved Hejls 
 Brugs. Skovtrolden 
 

NOVEMBER 
20. kl. 13.30, Indsamling af materia -
 ler til juledekorationer.   
 Mødested: Naturskolen i Drende- 
 rup Skov.     Skovtrolden 
 
 

JANUAR 
27. kl. 18.30,  Nytårskur, Ødis For-
 samlingshus 

30. kl. 19.00, Generalforsamling 
 Ødis Forsamlingshus 
 

 
 

Sognets aktivitetskalender 

   

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2016 
          

  Nr. 6 deadline 29. juli  udkommer 9. august 
 Nr. 7 deadline 26. august udkommer 6.  september 
 Nr. 8 deadline 24. september udkommer 4. oktober 
 Nr. 9  deadline 28. oktober udkommer 8.  november 
 Nr. 10 deadline 25. november udkommer 6. december 
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NYT FRA LOKALRÅDET 
    

Fyraftensmøde med Venstres by-
rådsgruppe  
Mødet blev afholdt på Krolfbanen, hvor 
både vejret og naturen viste sig fra den 
rigtig fine side.( Læs mere om mødet 
andet sted i bladet, side 4). 
 

Gartnerigrunden/Køkkenhaven – 
en del af landsbyparken ved søen  
 

Med en hel dags imponerende og gratis 
indsats fra Jan Christensen og hans ma-
skiner og folk, er de gamle bygninger 
ryddet af vejen og dele af grunden fræset. 
Tilbage står nu såning af græs, fældnin-
gen af en del af hegnet og planlægningen 
af, hvordan grunden skal indgå i hele det 
offentlige areal. Indtil da, er skolebørn og 
andre velkomne til at plukke modne bær 
til eget forbrug. Dog skal grunden efterla-
des i pæn og ordentlig stand.  
Der vil i efteråret blive indkaldt til ide-
møde før den endelige plan for grunden 
færdiggøres. 
 

Trin 1 i Projektet ”Landsbyen lever” 
Se indstikket i denne udgave af Lokal-
bladet. Denne oversigt er resultatet af 
mødet d. 27.4., men den er naturligvis 
ikke fuldstændig, så har du rettelser og 
tilføjelser af aktiviteter, navne og telefon-
numre eller mailadresser, må du rigtig 
gerne sende dem til Grete Dahl på mail: 
odisgaard@profibermail.dk eller tlf. 
40375985. 

Lokalrådet ønsker alle beboere i 
Ødis Bramdrup, Ødis og Fovslet 
( ØB-Ø-F) en rigtig god sommer 
og takker samtidig for det store 
engagement i den første del af 
året. 

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  

Vedr. flygtningeboligen 
  

Jens har slået græs dernede, da de 
ikke har en plæneklipper.  
Er der nogen, der har en brugt 
plæneklipper, som ikke bruges 
mere og som kunne doneres til 
dem, med en forklaring på, hvor-
dan den skal bruges?  
Den skal selvfølgelig fungere.   

Ny deadline 
 

Indtil nu har Lokalbladet haft deadline sidste 
lørdag i måneden (med enkelte undtagelser).  
Fremover bliver det rykket til  

fredag kl. 8.00. 
Det vil næsten altid være sidste fredag i måne-
den, og det vil altid være anført på bagsiden. 
Grunden til det er, at vi fremover satser på at 
få bladet trykt i farver, og det kræver lidt læn-
gere produktionstid. 
Udgivelsesdagen  -  tirsdag  -  fastholdes.   nc 

mailto:odisgaard@profibermail.dk
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Fyraftensmøde  
 

Af Grete Dahl 

Venstres byrådsgruppe har inviteret sig 
selv til møder i landsbyerne og selvfølgelig 
også i Ødis. Et rigtig fint initiativ, der giver 
os alle mulighed for at komme i dialog med 
dem og at stille spørgsmål. 
Mødet, som havde 25-30 deltagere, fandt 
sted på Krolfbanen, hvor vi rigtig kunne 
nyde den skønne udsigt over søen med de 
gule rapsmarker i baggrunden.  
Lokalrådet havde bl.a. ønsket at tale med V
-gruppen om muligheden for at erhverve 
krolfbanen og en del af søen, som er privat-
ejet, så arealet dermed kunne indgå som en 
naturlig del af landsbyparken ved søen, og 
så der kunne åbnes mulighed for på sigt, at 
etablere en udvidelse af hallen/et medbor-
gerhus. 
Desuden blev der talt om mulige bygge-
grunde, og det store ønske Ødis har, om at 
kunne etablere byggegrunde- uden at skulle 
overgå til byzone. Regeringen afklarer for-
modentlig en eventuel ændring af planlo-
ven inden sommerferien. Det venter vi med 
spænding på.  
Ligeledes blev det nævnt, at der evt. kunne 
etableres byggegrunde i Krohaven, såfremt 
der kunne findes en investor, som Kommu-
nen måske kunne være behjælpelig med at 
finde. 

De dårlige fortove og den misligholdte 
ejendom i det centrale Ødis fik også ord 
med på vejen, ligesom ønsket om navnet 
”Ødisafkørslen” ved motorvejen blev 
nævnt.  
Fra idrætsforeningen blev der stillet forslag 
om, at huset, der tidligere har været an-
vendt af Børnehaven, igen kunne overgå til 
skolens SFO, så lokalerne på første etage i 
Ødishallen kunne anvendes af idrætsfor-
eningen, der i høj grad mangler plads.  
 

HUSK……”Sommer ved 
søen- arrangement”  
 

lørdag, den 27.august fra kl.13-17.  

Aktiviteter for alle aldersgrupper.  
Vi slutter af ved hallen med lidt spi-
seligt fra kl.17-19. 
Det endelige program udsendes i Lo-
kalbladet den 9. august 
Vær med i den udskrevne fotokon-
kurrence. Se Lokalbladet 10. maj s. 7. 

Venlig hilsen  

Lokalrådet og ”Søfestudvalget” 

Borgmester Jørn Pedersen, d.18.5. i Ødis 

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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Sankt Hans ved Ødis Sø 
torsdag den 23. juni 2015 

Aktivitetsudvalget arrangerer igen i år Sankt Hans med bål på Ødis Sø. 
Der bliver rejst et telt, så der er mulighed for at komme lidt i læ, hvis 
man vælger at spise dernede. Der vil være to bord/bænke sæt, og man er 
velkommen til selv at medbringe bord og klapstole, eller måske bare et 
tæppe og en madkurv.  
Der bliver opstillet grill, så man har mulighed for at grille sine bøffer og 
pølser.  
Der bliver rejst et telt med bod, hvor der kan købes øl og vand, samt 
kaffe og kage. 
Der bliver opstillet små fodboldsmål som de tidligere år. 
Der vil blive lavet et lille bål, så børnene kan bage snobrød. 
Der vil være opstillet toilet på pladsen. 
 

Aftenens program vil være: 
Kl. 18.00 vil grillen være klar til bøffer og pølser, og det lille bål være 
klar til snobrødsbagning. Boden vil være åben, hvor der kan købes øl og 
forskellige sodavand, og senere kaffe og kage. Snobrødsdej hentes i bo-
den, og pinde findes på pladsen. 
Kl. 19.45 byder formanden velkommen til årets Sankt Hans fest ved Ødis 
Sø. 
Kl. 20.00 Byrådsmedlem Birgitte Kragh holder båltalen. Herefter tæn-
des bålet på søen, og vi synger den omdelte sang.  
Herefter er man velkommen til at gå i boden, hvor der kan købes øl og 
sodavand, samt kaffe og kage.  

Aktivitetsudvalget håber at 
der er rigtig mange, der vil 
besøge boden, da det er den 
eneste mulighed, udvalget 
har for at samle lidt midler til 
at holde maskinparken i gang 
med brændstof og sliddele – 
og til en velfortjent forfrisk-
ning til alle hjælperne, når de 
gør rent nede i byen. 
Vi håber på godt vejr og at 
rigtig mange vil være med til 
at fejre årets længste dag, og 
få sendt heksen afsted til 
Bloksbjerg med maner. 

Aktivitetsudvalget. 
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Ødis Menighedsråd har oprettet en 
ordning med udvidet kirkebilskørsel i 
perioden fra ca. 1. juni til ca. 1. sep-
tember.  
Folk fra Ødis sogn kan ringe til taxa 
selskabet på 75502700 og oplyse aftale
-nummeret ( 2626 ), og bede om at 
blive kørt til enten Ødis, Hjarup, Vam-
drup eller Seest Kirke og blive kørt 
hjem igen efter gudstjeneste,.  
Taxaen skal bestilles allersenest en 
time  før de skal være i den pågælden-
de kirke, men det er bedst at gøre det 
dagen før, hvis det er muligt. Det letter 
planlægningen. Returkørsel kan bestil-
les samtidig med, at man bestiller kørs-
len til kirken. 
Skulle der være flere kirkegængere fra 
Ødis Sogn som skal til samme kirke, 
vil det også være muligt at samkøre de 
pågældende kirkegængere, men det 
skal så koordineres med Taxa, så af-

hentning sker i den rigti-
ge rækkefølge – og i så 
fald skal taxaen naturlig-
vis bestilles tidligere. 
På grund af præsteskift bliver der en 
periode med en del tidlige gudstjene-
ster samt nogle aflysninger. Derfor har 
vi besluttet at indføre en udvidet ord-
ning med kirkebil, så kirkegængere fra 
Ødis sogn i den periode kan vælge at 
blive kørt til enten Vamdrup, Hjarup 
eller Seest kirker.  

Venlig hilsen 
Ødis Menighedsråd 

Fredagshygge 
 
Kære alle i Ødis og de små dejli-
ge byer omkring! 
 

Et nyt lille tiltag har set dagens 
lys her i vores skønne "ØBØF" 
område. 
 

Vi holder fredagshygge på Bak-
ken ved Ødis Hallen, fredag den 
17. Juni fra kl.16. til kl. 18. 
 

Så tag dem du holder af, i hånden..! også 
gerne din nabo. Alle "ØBØF'er" er hjertelig 
velkommen, store som små, familier, enli-
ge, unge og ældre. 
 

Tanken er, at vi hen over sommeren og ca. 
en gang i måneden, har mulighed for at 
mødes, hygge os og lære hinanden bedre at 
kende, i helt uformelle og afslappende om-
givelser. Måske bygge nye venskaber og 

sammenhold, på tværs af hinanden. ;-) 
 

Vi sørger for lidt øl, vin og vand, så tag lidt 
håndøre med i lommen. 5 kr. for en øl eller 
et glas vin og 3 kr. for en sodavand. 
 

De bedste hilsner og på glædelig gensyn 
fra 
Christian Thomsen og 
Annebet Sjøgaard 

Taxa: 75 50 27 00 
Aftale nr: 2626 
Oplys: afhentningsadresse, kir-
ke og tidspunkter for transport 
Bestilling: en time før gudstje-
nesten, bedst dagen før. 

Kørsel til kirke i perioden 1.juni til 1. september 
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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 

 Outdoor Fitness Hver torsdag på skolens sportsplads kl. 
19.30-20.30 har du mulighed for at gå til 
Outdoor Fitness. 
Outdoor Fitness er en masse sjove og for-
skellige øvelser ude i det fri, så vil du af 
med ”mormor” armene, have stramme 
baller og bare have det super sjovt en time, 
ja så mød op. 
Instruktør er Mette Feldfoss tlf. 30 34 33 
82 
Det koster 400 kr. for 10 gange.  1. gang 
er en prøvetime, hvor du kan se om det er 
for dig.  
Se evt. mere på Facebook- Outdoor med 
Mette Feldfoss 

U6 holdet i fodbold til deres første stævne 
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Afskedsgudstjeneste for 
Borgny Brünings Hansen 
søndag den 12.6 kl 10.30. 
 

Vi ved det alle, intet varer evigt, men 
det måtte nu godt have ventet lidt 
længere inden vores kære præst 
Borgny søgte nye udfordringer. Så-
dan skulle det ikke være, og derfor 
ønsker vi også alle sammen Borgny 
et stort tillykke med stillingen som 
færøsk præst ved Hans Egedes kirke 
i København. Vi håber for jer, at du 
og din familie falder lige så godt til i 
storbyen, og at du vil blive ligeså 
afholdt i København, som du er det 
her i Ødis sogn.  
Du vil blive savnet, vi har været me-
get glade for dig. Vi har alle nydt 
stor glæde af dine mange nye initiati-
ver gennem dine 10 år her i Ødis. 
Kirkelivet er blomstret og er stadig i 
positiv udvikling takket være dig og 
det, du har tilført kirken og livet om-
kring den. Du har indført mange nye 
tiltag bl.a. familiegudstjenester, hvor 
vi spiser sammen bagefter, lavet 
dåbsjubilæum, børne-/familie klub, 
kirkevandringer, haft studiegrupper 
og studierejser til Færøerne, voksen-
cafe, lavet spændende sogneaftner, 
du har generelt haft stor interesse i at 
samarbejde på tværs med de lokale 
foreninger og altid været et interesse-
ret og et dejligt nysgerrigt samlings-
punkt, når vi samledes i kirken, til 
sogneaftner eller vi mødte dig i 
landsbyerne. Vi vil gerne takke dig 
for dit store arbejde for alle alders-
grupper her i sognet.  
Menighedsrådet er nu i gang med 
forarbejdet til en ny præsteansættel-

se. Vi har et godt samarbejde med 
provsten og menighedsrådet i Seest 
(præsten er ansat 25 % i Seest sogn), 
og det er sognepræsten i Seest, Kri-
stina Nilsson, der er konstitueret vi-
kar i den ”præsteløse tid” hen over 
sommeren, og kan kontaktes, hvis 
der er behov for en præst. Gudstjene-
ster i denne periode varetages af skif-
tende præster fra Kolding provsti, så 
hold godt øje med Lokalbladet og 
kirkens hjemmeside, hvor søndagens 
præst annonceres. Skulle man have 
lyst til at deltage i en nabosognenes 
gudstjenester, er man meget velkom-
men til at bruge ”kirkebil”. Se artik-
len andet steds i dette blad. Side 6. 
Søndag den 12.6 kl. 10.30 er der af-
skeds gudtjeneste for Borgny for bå-
de Ødis og Seest sogn i Ødis kirke. 
Vi håber rigtig mange har lyst til at 
komme og sige farvel til Borgny og 
hendes familie. Efter gudstjenesten 
er der reception i præstegården. 
 

På Ødis menighedsråds vegne 
Tina Bihl 
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Hvilken vej ? 

Dette nummers ”Vejgættebillede” skal 
findes omtrent midt i sognet.  
Hvilken vej og hvor?  
 God fornøjelse!! 
     

Det var en stump af af Drenderupvej 
syd for Drenderupgård i Drenderup, der 
var gåden på sidste nummers 
”Vejgættebillede”.  

 

Loppesager 
 

 
 
 
 

Afhentes hurtigt efter aftale 
Henvendelse:  

Tlf. 28 12 88 79  / Tlf. 75 59 85 21 
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Et stemningsbillede på en smuk 
majdag med fint vejr af nogle gamle 
asketræer på Hjortvadvej i Ødis 

Ny lille skov i ØDIS  
Af Inge M. thomsen 

Nogle har måske bemærket, at der 
er blevet plantet små grantræer på 
jordstykket efter Ødisgård på Fløj-
bjergvej.  
Jeg talte med dem, der var i gang 
derhenne, og de fortalte, at de skulle 
plante ca. 20.000 grantræer. 
Jeg synes, de stod lidt tæt, men pla-
nen er, at om ca. 3-4 år bliver nogle 
taget op og solgt som mindre jule-
træer og om rigtig mange år – må-
ske op til 8-10 år  - vil resten nå den   
”rigtige” størrelse, efter min måle-
stok for et juletræ.   

Så der forestår en del pasning af 
forskellig slags, før de er klar til 
salg.  
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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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Juni - Juli 2016 

Børnegudstjeneste 11. maj: God musik, glade børn og dejligt vejr. Tak for opbak-
ningen og tak til de frivillige for dejlige hotdogs og snobrød. 



 14  

Nyt embede som færøsk præst i 
Købehavn  - afskedsgudstjeneste 

12. juni kl. 10.30 
 

Efter næsten 10 år som præst her i Ødis, 
har jeg fået nyt embede. Jeg skal være 
præst for færinger i Danmark. Stillingen er 
knyttet til Hans Egedes Kirke på Østerbro i 
København, hvor jeg og min familie frem-
over skal bo. Søndag 12. juni kl. 10.30 er 
der afskedsgudstjeneste i Ødis kirke, fælles 
for Ødis og Seest sogne (hvor jeg også er 
præst med 25 %).  
 

Det har været en stor glæde for mig, at ha-
ve fået lov at virke som præst i Ødis sogn 
og have lært så mange mennesker at kende 
i Fovslet, Ødis og Ødis Bramdrup. Som 
præst er man ofte med i store begivenheder 
i menneskers liv. Ved begravelser/
bisættelser, dåb og vielse. Her har jeg mødt 
tillid og stor imødekommenhed.  
 

Jeg vil også gerne sige tak for den interes-
se, der er for fællesskabet i landsbyerne. 
Det nyder det kirkelige også godt af.  
 

Ødis er et godt og trygt sted at være fami-
lie. I børnehave, skole og de forskellige 
foreninger har vi følt os hjemme og godt 
modtaget.  
 

Benny Andersen har skrevet et digt til sin 
nu afdøde hustru Cynthia. Slutningen lyder:  
 

 Hvad er hjem  

Hjem  
hvor er hjemme 

på Barbados  
eller i Danmark 

 

Hjem  
hjemme 

hjemmere 
hjemmest  

 

Du smiler til mig som kun du kan smile 

på én gang åbent og hemmelighedsfuldt 
hjemme er der hvor du er 

 

 

Som et men-
neske med 
hjemme i to 
kulturer, tæn-
ker jeg ofte 
over dette digt. 
Hvad er et 
hjem? Det er 
jo mere end et 
matrikelnum-
mer, det er 
mere end fire 
vægge og tag 
over hovedet. 
Følger vi Benny Andersen, så er hjem, der 
hvor vi har vores nære relationer. Hvor 
vores elskede smiler til os, om det er i vo-
res fødeland eller et andet sted i verden.  
 

Jeg er født og opvokset i en lille bygd på 
Færøerne, som hedder Dalur, det betyder 
Dalen. Jeg flyttede som 20 årig fra øerne 
for at læse teologi på Århus Universitet, og 
har nu boet over halvdelen af mit liv i Dan-
mark. Og selv om de menneskelige relatio-
ner er det primære, når det handler om at 
føle sig hjemme, så er et lands, en egns, 
kultur jo med til at danne os som menne-
sker. Jeg har stiftet familie her i landet, så 
med tiden er den danske kultur også blevet 
en del af mig. Samtidig som det færøske 
ligger som en grundtone i mit liv.  
 

Udover at holde færøske gudstjenester hver 

2. søndag er en stor del af den færøske 
præsts arbejde, at være præst for de færø-

ske patienter på Rigshospitalet og for deres 
pårørende. Jeg glæder mig til at prædike på 
mit modersmål og synge de færøske sal-

mer. Samtidig med forventningens glæde er 
det også med stort vemod, at vi flytter fra 

sognet. Vi vil komme til at savne den dejli-
ge natur her i området. Men allermest vil vi 

komme til at savne jer - de mennesker, der 
har været så stor en del af vores liv. Af hjer-

tet tak til jer alle! 
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Kolding Kirkehøjskoles program 
efterår 2016  

Tema: Kulturmødet 

Lørdag den 10. september  

Kl. 10 Flygtningekrise og folkevandring til 
Europa - Flemming Rose  

Vil Europa forblive Europa på trods af ind-
vandring fra især den islamiske verden, 
hvor synet på individet og dets rettigheder, 
på forholdet mellem mand og kvinde, på 
religiøse og seksuelle mindretal er funda-
mentalt anderledes?  
 

Kl. 12:45 40 år mellem muslimer og andet 
godtfolk - Leif Munksgaard  

Leif Munksgaard kan berette om et livs-
langt møde med islam og om venskab med 
mange forskellige muslimer. Men han kan 
også berette om de forhold, kristne lever 
under i Mellemøsten, hvor islamisterne ofte 
presser de kristne på ubehagelig vis.  

Det store spørgsmål er: Kan kristne og 
muslimer leve samme i fred og fordragelig-
hed inden for rammerne af et demokrati?  
 

Lørdag den 8. oktober  

Kl. 10 Elisabeth Padillo, tværkulturel kir-
ke- og kulturmedarbejder i Kolding provsti. 
Hun fortæller bl.a. om hvordan samarbejdet 
mellem frivillige og flygtninge lykkes, og 
hvornår det kan være svært.  
 

Kl. 12:45 ”Verdens flygtninge –Fokus på 
Syrien, nabolandene samt vejen til Europa 
og Danmark” Generalsekretær i Dansk 
Flygtningehjælp Andreas Kamm vil tale 
om det ovenstående sørgeligt aktuelle og 
meget presserende emne.  
 

Lørdag den 12. november  

Kl. 10 Flygtninge på højskole ved højskole-
forstander Birgit Fuglsbjerg. Der kan væ-
re masser af konfliktpotentiale og masser af 
læring for livet, når en flygtning får mulig-
hed for at tage del i et langt kursus på høj-
skolen. Højskoleforstanderen fra Rønde 
Højskole fortæller om,  hvordan en lille 
gruppe flygtninge kan være en del af høj-
skolens dagligdag.  
 

Kl. 12:45 Mød forfatteren til ”Brun mands 
byrde” Hassan Preisler , skuespiller, for-
fatter og dramatiker. Fra han var helt ung, 
har han rejst frem og tilbage mellem alver-
dens nationer i sin søgen efter sig selv. 
Hassan Preisler far er fra Lahore i Pakistan, 
hans mor er fra Ordrup nord for Købehavn. 
Han selv er opvokset i Bern, Berlin og 
Bagsværd. I 2013 udkom han med den an-
melderroste roman Brun Mands Byrde.  
 

Praktiske oplysninger: 
 

Mødested: Jens Holms Hus, Nicolaiplads 
2, 6000 Kolding 

Tilmelding: Kirkekontoret, Jens Holms 
Hus. Åbent: Mandag-torsdag 9-13, torsdag 
tillige 16-18.Tlf. 75 52 02 47. Mail: sankt-
nicolai.sognkolding@km.dk 

Tilmeldingsfrist: Senest onsdag før arran-
gementet.  

Betaling: Kontant på mødedagene eller ved 
indbetaling på konto:  3409 - 4528101704. 
Kirkekontoret tager ikke imod betaling.. 

Pris for enkelt højskoledag: 120 kr. (inkl. 
kaffe/the og frokost). For enkelt foredrag: 
75 kr. 
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Kontakt  
Organist: Karin Petersen..41593437  
Sognepræst: Vacant. Embedet pas-

ses af  Kristina Nilsson  ...........61626099 
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  

    Juni, Juli og 
August 

 
 

   

  Juni 
5. 2. søndag efter trinitatis kl. 10.30  

v/ Klavs Bo Sørensen 
 

12. 3. søndag efter trinitatis kl. 10.30 

Afskedsgudstjeneste med efterfølgen-
de reception.  

 

19.  4. søndag efter trinitatis  

Ingen gudstjeneste. Vi henviser til 
omegnens kirker.  

 

26.  5. søndag efter trinitatis kl. 9.00  

v/Kristina Nilsson 
   

 Juli  

  3  6.  søndag efter trinitatis kl. 9.00 

V/ Jens Henrik Kristiansen 
 

    10. 7. søndag efter trinitatis  

Ingen gudstjeneste. Vi henviser til 
omegnens kirker.  

 

 17.  8. søndag efter trinitatis   

v/ Maria König 
 

24.  9. søndag efter trinitatis   

v/ Maria König 
 

31. 10. søndag efter trinitatis  

Ingen gudstjeneste. Vi henviser til 
omegnens kirker.  

 

August  
7.  11. søndag efter trinitatis  kl. 10.30 

v/ Lene Thiim 
 

14. 12. søndag efter trinitatis kl. 10.30  

v/Kristina Nilsson 
 

21. 13. søndag efter trinitatis kl. 9.00  

v/Kristina Nilsson 
 

28.  14. søndag efter trinitatis kl. 9.00  

v/Kristina Nilsson 

 

Tiden i kirkeåret - Trinitatis 
 

Trinitatis betyder treenighed på latin. Trini-
tatistiden begynder søndagen efter pinse og 

varer til sidste søndag før advent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trinitatistiden strækker sig hen over som-
meren og efteråret. Den kaldes kirkens 

hverdag eller det festløse halvår. Afhængig 
af påskens placering er der omkring 25 

trinitatissøndage. Trinitatistidens farve er 
grøn, der i kirken symboliserer håb og 

vækst.  
 

Kirkebil 
Mens sognepræsteembedet er ledigt er der 
ikke det samme antal højmesser og guds-
tjenester i Ødis Kirke. Man har derfor mu-
lighed for at bestille kirkebil til omegnens 

kirker.  
 

 For  mere information.  
Se side 6 her i bladet. 
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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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Naturfagsmaraton 
 

5. kl. på Ødis Skole var den 
18. maj sammen med andre 
5. og 6. klasser i Kolding til 
naturfagsmaraton. 

I flere måneder op til dagen 
havde 5. kl. arbejdet med at 
løse de opgaver, der skulle 
løses for at  deltage i natur-
fagsmaraton. 

En af opgaverne var Luft 
under vingerne, som gik ud 
på at konstruere fly, der 
kunne holde sig længst mu-
ligt i luften, flyve længst 
muligt og lande præcis 8 m 
fra start. Der skulle laves en 
affyringsrampe og flyene 
skulle have en vis størrelse.  

En anden opgave var Dus 
med fuglene, hvor de skulle 
kunne kende 20 forskellige 
danske fugle, deres lyd, 
udseende og karakteristika. 

Andre opgaver var Stærk 
som en Ninja, hvor der 
skulle laves en reaktionstid-
småler og en måler af mu-
skelstyrke. Utopia var en 
opgave, der gik ud på at 

svare på spørgsmål om et 
fiktivt land  ud fra et kort 
over landet. Forsøg i blinde 
var en opgave, hvor der på 
afstand skulle føres en blind 
og døv person gennem en 
labyrint.  

Dagen oprandt, og vi mødte 
de andre klasser i Bakke-
skolens hal. Det var spæn-
dende at se, hvordan de 
andre klasser havde løst 
opgaverne. Og der var god 

tid (lidt for meget tid) til at 
komme rundt og se de man-
ge forskellige opfindelser.   

De fleste opgaver var tre-
delte med en pause imel-
lem. Efter pauserne var der 
klassestafetter med spørgs-
mål om den naturvidenska-
belige arbejdsmetode og 
generelle spørgsmål om 
naturfag. 

Der skulle i hele forløbet 
skrives logbog, som også 
blev vurderet.  

Det blev ikke Ødis, der løb 
med 1. pladsen, det bedste 
resultat var med Luft under 
vingerne. 

Men det har givet os nogle 
gode erfaringer at være 
med, så måske prøver vi 
igen næste år.                             

eb 

Forsøg i blinde. Ødis havde valgt at føre med en fjernstyret bil. 

Luft under vingerne. Vores fly 
er i luften. Der kigges langt 
efter den - den ramte hallens 
endevæg! 
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En tur i det blå 
 

– nå, måske mere i det 
grønne 
Af Inge M. Thomsen 
 

En skøn gåtur i området ude 
omkring Poul Åge på Stepping-
vej onsdag aften blev en herlig 
aften, og vejret var helt i top. Vi  
blev godt ført rundt af Vagn 
Hugger. Ingen af os havde no-
gen sinde været der, og selvom 
snakken gik lystig, så vi 4 rå-
dyr, de 2 endda i længere tid 
hvor de stod og spiste af træer-
nes blade. Senere så vi gennem 
træerne en flok dådyr – nok en 8 stykker.  
Vi sluttede af med de medbragte drikkeva-

rer og Poul Åge lagde lokaler til – tak for 
det.  

Nyt fra Ødis Forsam-
lingshus 
Af Eigil Laursen   
Foto: Dennis Laursen 

Ødis Forsamlingshus er bygget i 1903, og 
har aldrig været forsynet med tagrender, 
men det er der nu lavet om på. Martin 
Aggesen har monteret tagrender og ned-
løb, og Tobias Jørgensen har tilsluttet 
nedløbene til det offentlige kloaknet. Be-
styrelsen har søgt og fået arbejdet betalt 
gennem Landsbyforum i Kolding Kom-
mune. 
Fliserne var fjernet for at få rørene til ned-
løbene gravet ned, så nu var chancen der 
for at få dem lagt om. Anden pinsedag gik 
med at få støbt kantsten ned, så der blev 

sikkerhed for at 
fliserne kunne 
ligge stabilt. 
Tirsdag aften 
var der så en 
flok som fik 
lagt fliser igen, 
godt anført af 
Allan. Efterføl-
gende har Den-
nis og Rikke 
fyldt fugerne 
op med rigtig 

fugesand, så nu ligger fliserne forhåbent-
lig jævnt og godt i mange år. Der blev 
sluttelig lagt nyt perlegrus på, både for 
gavlen og langs vejen, så nu ser det rigtig 
pænt ud omkring huset. 
Gravearbejdet til kantsten er sponsoreret 
af Lars Johansen, og sand, støbemiks og 
perlegrus er sponsoreret af Bjarne Ander-
sen.  

Bestyrelsen i Ødis Forsamlingshus 
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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 spæn-
dende gåde til læserne. 
"Hvad er Det"? 
 
Løsningen på forrige nummers 
”Hvad er Det” var en kræft-
knude på et bøgetræ i Dren-
derup Skov. 
 Det er et Virus-angreb.  
 Årsagen til, at nogle enkelte 
bøge danner knuder, er vistnok 
et angreb af en virus, der får 
træets celler til at vokse vildt, 

altså en slags kræftknude. 
I modsætning til kræft 
hos dyr slår kræftknuden 
ikke træet ihjel, og knu-
derne kan derfor blive 
meget store, som det ses 
på dette træ. Dog har 
undersøgelser vist, at de 
træer, der er udsatte for 
et sådant virusangreb 
vokser betydeligt langsom-
mere end træer, der er 
sygdomsfrie. 
  Veddet i en sådan knu-
de er eftertragtet af folk, 

som laver 
drejearbej-
de i træ, 
da årerne i 
selve knu-
den går på 
kryds og 
tværs af 
hinanden 
og giver et 
flot møn-
ster i det færdige arbejde. 

Kilde: Naturstyrelsen  
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Skovtrolden arrangerer: 
 

  

Søndag d. 12. juni kl. 10.00.  
Planter og andet i Stenderup Nør-
reskov og Hyffelmose.  
På denne tur vil vi især kigge på skovens 
planter og bl.a. besøge den smukke hede-
mose - Hyffelmose, der ligger som en 
fugtig lysning i skoven med flere for eg-
nen sjældne planter.  
Ledere: Jesper Ratjen og Bent Vester-
gaard Petersen. Turen forventes afsluttet 
ca. kl. 15.00 så frokost kan med fordel 
medbringes.  
Mødested: På P-pladsen i vestenden 
af Stenderup Nørreskov for enden 
af Strømholtgårdsvej kl. 10.  
 
Onsdag d. 13. juli kl. 19.00.  
Spændende geologi, naturskønhed 
og en interessant gammel have.  
Skamlingsbanken og den gamle Bota-
niske Have er målet for denne aften-
tur.  
Vi starter med at fortælle om områ-
dets særegne geologi fra toppen af 
Skamlingsbanken, mens vi nyder ud-
sigten ud over Mosvig.  
Efter denne indledning kører vi til Den 
Botaniske Have, hvor indehaveren Peter 
Warming vil fortælle om stedets mange 
eksotiske træer og buske på en rundtur i 
haven.  
Mødested: Skamlingsbanken.  
 
Søndag d. 14. august kl. 13.30.  
Blomstrende lyng, hedelandskab og 
sommer i Danmark.  
Randbøl Hede er målet denne sommer-
dag, hvor vi vil gå en tur, mens vi hører 
om bl.a. lyngens betydning for de tidlige-
re hedebønder, der fristede en kummerlig 
tilværelse under små kår.  
Der vil blive fortalt om landskabstypen 
samt lidt af hvert, ligesom vi vil se på 
hedens vilde planter i almindelighed. Un-
dervejs plukker vi lyng til at tage med 
hjem. 

Vi slutter med at lave grillmad ved Kirsti-
nelyst. Skovtrolden sørger for kul til gril-
len, men man skal selv medbringe pølser 
el. lign.  
Mødested: P-pladsen ved V. Nebel Kir-
ke.  
 
Torsdag d. 1. september kl. 18.00.  
Fuglene er i centrum på denne tur, der 
går til Hønning Plantage ved Arrild, hvor 
vi går en tur igennem plantagen og under 
denne ser på og hører om stedets fugleliv. 
Der er tale om et område med indlagte, 
åbne arealer med afgræsning som en del 
af naturplejen. Der kan ses bynkefugl, 
rødrygget tornskade på stedet, og i skoven 
bor den store hornugle, som også har yng-
let dernede. Hvis vi er heldige får vi må-
ske også en vendehals i kikkerten.  
Mødested: P-pladsen ved Vamdrup 
Kirke.  
 
Søndag d. 18. september kl. 13.30.  
Giftige og spiselige svampe i gammel 
skov.  
Pamhule Skov ved Hindemade i Hamme-
lev er målet for denne efterårstur, hvor vi 
under ledelse af en ekspert på området 
indsamler spiselige lækkerier fra skov-
bunden, mens vi samtidig nyder naturen 
med gammel skov og med søer.  
Lidt historie: Hindemade er et ca. 65 hek-
tar stort lavtliggende område vest for Ha-
derslev Dam. I marts 1994 blev ca.47 
hektar af engene i Hindemade sat under 
vand som led i en række naturgenopret-
ningsprojekter – knyttet til dalen og dens 
opland.  
Turen sluttes af med, at 
vi laver svampestuv-
ning af noget af det ind-
samlede på medbragt 
kogegrej. Vi får et 
glas vin til ma-
den.  
 

Mødested:  
OK tanken ved 
Hammelev.  
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Udtrækning af  
Ødis IF lotteri 

 

 Maj 
93, 287, 230, 
278, 122, 243, 

53, 88, 28,     
233, 188, 131 

 

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

tt
ebill

ede

af F
re

de N
ie

ls
en

 

 
 

Næste  nummer: 
 

Udkommer 9. august 2016 
Deadline fredag den 29. juli 2016 

kl. 8.00 
 

 
Husk at få jeres arrangementer  

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

 
"Gættebilledet" i sidste nummer 
var huset på Chr. Holmsvej 19 i 
Fovslet.  
 
   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. 
 


