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Husk   
Lokalbladet  

kan  betales via net-

bank på konto nr. 

7040 0000175819 

Husk navn 

Arbejdet med at placere de 24 bærende egestolper påbegyndtes 
torsdag d.27. juli.  Placeringen af stolperne udføres af entrepre-
nør Kurt Kjelde samt flere frivillige folk.                        Læs  s. 7. 

Det kan nås endnu 
 

Fotokonkurrencen er 
for alle beboere i Ødis 
Bramdrup, Ødis og 
Fovslet. 
 

Lokalrådet har udskre-
vet en fotokonkurrence, 
som løber fra 1.maj til       
15. august 2016 

 Nr. 186                                     Tirsdag den 9. august 2016                                 19. årgang  

Idrætsskole uddeler 
diplomer  
 

6. klasse på Ødis Skole har 
netop fået deres atletikdiplo-
mer.  
Alle i 4. klasse har bestået 
distanceprøven i svømning 
og har nu modtaget et flot 
diplom.                  Læs s. 20    

Stormøde i Fovslet 
 

Den 6. juli blev der afholdt 
beboerrmøde i Fovslet, hvor 
evt. etablering af grusgrav 
ved Langbjerggaard blev 
diskuteret. Der var et 
STORT fremmøde, og for-
samlingen blev enige om at 
lave en indsigelse.  Læs s. 9 

Ny gymnastiksæson 
 

Så er sommeren ved at gå på 
hæld, og dermed nærmer vi 
os en ny gymnastiksæson. 
Vi afholder en prøvedag søn-
dag den 4. september kl. 11 
hvor man kan se, om det er 
noget, man vil gå til.                                      

 Læs s. 23 

 Invitation til som-
mer-aktivitetsdag  
 

og (måske) indvielse af 
broen i Ødis Sø,  
lørdag d.27.august kl.13 
Mødested: Landsbyfæl-
leden ved Ødis Sø  
Aktiviteter  for hele fa-
milien.             Læs s. 5   
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 AUGUST 
14. kl. 13.30, Blomstrende lyng, he
 delandskab og sommer i Dan
 mark. Mødested: P-pladsen ved 
 V. Nebel Kirke,  Skovtrolden 

19.  kl. 16-18, Fredagsbar, ved krolfba
 nen 
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 

4.  kl. 11.00. Prøvedag gymnastik, 
 Ødis Hallen 

5.  kl. 19.00. Idemøde om Landsby-
 fælleden, Ødis Hallens Cafeteria, 
 Lokalrådet 

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

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,   
 Ødis Kirke 

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

27.  kl. 19.00. Præmiewhist, Ødis 
 Hallens Cafeteria  
 
 

OKTOBER 
4. kl. 19, Sang for sangglade, Ødis 
 Forsamlingshus 
11.  kl. 19.00. Præmiewhist, Ødis 
 Hallens Cafeteria  

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

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

25.  kl. 19.00. Præmiewhist, Ødis 
 Hallens Cafeteria  

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 

Sognets aktivitetskalender 

   

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2016 
          

  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 

Præmiewhist  
starter op efter endt sommerpause, 
Tirsdag d.13 september kl. 19.00 i 
Ødis Hallens Cafeteria. Vi spiller hver 
tirsdag i ulige uger. 
 

Alle er velkomne 

Fredagsbar bliver næste gang fredag 
den 19. Aug. kl. 16-18. Vi glæder os til 
at se rigtig mange til hyggeligt  sam-
vær, 
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NYT FRA LOKALRÅDET 
 
 

Broen i Ødis Sø  
 

Torsdag d.27.7. startede arbejdet med at 
placere de store egepæle til broen i Ødis 
Sø. Om alt går vel, er broen klar til en 
officiel indvielse, lørdag d.27.8. hvor der 
samtidig afholdes aktivitetsdag. 
 

Sommer-aktivitetsdag ved søen  
Lørdag d.27.8.kl.13-17(19) afholder vi en 
hyggelig aktivitetsdag for alle beboere i 
Ødis Bramdrup, Ødis og Fovslet, se pro-
grammet andet steds (s. 5). 
 

Ødis som Frilandsby/
Omdannelseslandsby  
Ændringer af planloven er nu vedtaget, 
og det betyder, at der åbnes for nye mu-
ligheder på flere områder. Ødis har et 
stort ønske om at komme i betragtning, 
når det besluttes hvilke to landsbyer, der 
kan få status som Omdannelseslandsby.  
 

Idemøde  
Vi skal have ideer på bordet til, hvordan 
vi bedst udnytter den nyerhvervede 
”gartnerigrund”, som ligger i tilknytning 
til Ødis Sø og som skal indgå i planen for 
hele det offentlige areal 
(Landsbyfælleden ved Ødis Sø) Derfor 
indkalder Lokalrådet idemøde, mandag 
d.5.9. kl.19 i Ødishallens cafeteria. Kom 
og del dine ideer med Lokalrådet, vi har 
brug for dem. 
 

PS: Hvad er en Fælled???  
En betegnelse for det stykke fælles græs-
areal i landsbyen, som lå uopdyrket hen, 
og som kunne bruges af alle. 

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  

INFO til ejere af private 
brønde og boringer 
 

Tidligere sendte kommunen brev ud 
med en påmindelse om ejerens ansvar 
om at sørge for de lovpligtige vandana-
lyser, men nu skal ejeren selv holde øje 
med det og huske det.  
Ifølge loven er ejer forpligt til at få fore-
taget disse analyser. Miljøstyrelsen  an-
befaler hvert 5 år, og den anbefaling 
følger Kolding kommune.  
Kommunen opfordrer også til, at man 

får drikkevandet undersøgt for pestici-
der. 
Vandet skal som før analyseres for bl.a. 
colibakterier og indhold af nitrat og fos-
for. 
Yderligere informationer findes på Kol-
ding kommunes hjemmeside under: 
www.kolding.dk/drikkevand               
og de vil også fortsat hjælpe med vej-
ledning efter behov og kan oplyse, 
hvornår man sidst har fået lavet en prø-
ve. 

Ødis Vandværk    

http://www.kolding.dk/drikkevand
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Af Inge M. Thomsen 
1. februar flyttede Cathrine Schilling 21 år 
og Kenneth Nørhede 25 år ind i huset på 
Ødis Byvej 30. 
Flere har nok bemærket, at ejeren af huset, 
Steffan Christensen, har været i fuld gang 
den seneste tid med at fylde jord på osv. – 
og véd, at han har flere planer for huset, så 
det igen kommer til at være et flot hus, der 
jo ligger som det første, man ser, når man 
kører ind i byen.  
De unge mennesker kommer fra byer på 
størrelse med Ødis. Cathrine er fra Vester 
Nebel og har gået i skole i Fynslund, hvor 
også Kenneth har gået. Kenneth er født og 
opvokset i Jordrup, og begge har holdt kon-
takten til byen vedlige. De er begge gym-
nastikinstruktører, henholdsvis springin-
struktør (Kenneth) og rytmegymnastik for 
Cathrine vedkommende, så de er begge lige 
noget for idrætsforeningen her i byen at få 
fat i til vinter. 
Husets øvrige beboere er hunden Diego, en 
Kleiner Münsterlænder, en glad hvalp, der 
må dele opmærksomheden med katten Ed-
die på ca. 8-9 år, som de har hentet på et 
internat. De nyder alle at gå tur med hun-
den nede ved søen. 
Cathrine overvejer at gå i gang med en 
uddannelse indenfor Ernæring og sundhed. 

Denne uddannelse 
foregår i Haderslev, 
men hun skal nu 
allerførst have læst 
nogle fag op, såsom 
kemi.  
Kenneth er uddan-
net radiomekaniker 
og arbejder hos KK 
partner i Brørup. 
Arbejdsopgaverne 
er meget alsidige. 
Udover reparatio-
ner af TV og radioer er der mange forskel-
lige typer af overvågningsudstyr, og han 
har arbejdet en del på diverse opgaver på 
Esbjerg lufthavn.  
De dyrker begge næsten al slags vandsport, 
f.eks. vandski og Wakeboard, ja jeg vidste 
heller ikke hvad det er, men det er som 
snowboard, hvor man står på et bræt og så 
bare derudad.  
Og det gængse spørgsmål: hvorfor kom I 
til Ødis? Jo, de boede i Ågård, men dette 

lejemål endte, og de skulle finde et sted, 
hvor de måtte have dyr og ok afstand til job 
og interesser. Og så dukkede dette hus op 

på Facebook hos en fælles ven, og de syn-
tes om huset. Så derfor.  

Velkommen til Ødis Sogn  

Sikke en flot indkørsel vi har fået 
til Ødis by 
Ja, en forskønnelsespris har vi ikke (endnu 
da), men synes de 2 ejere af henholdsvis 
Steppingvej nr. 10 (Banken i gamle dage) 
og Ødis Byvej nr.  30 begge har fået en – 
på godt jysk – en ordentlig tur og fremtræ-
der nu som en flot indgang til byen, når 
man kommer fra Steppingvej.   
Ved godt I ikke er helt færdige, men er helt 
sikker på, det vil ske.  
Tror vi alle ved, hvor vigtigt det er at holde 
vor by og alle husene i god og præsentabel 

stand, så alle der kommer hertil tænker: 
sikke da en skøn lille by – ligger i et smør-

hul lige ned til søen, tæt ved motorvejen 

men fri for storbyens støj og larm.    
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Invitation til sommer-aktivitetsdag ved 
søen og indvielse af broen i Ødis Sø,  

lørdag d. 27.august kl.13 
 

(Vi håber, det vil lykkes at få broen færdig til denne 
dag, så sæt kryds i kalenderen!) 

Mødested: Landsbyfælleden ved Ødis Sø  
 

Kl.13-17 aktiviteter for hele familien, unge som gamle. 
Programmet 

Kl. 13.00: Velkomst og forhåbentlig indvielse af broen                                                              
                 – nærmere information, når vi kender den endelige tidsplan for           
                  brobygningen. 
                  Boden åbnes. Kaffe/te, kage, øl, sodavand, små juicer.  
                  Priser 5, 10 og 15 kr. 
 

Kl. 13.30  Aktiviteterne sættes i gang.– vælg gerne flere! 
   Mountainbike i Drenderup skov ca. 5 km for unge og gamle (medbring cykel) 
   Cykeltur gennem de 3 landsbyer 21,5 km,– for voksne og trænede børn 
(medbring cykel). Der er indlagt pause, hvor den kan købes drikkevarer. 
Løb for børn og voksne – ca. 5 km i bl.a. Drenderup Skov, Egeskovvej, Ødis 
Kirkevej og Kirkesti. 
Krolf på krolfbanen – prøv at spille krolf 
Fiskekonkurrence 
Snobrødsbagning 
Fotokonkurrencen – husk navn på de fotos, du deltager med.  
Afstemning kl.16. 
Kl.ca.16.30: Hyggelig fælles afslutning på dagen ved søen. Der kan købes pøl-
ser, øl og vand. 
PS. Der vil være opstillet toiletvogn på pladsen 
Arrangementet gennemføres ved hjælp af folk fra vores forskellige foreninger, og 
arrangementet skulle gerne hvile i sig selv økonomisk. Et eventuelt overskud gem-
mes til næste år, da vi håber, det bliver en årlig tilbagevendende tradition. 
 

Tag din nabo, en god ven eller din familie ved hånden og mød op til en hygge-
lig dag. Husk tøj og udstyr til dagens aktiviteter samt kontanter til køb i bo-
derne. Alternativt kan Mobile Pay benyttes. 
Vi glæder os til at se rigtig mange fra Ødis Bramdrup, Ødis og Fovslet. 

 

Venlig hilsen ”Arrangementsudvalget” 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://oedis.infoland.dk/wp-content/uploads/copy-cropped-IMG_2585.jpg&imgrefurl=http://oedis.infoland.dk/foreninger/stifindergruppen-i-oedis-sogn/turbeskrivelse-om-odis-so-og-drenderup-skov/&h=200&w=995&tbnid=XP0JuREfMfd0rM
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 Af Karen Nielsen 
 

I april 2016 flyttede Alina Pazet-
ti og Peter Petrech ind i huset på 
Hovvej 3 i Fovslet. Parret kom-
mer fra Binderup, hvor de boede 
i en lille lejlighed. De er glade 

for den større bolig og haven, som Alina 
kan lide at passe. Og ikke mindst deres 
fireårige labrador Catto, som nu har fået 
god plads at røre sig på, i den indhegnede 
have. 
Alina kommer fra Honduras i Mellemame-
rika. Hun har gået i sprogskole i Kolding i 
knap tre år og er blevet rigtig god til dansk. 
Hun har et rengøringsjob om morgenen i 
Restaurant Bella Italia i Kolding. 
Peter kommer fra Slovakiet. Han har boet i 
Danmark siden 2000 og har arbejdet som 
tjener i Bella Italia i Kolding i 16 år, en 
velbesøgt Restaurant, som har eksisteret i 
26 år. Peter fortæller, at der er meget travlt 
for tiden. Der er fyldt med turister hver 
dag. 
Alinas interesser er haven, og så elsker hun 
at bage. Hun hører gerne musik og kan lide 
at lave kreative ting, såsom pynteting til jul 
m.m. 

Peters store interesse er astronomi. I stuen 
står en stor stjernekikkert, som han, især 
om natten hvor der ofte er bedre udsyn, 
studerer galakser og planeter i. Musik kan 
han også lide, han spiller gerne på key-
board. 
Parret tager flere gange om året turen til 
Honduras og besøger Alinas familie, hvor 
de nyder varmen og den smukke natur. 
Sidste gang fejrede de nytåret 2016 derude. 
De er glade for at bo i Fovslet og synes, de 
har gode naboer.       

Velkommen til Ødis Sogn  

Solstrålehistorie 
 

Af Inge M. Thomsen 

Se andet sted i bladet om vedlige-
holdelse i Ødis by, og om det kun-
ne være dejligt med lidt flere hjæl-
pere. Og så kommer jeg tilfældigt 
forbi Bondehullet, og der er 2 raske 
drenge i gang med at slå græs – det 
er bare fantastik – den ene dreng 
spurgte sin far om de måtte, og det 
sagde han heldigvis ja til.   
Drengene Oliver og Benjamin er 
begge 11 år og går i Ødis Skole og 
starter i 5 kl. efter sommerferien.  
Den ene slog græs og den anden 
kørte affaldet væk   - så ikke noget 
halvt arbejde.  TAK drenge      
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Nu er det ganske vist….  
Broen i Ødis Sø er en realitet  
 

Nu er det ganske vist…. Broen i Ødis Sø 
er en realitet og forventes færdig d.27.8. 
Arbejdet med at placere de 24 bærende 
egestolper (20 x20 cm) påbegyndtes, tors-
dag d. 27.juli. 
Broens dæk laves ligeledes af egebjælker 
og bliver 12 m i diameter og vil være 2,4 m 
bredt. Dækket vil være ca. 30 cm over 
vandspejlet og forbindes med land med et 7 
m langt trædæk. Der vil være 3 siddeplad-
ser på broen. 
Placeringen af stolperne udføres af entre-
prenør, Kurt Kjelde og hans gravemaskine 
samt flere frivillige folk iført vaders. Selve 
beklædningen af broen udføres af elever fra 
”Hansenberg”. 
Det bliver rigtig spændende at følge opfø-
relsen af broen, og vi glæder os til at kunne 
indvie den. Forhåbentlig vil den stå fær-
dig, så vi kan indvie den officielt til som-
mer aktivitetsdagen, lørdag den 
27.august kl.13.  
Følg med i byggeriet, og se programmet for 

dagen her i bladet og på reklameopslagene 
i landsbyerne, samt på ”Sandwichskiltene” 
fra d.15.august. 

Junglesti i Drenderup Skov 
 

Så er der igen etableret en junglesti i 
Drenderup Skov. Du finder junglestien 
ved at kigge på kortet ved skoven og gå 
700-800 meter ad en bred skovsti. Ved 
den første røde pæl drejer du ind i skoven 
ad en trampesti.  
Flere steder er stien markeret, men man 
skal være meget opmærksom for at finde 
de syv forhindringer. 

Det er elever fra Troldkærskolen, der har 
bygget stien sammen med deres lærere. 
De syv forhindringer er for det meste lavet 
af materialer fra naturen. 
Det var formand for stifindergruppen In-
ger Thomsen, der fik ideen og tog kontakt 
til Troldkærskolen. Her var man meget 
begejstret for projektet, og i juni i år blev 
stien en realitet.  
Stien er for alle både børn og barnlige 
sjæle i alle aldre. 
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Sankt Hans i Fovslet 
 

Af Karen Nielsen 
 

Så blev det igen tiden at holde 
Sankt Hans aften i Fovslet, med 
socialt samvær og ild i bålet. 
 

Igen i år åbnede Mette og Søren 
portene til fællesspisning i deres 
garager. Bordene var flot pyntet 
med hvide margueritter, og hver 
især medbragte, hvad de skulle 
bruge. Grillene blev tændt og 
snart duftede det af grillstegte 
bøffer, pølser m.m. En god 
regnbyge kom, mens alle sad 

under tag i den lune Sank Hans af-
ten. 
Klokken 20.30 tændte vores fyrme-
ster  Niels bålet, på byens fællesareal 
og til sangen: Vi elsker vort land, 
blev heksen sendt til Bloksbjerg i 
den varmeste Sankt Hans aften i 
mange år. Aftenen sluttede med kaf-
fe og hygge i Mette og Sørens gara-
ger. 
 

Cykelklub i 
Fovslet 
 

Af Karen Nielsen 

Så kom Fovslet cykel-
klub endelig fra start. 
Efter tre forgæves forsøg 
med en uges mellem-
rum, hvor regnen silede 
ned, lykkedes det holdet 
at starte den første man-
dag i juli, i det fineste 
solskinsvejr og lidt 
blæst. Efter ca. halvdelen 
af cykelturen, blev det 
tid til en kaffepause til 
medbragt kaffe og kage 
og en hyggesnak, inden turen gik videre.  
Pulsen kom op, på de små stigninger der 
kom undervejs, konditionen trængte til et 

løft. Det bliver der nu gjort noget ved 
fremover. 
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Information fra 
 
 
 

Beboerforeningen for 
Fovslet og Omegn 

Stormøde i Fovslet 
Af Susanne Rømer 
 

Den 6. juli blev der afholdt beboermøde i 
Fovslet, hvor forhold vedr. evt. etablering 
af grusgrav ved Langbjerggaard i Fovslet 
blev diskuteret. Der var et STORT frem-
møde, og forsamlingen blev enige om at 
lave en indsigelse mod etableringen med 
fokus på de trafikale indvirkninger på lo-
kalsamfundet og fremsende et åbent brev 
til Poul Erk Jensen, Kolding Byråd. 
  
Fra Lokalrådet deltog Jens Jørgensen. Der 
var en livlig debat, og alle er enige om, at 
det er godt, at der kan etableres erhverv i 
Fovslet. Det er ikke det, der er bekymren-
de. Men der er flere uhensigtsmæssigheder 
forbundet med en grusgrav i udkanten af 
byen. Altoverskyggende er den sikkerheds-
mæssige risiko, som er forbundet med den 
massive forøgelse af intensiv og tung trafik 
på byens smalle veje. Her tænkes der især 
på vores børn, som benytter vejene til fods 
og på cykel, både til og fra skole og i friti-
den. 
  
Området ved Fovslet består af knap 70 
husstande, hvoraf cirka halvdelen har sko-
lesøgende børn – og mange benytter bus-
sen til skole og står flere steder blot i vej-
kanten og venter på bussen. Dette i sig selv 
er ikke uden risiko, men med stor stigning i 
tung trafik bliver risikoen ikke mindre for 
børnene. 
  
Beboerne i Fovslet synes helt klart, at byen 
er dejlig at bo i, og der er et unikt landsby-
miljø. Men med etablering af en grusgrav, 
kan byen blive mindre attraktiv at flytte til, 
og det kan sandsynligvis også medføre, at 
mange af de unge nye tilflyttere, som er 
kommet til byen de senere år, vil fraflytte 

området af hensyn til deres børns sikker-
hed. 
  
Vejnettet ved Fovslet er ikke konstrueret til 
at imødegå en sådan belastning, som en 
grusgrav vil medføre, hvilket formentlig 
vil betyde, at vejenes beskaffenhed vil bli-
ve endnu ringere, end de er i dag, og der-
med svære at færdes på. 
  
Mange huse i Fovslet er af ældre dato og 
konstruktion. De er grundmuret og funde-
ret med kampesten og har således risiko for 
bygningsskader og vil blive svære at sælge 
med tiden. 
  
Beboerne er også bange for, hvad trafikken 
vil ødelægge omkring det rekreative områ-
de, hvor der ofte opholder sig børn, og da 
der ikke er fortove i Fovslet, bliver de 
smalle veje brugt til ”transport” mellem 
hjem og det rekreative område. Det  vil nu 
blive forbundet med risiko for at møde 
store og tungt læssede lastbiler, som end 
ikke kan komme forbi hinanden på de 
smalle veje. 
  
Områdets beliggenhed og kuperede terræn 
gør, at det benyttes af talrige motionister, 
cyklende som gående, som kommer fra 
andre dele af landet. Det giver et pust i 
hverdagen at møde disse personer, men 
beboerne frygter, de også vil forsvinde fra 
gadebilledet med etableringen af grusgra-
ven. 
  
Det blev også nævnt, at vejen til grusgra-
ven, Grønforten, er belagt med grus. Da 
radiokædetårnet blev bygget i starten af 
firserne, måtte den tunge trafik omdirigeres 
til alternative ruter, da vejen blev ødelagt 
og dette vil formentlig ske igen. 
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Hvilken vej ? 

 

Loppesager 
 

 
 
 
 

Afhentes hurtigt efter aftale 
Henvendelse:  

Tlf. 28 12 88 79  / Tlf. 75 59 85 21 

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

 Det var en stump af Ødis Kirkevej, 
hvor den munder ud i Rodegårdsvej ved 
Ødis Kirke, der var sidste nummers  
vejgættebillede.  
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I juni blev vore små anlæg 
i Ødis renset for ukrudt  
 

Af Inge M. Thomsen 
 

Helt sikker på, det glæder de man-
ge, der kommer forbi, og lige den 
dag havde ”Tordenskjolds solda-
ter” den gode oplevelse, at der 
kom en yngre mand forbi og ud-
talte sin glæde ved det arbejde, 
som der blev gjort for at holde vor 
by ren og pæn. og han svarede: Ja, 
det ville han da også gerne hjælpe 
med i fremtiden. Det er den slags 
gode oplevelser, der gør arbejdet 
lidt sjovere. 
Han opgav navn og tlf. nr. og vil nu kom-
me med på tlf. listen over dem, der vil 

hjælpe til.  Vi kan nemlig godt 
bruge lidt flere. Så går arbejdet / 
snakken altid lidt bedre, når man 
er en flok.   
Systemet er enkelt. Der kommer 
en sms om, at dag  X -  kl. X mø-
des vi ved X . Så dukker man 
bare op. Og kan man ikke, ja så 
er det helt ok.  
 

Bondehullet  
Dette område trængte efterhån-
den også til en omgang, og ud-
over rengøring af området blev 
der lavet en helt ny overgang (se 

billedet) så man nu kan gå rundt og dermed 
automatisk komme forbi selve Bondehul-
let.  
Efterfølgende har vi haft et møde med Kol-
ding kommune, og der blev besluttet føl-
gende: 
Info standeren bliver opdateret og sat op 
inde ved bord/bænkesættet. Der kommer et 
skilt op ude ved vejen, hvor forbipasseren-
de kan se, der er mulighed for at sætte sig 
ned og nyde sin medbragte mad. Den del 
af hækken, der vender ud mod den store 
sten, bliver fjernet. Det giver et bedre ud-
syn. 
Der kommer et nyt affaldsstativ op, så om-
rådet derefter vil fremstå pænt og som sik-
kert ikke mange ved, er der kun ganske få 
Bondehuller tilbage i Danmark. Mere om 
dette kan læses på info standeren.    
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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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Den 12. juni afholdtes afskedsgudstjeneste 
med efterfølgende reception i Ødis Præste-
gård for vores præst igennem 10 år, 
Borgny Brünings-Hansen. Mange tak til de 
mange fra både Ødis og Seest sogn, der var 
mødt op for at sige farvel til hende og hen-
des familie. Herunder kan talen til Borgny 
læses… 
 

Kære Borgny.   

Jeg vil gerne på Ødis menighedsråds vegne 
sige nogle ord til dig.  
Som du jo nok ved, er det vemodigt for os 
alle at stå her i dag. Det kom som et chok 
for os, at du rejser fra os. Som vi også 
skrev i Sogneavisen er der intet, der varer 
evigt, men det måtte gerne have varet lidt 
længere, inden du og din familie rejste. Du 
har fået din drømmestilling som præst hos 
den færøske menighed i København.  Det 
er fantastisk for dig, og vi under dig det 
virkelig. Kæmpe stort tillykke med det! 
 

Som menighedsråd repræsenterer vi jo alle 
Ødis sogn. Menighedsråd og præst skal 
sammen få livet i og omkring kirken til at 
leve og gerne udvikles på en god og positiv 

måde. Præsten har ansvaret for den teolo-
giske linje og er den repræsentative i kir-
ken. Menighedsrådet rolle er bl.a. den ad-
ministrative rolle, at få økonomien til at 
hænge sammen, planlægge arrangementer 
og meget andet, men særligt at støtte op 
omkring præsten og det, præsten laver og 
sætter i gang i og omkring kirken. Og det 
har ikke været svært at støtte op omkring 
dig som præst. 
Du har sat man-
ge nye tiltag i 
søen, og vi har 
sammen med 
dig haft et helt 
særligt samar-
bejde. Man si-
ger at samarbej-
de er på godt og 
ondt. Det har 
det ikke været 
med dig, det har 
kun været på 

August  -  september 2016 

Afskedsgudstjeneste med efterfølgende reception i Ødis Præste-
gård for vores præst igennem 10 år, Borgny Brünings-Hansen.  
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Taxa: 75 50 27 00 
Aftale nr: 2626 
Oplys: afhentningsadresse, kirke og 
tidspunkter for transport 
Bestilling: en time før gudstjenesten, 
bedst dagen før. 

godt. Vi har ikke altid 
været enige om al ting, 
vi har arbejdet, med i 
menighedsrådet, men 
vi har altid kunne tale 
os frem til gode og 
konstruktive løsninger 
i fred og fordragelig-
hed. Det hører vi rundt 
omkring, at det er ikke 
en selvfølge. Det er vi 

dig meget taknemmelige for. 1000 tak for 
det Borgny.  
 

Du har mestret det, at kunne være præst i 
byen, og når så præstekjolen var lagt, har 
du på fineste vis forstået den kunst at være 
privatperson og et med vi andre.  
Vi kommer til at savne alt du står for både 
som præst men især også som menneske. 
Du og din familie, Thomas, Anna Dorthea 
og Johannes har været en stor del af, og har 
deltaget i vores lokalsamfund. Så det er jo 
ikke kun som præstefamilie, I vil blive 
savnet, men også som en deltagende og 
engageret familie i mange andre sammen-
hænge. Det er som fodboldspiller, klasse-
kammerater, medlem i strikkeklubben, 
nabo, ven, gymnastikleder, spejdermedlem, 
bestyrelses medlem osv… 
  

Den nye præst, der overtager din plads, 
kommer til en kirke i god udvikling og 
vækst. Du har bygget et godt og solidt fun-
dament her hos os. Du stopper på toppen 
og efterlader en velfungerende kirke, hvor 
vi tror på, at alt det du har skabt, stadig vil 
udvikles og blomstre i årene fremover. Vi 
ønsker dig og din familie AL mulig held 
og lykke fremover i København og siger 
tusind tak for den tid, vi har haft jer her hos 
os.  

Tina Bihl 
Menighedsrådet afventer stadig den offici-
elle godkendelse fra Kirkeministeriet om-
kring ansættelsen af vores nye præst. Men 
vi kan løfte sløret for, at præstegården til 
september igen bliver beboet af en kvinde-
lig præst og hendes mand. Vi melder mere 
ud, når den officielle ansættelse er helt på 
plads.  

 
 

Gudstjenester  
i Ødis Kirke  
    August og       

september 
 

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 
 

September  
4.  15. søndag efter trinitatis  kl. 10.30 

Indsættelsesgudstjeneste, hvis ny præst 
er ansat 

 

11. 16. søndag efter trinitatis kl. 9.00  

v/Kristina Nilsson el. ny præst 
 

18. 17. søndag efter trinitatis kl. 14.00 

Høstgudstjeneste med efterfølgende 
kaffebord  

v/Kristina Nilsson el. ny præst 

25.  18. søndag efter trinitatis kl. 10.30  

v/Kristina Nilsson el. ny præst 

Kontakt  
Organist: Karin Petersen.41593437  

Sognepræst: Vacant. Embedet passes 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.  
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Sankt Hans ved Ødis Sø 
Af Eigil Laursen 

Igen i år blev der lavet og tændt bål på 
Søen, og efterhånden er erfaringerne med 
opbygning af tømmerflåde og bål så gode, 
at bålet faktisk bliver flottere for hvert år. 
I år blev det for en gangs skyld et fanta-
stisk flot vejr Sankt Hans aften, og der var 
en snes stykker som grillede og hyggede 
sig nede i teltet.  
Der var dejlig mange, der fandt vej til søen, 
og da byrådsmedlem Birgitte Kragh holdt 
båltalen, og bålet blev tændt, var der mødt 
150 – 175 personer. Vi sang 
”Midsommervisen” og ”Danmark nu blun-
der den lyse nat”. Herefter var der mange 

som besøgte 
boden for at kø-
be kaffe og kage 
og diverse drik-
kevarer, og man 
fornemmede, at 
folk hyggede sig. 
Vi fornemmer 
også, at de man-
ge børn hyggede 
sig gevaldigt 
med boldspild og 
snobrødsbag-
ning. Det er sær-
deles pragtfuld 
med sådan en opbakning, der utvivlsom vil 

føre til en gentagelse af arrangemen-
tet til næste år med de justeringer og 
ændringer, der er behov for.  
Aktivitetsudvalget takker for det 
gode fremmøde, og alle de som be-
søgte boden, da det er den eneste 
mulighed, udvalget har for at samle 
lidt midler til at holde maskinparken 
kørende med brændstof og sliddele 
– og til en velfortjent forfriskning til 
alle hjælperne, når de luger ukrudt 
nede i byen. 
Også en tak til Finn Klostermann 
der leverede strøm til bod og højta-
leranlæg, og til Henning C. Rinkov-

ski som velvilligt stillede sit forstærkeran-
læg til rådighed. 
Aktivitetsudvalget ønsker alle en forsat god 
sommer. 

SANG FOR SANGGLADE 
 

 
 
 
 

Vi samles om Marie Louise ved kla-
veret i Ødis Forsamlingshus  

tirsdage i lige uger kl. 19 – 21. 
 
 

25 kr.  inkl. fælles kaffebord  
– overskuddet går til lokalet, kørsels-

godtgørelse m.m. til lederen. 
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Bedsteforældredag i  
Børnehuset Søbo 
 f Marianne Skov Frederichsen 
Fredag d. 3/6 var en festdag i børnehuset 
Søbo. Dagen var kommet, hvor vi skulle 
holde den årlige bedsteforældredag i bør-
nehaven og vuggestuen. Børnene glædede 
sig til at få besøg, og denne gang blev bed-
steforældrene modtaget af små sørøvere.  
Igen i år skulle bedsteforældrene medbrin-
ge en plante eller blomsterfrø, som de skul-
le plante sammen med deres børnebørn. 
Børnehuset Søbo sørgede for jord og span-

de dertil og så vil børnene vande blomster-
ne hen over sommeren.  
Børnehaven startede med fællessang på 
legepladsen og efter de havde plantet, kun-
ne de hygge sig med boller og kaffe  rundt 
på legepladsen eller indenfor. Vuggestuen 
startede også med et par sange efterfulgt af 
boller og kaffe. De små maver var sultne. 
Derefter gik de på legepladsen for at plan-
te. Det er fantastisk at se glæden i børnene, 
når de har besøg af deres bedsteforældre.  
I år var alle, store som små, klædt ud som 
sørøvere. Nogle havde klap for øjet, andre 
sørøverhatte. Seje så de ud  Børnehuset 
Søbo havde i ugerne op til haft emneuge og 
temaet var ”sørøver”. Hver dag til samling 
sang vi sørøversange. Vi lavede mad over 

bål, var på skattejagt på legepladsen, gra-
vede efter guldsten i sandkassen, lavede 
sørøverhatte m.m. Det hele blev afsluttet 
med bedsteforældredag, som altid er en 
kæmpe succes. Vi vil gerne sige tak til alle 
bedsteforældre for en dejlig dag og håber 
at se mange af jer til næste år  

Sankt Hans i Børnehuset Søbo 
 

Traditionen tro afholdt Børnehuset Søbo 
igen i år Sankt Hans. Børnene havde væ-
ret med til at lave heksen, og så spændt til 
at der blev 
tændt op i det 
lille bål. Bålta-
le var der ikke 
noget af, men 
børn og voks-
ne sang mid-
sommervisen 
og heksemut-
ter lod en tud-
se.  
 

Da heksen var 
fløjet til 
Bloksbjerg og 
ilden havde 
lagt sig, blev 
der poppet 
popcorn over 
bålet. 
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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 

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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Sara 5. klasse på Ødis Skole  
 

Sara fra 5. klasse på Ødis Skole har i faget 
håndværk og design lavet en flot bænk i 
rødel. 
Sara fortæller her, hvordan hun fik lavet 
den flotte bænk: 
 

”Bænken er lavet af rødel. Man tager pla-
den og sliber den med en maskine, så den 
bliver blød og glat.  
Du skal huske at skifte sandpapir! 
Tag en stiksave og sav huller, hvor benene 
skal sidde. 
Jeg valgte at sætte benene på skrå, og så  
valgte jeg at beholde barken på.” 
På bænken er plads til 3 personer.  
 
 

”Man skal have god tid til at lave bænken 
og ikke sige: jeg bliver færdig i dag. 
Det lærte jeg,” slutter Sara fra 5. klasse.” 

4.kl. besøger Vesterled  
 

Tirsdag 7. juni   
Tirsdag morgen gik 4. kl. fra Ødis Skole 
ned til plejehjemmet Vesterled.   
Da vi kom derned, var der en dame som 
tog imod os. Hun viste os vej hen til spise-
stuen. Vi blev sat sammen i små grupper, 
hvor vi skulle læse en H.C. Andersen histo-
rie og fortælle noget om os selv for en af 
beboerne på Vesterled.   
En der hed Poul fortalte om, da han gik i 
skole, og dengang måtte lærerne slå børne-
ne, og han var blevet sparket hen ad gulvet. 
Senere gik vi alle sammen udenfor for at spille petanque, stigegolf og krolf. Senere 

da vi var færdige med at spille, spiste vi 
madpakker.  
Denne uge skulle beboerne motionere. Der-
for havde de en maskine, der kunne lave 
nogle effekter på gulvet. Vi fik også lov til 
at prøve den, og det var rigtigt sjovt. Til 
sidst fik vi pandekager med is, sukker og 
syltetøj. Lige efter det, skulle vi fortælle 
noget om vores skole, og vi skulle også 
synge Hil dig frelser og livstræet. Derefter 
gik vi hjem til Ødis skole igen. Det var en 
rigtig spændende og hyggelig dag, fordi de 
ældre var søde at være sammen med.  
 

Liv og Emma, 4. klasse Ødis Skole  
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Ødis Skole  
Idrætsskole uddeler atletik-
diplomer til 6. klasse 
6. klasse på Ødis Skole har netop fået 
deres atletikdiplomer, som de har 
trænet på det meste af foråret. 
En af eleverne sprang 140 i højde-
spring! Godt klaret. 
Ødis Skole er en af Kolding Kom-
munes 5 idrætsskoler 
Alle klasser har 2 forløb årligt med 
foreningsinstruktører i forskellige 
idrætsgrene. 
Alle klasser arbejder med idrætsmær-
ket, hvor der trænes grundlæggende fysi-
ske færdigheder. 
 

Bevægelse og aktivitet 
Alle elever har bevægelse midt på dagen. 
Legepatruljen sørger for, at der er stylter, 

bolde, frisbee og sjippetov, som man kan 
låne og lege med i pauserne.  
Skolen har en stor god legeplads, hvor ele-
verne kan røre sig, og der er altid aktivite-
ter på boldbanerne. 

6. klasse på Ødis Skole viser her deres idræts-
diplomer, foto: Kim Kongsted.  

Ødis Skole: Sikre svømmere 
på idrætsskolen 
 

Alle i 4. klasse har bestået distanceprøven i 

svømmeundervisningen. De har nu modta-
get et flot diplom som bevis på deres 
svømmeegenskaber. 

 

4. klasse sidder stolte med deres diplom i svømning. Foto, Kim Kongsted. 



21 

Levering af: 

 bårebuketter, kranse,  

blomster, dekorationer,  

almindelige buketter og 

sammenplantninger 
 

74 56 25 40 

 

VÆR GOD VED DINE 
FØDDER! 
 

* BØJLEBEHANDLING 
* BEHANDLING AF  
    LIGTORNE 
* NEDGROEDE NEGLE 
* FJERNELSE AF HÅRD HUD 

 

Christiansfeld 
Fodpleje 
Læge exam. 
Fodplejer 

Dorthe Birkholm 
Kongensgade 13 
Christiansfeld 

Tlf. 74562117 
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Hvad er det? Af Frede Nielsen 

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

Det var såkaldte galler på et bøgeblad, 
der var vist i sidste nummers ”Hvad 
er Det”   
  Disse galler findes der et utal af i 
form af finurlige udgaver rundt om-
kring i vores natur på en lang række 
forskellige værtsplanter. Denne gang 
er det altså et bøgetræ, der er blevet 
udvalgt som hjemsted for netop denne 
lille, specielle galle. 

   Gallerne dannes ved, at et meget 
lille insekt, som kan være en galmyg, 
en galmide, en galhveps og i enkelte 
tilfælde en flueart, som på et tidligt 
tidspunkt i foråret har lagt et æg på 
det helt unge blad. Dette æg indehol-
der et stof, som tvinger træet til at 
danne denne galle.      
   Gallen dannes omkring ægget og 
virker både beskyttende mod eventuelle 
fjender og som fødemiddel til den lille 
larve, som på et tidspunkt kommer ud 
af ægget. Larven spiser sig stor og 
stærk nok til at overvintre i gallen. 
Den forpupper sig sent på året og 
venter helt til næste forår, hvor det 
voksne insekt så 
gnaver sig ud af 
gallen for at 
starte hele pro-
cessen forfra. 
   Den galmide, 
der er aktuel i 
angivne tilfælde 
hedder såmænd 
Bog galmide.      

Vi vil åbenbart 
godt være bekendt, 
at kommunen skal 
sende folk ud på 
sognets veje for at 
samle vores efter-
ladenskaber sam-
men. 
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NYT FRA ØDIS-IF 
 

Hej Alle sammen!  
Så er sommerferien ved at være billigt til 
salg, og nogen glæder sig måske til at kom-
me lidt i gang igen!  

 

Vi har en god nyhed. Der starter et U5 fod-
boldhold udendørs - Dejlig nyhed! – se 
mere nedenfor.   
 

Udendørs: 
Fodbold U6 og U9-10 træner tirsdage på 
stadion fra tirsdag d. 9 . / uge 32. 
 

FFS fortsætter naturligvis udendørs onsda-
ge fra d. 12. august kl 19:00 /uge 32 - så 
kom frisk ALLE er velkomne! 
 

Indendørs: 
Badminton: mandagsbanerne sælges fra 
mandag d. 29. august kl. 19:00 i hallen. 
Husk det er "først til mølle" på tiderne! 
 

Håndbold ØDIS IF 
Dame serie 1 og 3: 
Opstart torsdag d. 11/8 kl. 20 
Finn Svensson er træner. 

Herre Serie 2: 
Opstart tirsdag d. 23/8 kl. 20 
Johnny Frederiksen er træner. 
 

Drenge/pige U10: 
Opstart torsdag d. 11/8 kl. 17.30-19.00 
Sandra Bojsen er træner. 
 

De vidste haltider er på grund af enkelte 
uafklarede ting ikke 100% på plads endnu, 
så de viste er foreløbige. Følg med på 
www.odis-if.dk for endelige tider! 
   

Åben-hal-arrangementerne på udvalgte 
fredage fortsætter i  efteråret. Nærmere  
information på ”Det sker i Ødis”  
(Facebook) og på odis-if.dk  
  
Vi ønsker alle en god sensommer og på 
gensyn på græs eller i hallen! 

Ny gymnastiksæson 
Så er sommeren ved at gå på hæld, og der-
med nærmer vi os en ny gymnastiksæson. 
 

Vi afholder en prøvedag søndag den 4. 
september kl. 11 og et par timer frem , 
hvor man kan se, om det er noget, man vil 
gå til. 
 

I denne sæson har vi atter 4 hold: 
Forældre/barn  

Holdet trænes af Sandra. Træningstider er 
onsdage kl. 16.30 ~ 17.30. 
Her går børn fra dagpleje og op til gliden-
de overgang 
Der lægges vægt på at udvikle barnets 
motorik gennem leg. 
 

Spring 1  
For børn i glidende overgang til og med 2. 
kl. Der trænes onsdage fra 17.30 til 18.30. 
Her udvikles børnenes evner for spring og 
teknikker. 
Trænere: Elisabeth, Steffen og hjælpere. 

Spring 2  
For 3. kl. og op. Træningstider onsdage fra 
18.30 til 20.00 
Her udføres spring på individuelt niveau 
hvor teknikken forbedres. 
Trænere: Steffen ,Anja og Charlotte. 
 

Trænerteamet og undertegnede glæder os 
til ,at hallen fyldes med jeres aktive børn. 
Skulle der gå nogen rundt med en træner-
spire i maven, tilbyder idrætsforeningen en 
uddannelse, så gymnasterne kan få en end-
nu bedre oplevelse. 
 

Vel mødt til en ny sæson og god sommer 
Skulle der være spørgsmål kan man kon-
takte mig på 27 21 76 85 eller finde oplys-
ninger på ødis if hjemmeside. 
2 

På vegne af gymnastik udvalget. 
Thomas Bang Thomsen 

http://www.odis-if.dk
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Udtrækning af  
Ødis IF lotteri 

 

 Juni  
 11, 168, 196, 

199, 5, 117, 162, 
298, 228, 142, 

197, 173 

 

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: Kim Olesen, tlf. 21 71 97 09 
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 6. september  2016 
Deadline fredag den 26. august 2016 

kl. 8.00 
 

 
Husk at få jeres arrangementer  

med i aktivitetskalenderen 
7559 8339  /  2084 4579 eller  
sogneavisnc@hotmail.com 

Et sted midt i sognet kan man opleve 
dette velholdte hus og have, men hvor? 
God fornøjelse. 
 
"Gættebilledet" i sidste nummer var 
Tagkærgård, Steppingvej 6, Ødis.  
 
 


