
 

I dette nummer af Lokal-
bladet kan du læse  
 

Nyt fra Lokalrådet                s. 3 

Landsbylauget                       s. 3 

Velkommen til Ødis Sogn     s.4                    

3. kl. på lejrskole                  s. 6 

Borgerbudgettering               s. 8 

Hvilken Vej?                       s. 10 

Åbent Hus                           s. 11       

Sang for sangglade              s. 11 

Banko på Vesterled             s. 11 

Kirkesider                      s. 13-16 

Madholdet                           s. 19 

ØdisIF                                 s. 20 

Lokalavisen f. 25 år  siden  s. 20 

Hvad er det?                        s. 22 

Skovtrolden arrangerer       s. 23                                    

Hvilken blomst                    s.23 

 

MobilePay 
Lokalbladet  

kan  nu også betales 

via MobilePay på 

telefon nr.  

2987 9877 
Husk navn 

Et lille vue fra den nye bro ved Ødis Sø en dejlig septem-
berdag. (Foto: Frede Nielsen) 

Betaling for Lokalbladet med MobilePay  
 

Hvis du endnu ikke har fået betalt for Lokalbladet, 
kan du nå det endnu.  
Betaling kan ske via netbank 7040 0000175819. 
Husk navn.  
Nu kan man også betale via MobilePay på tlf. nr. 
2987 9877. Dette har været et ønske fra mange af 
læserne. Det er også nødvendigt, at flere betaler, da 
det er noget dyrere at trykke Lokalbladet i farver.  

 Nr. 188                                    Tirsdag den 4. oktober 2016                             19. årgang  

Jesus på slottet  
 

Onsdag d. 21. september 
skulle 3. klasse med bus til 
Koldinghus for at deltage i 
et arrangement, der hedder  
”Jesus på Slottet”.  Da vi 
kom til Koldinghus, kom der 
en hyrde og viste os, hvor vi 
skulle stå.             Læs s. 7 

Røde Kors på vej 
med familienetværk  
 

Ved årsskiftet startes et soci-
alt projekt for børnefamilier 
i Vamdrup. Projektet hedder 
Familienetværket, og hen-
vender sig til børnefamilier, 
der oplever at have en pres-
set hverdag.        Læs s. 9 

Spis sammen aften  
 

i  Ødis Forsamlingshus  
torsdag den 27. oktober. 
Menuerne har gennem årene 
været meget forskellige: kyl-
ling, dådyr, ål osv.  
Denne gang er menuen igen 
noget nyt  -  Helstegt patte-
gris.                          Læs s. 5 
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 OKTOBER 
4. kl. 19, Sang for sangglade, Ødis 
 Forsamlingshus 

11. kl. 14. Åbent hus for pensionister 
 og efterlønnere i Ødis Forsam-
 lingshus 

11.  kl. 19.00. Præmiewhist, Ødis 
 Hallens Cafeteria  

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

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

25.  kl. 19.00. Præmiewhist, Ødis 
 Hallens Cafeteria  

25. kl. 14. Åbent hus for pensionister 
 og efterlønnere i Ødis Forsam-
 lingshus 

25.  kl. 18.00. Syng, spis og vær glad
 arrangement, Vestfløjen. Menig
 hedsrådet  

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

27. kl. 19.00, Generalforsamling, 
 Landsbylauget for Ødis Bram
 drup 

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

NOVEMBER 
1. kl. 19, Sang for sangglade, Ødis 
 Forsamlingshus 

8. kl. 14. Åbent hus for pensionister 
 og efterlønnere i Ødis Forsam-
 lingshus 

8.  kl. 19.00. Præmiewhist, Ødis 
 Hallens Cafeteria  

14. kl. 19, Møde om borgerbudgette-
 ring, Ødis Hallens Cafeteria, 
 Modtagegruppen 

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

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

21.  kl. 19.30. Generalforsamling, 
 Ødis Hallens Cafeteria, ØdisIF  

22.  kl. 19.00. Præmiewhist, Ødis 
 Hallens Cafeteria  

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

30. kl. 19,00. Koncert med  
 Kim Sjøgren. Ødis Kirke 
 

 

DECEMBER 
6.  kl. 19.00. Præmiewhist, Ødis 
 Hallens Cafeteria  

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

20.  kl. 19.00. Præmiewhist, Ødis 
 Hallens Cafeteria  
 

JANUAR 
19. Nytårskur, Lokalrådet 

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

Sognets aktivitetskalender 

   

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2016 
          

   Nr. 9  deadline 28. oktober udkommer 8.  november 
 Nr. 10 deadline 25. november udkommer 6. december 
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NYT FRA LOKALRÅDET 
 

Idemødet den 5.9. 
Tak for en rigtig fin deltagelse i idemø-
det. Der kom virkelig mange og spæn-
dende forslag, som vi i Lokalrådet vil 
arbejde videre med. Det er endnu uvist, 
hvor mange penge vi har til rådighed for 
den videre projektering af Landsbyfælle-
den, men formodentlig er hele det bevilli-
gede beløb brugt, idet det bl.a. ser ud som 
om, vi selv skal betale for tinglysningen i 
forbindelse med ændring af matrikelnum-
meret på det offentlige område ved søen, 
som uvist af hvilken grund, havde status 
som ”vej”. 
 

Overskud fra aktivitetsdagen ved 
Søen den 27.8. 
Heldigvis kan vi konstatere, at der blev et 
overskud på 1000 kr. i forbindelse med 
salg af øl, vand, kage og pølser. Beløbet 
er indsat på en konto og kan anvendes i 
forbindelse med næste års aktivitetsdag, 
som bliver lørdag den 26.8.2017, hvor vi 
byder på nye og spændende aktiviteter 
for hele familien. 

Hjertestarterkurser 
Tilmeldingsfristen for nye hjertestarter-
kurser (egenbetaling 200 kr. til fortæring) 
er forlænget til d.15.10. Se sidste num-
mer af Lokalbladet. Tilmelding til Jens-
sogaard@gmail.com. Husk at notere, om 
du vil deltage i begynder- eller fortsætter-
kursus. 
Nytårskur i ØB-Ø-F 
Lokalrådet inviterer til ”NYTÅRSKUR” 
torsdag d. 19.1.2017. Alle foreninger og 
beboere i ØB-Ø-F er velkomne. Vi vil se 
tilbage på året, der gik og fremad mod de 
kommende aktiviteter i 2017. Dette er 
TRIN 3 i ”Landsbyen lever-projektet”: 
Fejring/fremtid og fortæring. Sæt allerede 
nu kryds i kalenderen. Der kommer invi-
tation i december nummeret. 

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  

 Generalforsamling  
 

Landsbylauget for Ødis Bramdrup 
afholder ordinær generalforsamling 

den 27. oktober 2016 kl. 19.00 
på Enghavegård, Enggårdsvej 5, Ødis Bramdrup, 

6580 Vamdrup. 
Dagsorden ifølge vedtægterne.   

Med venlig hilsen 
Daniel Klestrup Bjærge 

Lokalbladets    
 deadline  

er fremover fredagen  
før den sidste lørdag i 
måneden kl. 8.00. 

Hjertestarterkursus    
Ny frist for tilmelding 
er  

den 15.  oktober 
 

mailto:Jenssogaard@gmail.com
mailto:Jenssogaard@gmail.com
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Af Lene Clausen 

I maj i år slog Mathilda og Od-
dur Lamhauge, henholdsvis 45 
og 49 år, sammen med sønnen 
Hjalti på 15 år,  sig ned på " 
Mosegård", Drenderupvej 3. 

Ved besøg hos familien, hilses man vel-
kommen af husets "dørmand": Felix: en 
skøn, 11 måneder gammel amerikansk col-
lie, der begejstret viser den lykke, som nav-
net Felix da også er symbol på. 
Familien flyttede for cirka 3 år siden fra 
den færøske bygd Runavik til Kolding, 
hvor en del af familien da også bor den dag 
i dag. Samtidig med at Mathilda, Oddur og 
Hjalti også har nær familie på Færøerne. 
Så når alle samles, er der brug for plads. 
Det vil "Mosegård" give mulighed for, når 
den igangværende renovering er ovre! 
Det er 2 år siden Drenderupvej 3 blev over-
taget. Siden da har  renovering stået på og 
fortsætter et stykke tid endnu! 
Mathilda er uddannet pædagog og tilkalde-
vikar ved Lykkegårdskolen i Kolding. Hå-
bet er et fuldtidsjob dér eller i en anden 
institution. " Sig endelig til, hvis du hører 
om et fast job", lyder opfordringen fra Ma-
thilda. 
Oddur er uddannet el-installatør og også 
brandmand. Han havde eget EL- firma i 
Runavik. I dag arbejder han i en turnus på 
2 ugers arbejde og 3 uger fri i den norske 
olieindustri. 
Hjalti går i 9. klasse og skal på efterskole 
næste skoleår. Han dyrker taekwondo og 
spiller det netbaserede  spil, " League of 
legend". 
Oddur bruger stort set al fritid sammen 
med sin far fra Kolding på husets restaure-
ring. 
Og flot er det allerede blevet! 
Hans passion for at spille countrymusik på 
sin guitar, kan han ikke pt. finde tiden til. 
Mathilda derimod er mildest talt  kreativ 
inden for håndarbejdet "up-cycling"- og der 
er fantastisk flotte eksempler i stuen på 
hendes evne til at kombinere genbrug med 

nyt. Allerhelst arbejder hun med gamle ting  
syet sammen med cowboystof: Skamler, 
tasker og meget andet.  
Og så deltager hun selvfølgelig på Kreativ 
festival i Vamdrup den 17. september!. 
"Det er lige Mathilda at sidde til en to-tre 
stykker om natten, når hun er bidt af en ny 
kreation", lyder det fra   Oddur. (vistnok 
med en vis beundring i stemmen). 
Hvorfor Ødis-Bramdrup? 
"Her er fred, ro og fuglesang og masser af 
plads. Og folk herude er utrolig hjælpsom-
me og opmærksomme. Glemmer vi at til-
melde os en vejfest, kigger naboen ind og 
spørger, om vi da ikke vil med", siger Ma-
thilda. 
Og det vil parret selvfølgelig. 
" Vi skal selv gøre en indsats for at være 
del af fællesskabet her", siger Oddur. Og 
det har de sandelig også tænkt sig at blive 
ved med. 
Den nærmest park-lignende have med sto-
re, flotte træer, vil i fremtiden også være 
stedet, hvor der opsættes drivhus og dyrkes 
grøntsager mm.- som man IKKE kunne på 
Færøerne på grund af den skarpe vind. 
Mathilda og Oddur nyder - ud over kontak-
ten med naboer og venner i Ødis Bramdrup
- OGSÅ  fællesskabet i den apostolske kir-
ke i Kolding.  
 

Velkommen til Ødis Sogn  
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PRISER: 
Voksne: 80.– kr. 
Børn under 12 år: 40.– kr. 

 Spis sammen aften i  
Ødis Forsamlingshus  

Torsdag den 27. oktober kl. 17.30  
Menuerne har gennem årene været meget 
forskellige: kylling, dådyr, ål osv.  
Denne gang er menuen igen noget nyt:   
 

Helstegt pattegris med tilbehør   
og efterfølgende kaffe med småkager. 
 

Prisen er 80 kr. for voksne og 40 kr. for børn under 12 år.  
Drikkevarer købes til rimelige priser.  
 

Husk at tilmelde jer til Sonja på tlf. 23 49 54 07 og efterfølgende betale. 
Der er flere muligheder:  
Mobil pay – overførsel til reg. 9573 kontonr. 0970461929 eller kontakt 
Sonja.   
 

Husk venligst at tilmelde inden betaling, ellers bliver det svært at holde 
styr på tilmeldingerne.  
 

Sidste frist er søndag den 23. oktober.   
 

  
Med venlig hilsen 

 Ødis Forsamlingshus    

På  Ødis Byvej bliver fortovet inklusive kantsten fræset op og knust. 
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3. klasse på lejrskole i  
Stenderuphagelejren 

Onsdag den 14. september skulle vi af sted 
på lejrtur. Vi kørte i bussen fra hallens p-
plads og en forældre kørte med en trailer 
med bagage. Da vi kom derud, skulle vi 
have vores værelser, hvor vi skulle sove i 
køjesenge.  
Derefter var vi på et opgaveløb i området, 
så vi kunne lære stedet at kende. Vejret var 
dejligt, så vi gik også ned til stranden, som 
var tæt på. Vi måtte gerne bade, fordi det 
var så varmt og mange af os gik ud i van-
det, - indtil Jakob råbte: ”pas på brand-
mændene!! ” – så var der mange, der vend-
te om. Der var også tang og krabber, så vi 
holdt godt øje med, hvor vi gik. Jakobs 
hund, Mille, var også med på lejrskole, og 
den var helt vild med at bade – hele tiden 
så vi den svømme rundt ude i vandet. Når 
vi havde spist, skulle vi bare hælde rester-
ne i en skål til Mille, for den var næsten 
altædende.  
Om eftermiddagen fik vi pandekager. De 
smagte rigtig godt. Om aftenen blev der 
tændt bål. Vi sad rundt om bålet og sang. 
Derefter var det tid til at bage snobrød. Det 
var ikke alle, der havde tålmodighed til at 

vente på, at deres snobrød blev bagt fær-
dig, så de spiste det nærmest råt. 
Så blev det sengetid. Drengene sov i en 
bygning og pigerne i en anden. De fleste 
havde et sovedyr med – så var det lettere at 
falde i søvn et fremmed sted.  
Næste dag skulle vi se, hvem der kunne 
bygge det flotteste sandslot på stranden. 
Der var også mange, der syntes, at det var 
sjovt at ”begrave” hinanden i sandet. Der 
var også en slags sportsplads, hvor vi kun-
ne lege og spille fodbold og rundbold. En 
aften faldt en af drengene med sin taller-
ken, som gik i stykker. Han faldt uheldigt 
og skar sig i håndleddet. Det var kun et 
lille sår, men han måtte alligevel en tur på 
skadestuen. Den aften havde vi stafetløb 
med vand og sækkeløb.  
Senere sad vi i en hyggelig stue og sang . 
Vi spiste også knækbrød og drak saft. Den 
sidste dag, fredag, gik vi alle en lang tur på 
stranden. Det var solskinsvejr igen. Det 
havde det været alle 3 dage. Vi skulle ryd-
de op i værelserne og feje. Ved middagstid 
gik turen hjem til Ødis igen. Det havde 
været en god lejrtur og alle var vist nok 
trætte den fredag aften. 

3. klasse Ødis Skole 
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Jesus på slottet  
Onsdag den 21. september skulle 3. 
klasse med bus til Koldinghus for at 
deltage i et arrangement, der hedder  
”Jesus på Slottet”.  Da vi kom til 
Koldinghus kom der en hyrde og 
viste os, hvor vi skulle stå. Da 
”Jesus” kom hen til os, skulle vi vifte 
med palmegrene. Der var mange 
palmegrene, for der var mange andre 
3. klasser også.  Så gik vi alle sam-
men ind i slotsgården, hvor Jesus bød 
os velkommen – han var glad for 
børn og glædede sig til, at vi skulle 
rundt og møde nogle af hans venner  
og  fjender. 
Vi gik med vores hyrde rundt til forskellige 
steder på Koldinghus og mødte blandt an-
dre Maria, Jesus` mor, Maria Magdalene, 
Peter, Johannes Døberen og Kajfas. De 
fortalte alle sammen deres historie.  Johan-
nes Døberen sad nede i fangekælderen . 
Han så træt og sulten ud, men var glad for 
at se os. Det var lidt uhyggeligt at sidde på 
trappen ved fangekælderen.  
Senere skulle vi ind til ypperstepræsten, 
Kajfas. Han var vild med at læse i loven og 
sørge for at alle overholdt loven. Vi skulle 
vise ham de lovruller, vi havde lavet hjem-
me på Ødis Skole, og han ville høre, om vi 
kunne de 10 bud udenad – det kunne vi 

ikke alle sammen.  
Lige da vi var kommet ind i hans lokale og 
havde sat os ned, råbte han: ” Drengene 
skal sidde forrest, for drenge er bedre end 
piger!” Sådan var det dengang.  Det blev 
pigerne lidt sure over. Han ville også have 
drengene til at være hans spioner og holde 
øje med, om Jesus brød nogle af lovene. Så 
skulle de komme og sige det til ham, sagde 
han. Han kunne nemlig ikke lide Jesus!  
Vi kom også hen til fiskeren, Peter. Han 
havde lagt et stort net ud på gulvet og vi 
skulle smide de flotte fisk, vi havde lavet i 
billedkunst ned i hans net. Til gengæld fik 
vi en saltfisk af ham, som vi måtte spise, 
mens han fortalte sin historie.  

Vi mødte også en romersk 
soldat på slottet. Det viste 
sig, at hun var vores nye 
præst i Ødis, så hende fik 
vi også hilst på.  
Til sidst skulle vi alle sam-
men ind i en stor festsal. 
Her fik vi kanelgifler og 
juice. Vi sang en sang, vi 
havde lært, og så var det 
ved at være slut med det 
besøg, og vi sagde farvel 
til ”Jesus”.  
Så kørte vi med bus hjem 
til skolen igen .  
 

3. klasse Ødis Skole 
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Sammen 
er 
vi Ødis 
 

Vi har modtaget 20.000 kr. fra Kolding 
kommune til at styrke fællesskabet 
og integrationen, du kan være med til at 
bestemme, hvordan pengene skal bruges.  
Har du en ide til, hvordan integrationen 
kan blive bedre, så send din ide til Face-
book Det sker i Ødis og omegn eller send 
en mail til Lokalbladet 
 sogneavisnc@hotmail.com 
Gruppen forventer at kunne holde et of-
fentlig møde den 14. november kl. 19-21 i 
Ødis Hallens cafeteria, hvor vi vil stemme 
om de indkomne forslag.  
 
 

Borgerbudgettering for borgerne  
Borgerbudgettering går i korthed ud 
på, at alle borgere kan komme med 
forslag til anvendelse af et bestemt be-
løb. På et efterfølgende borgermøde 
argumenterer man for sit forslag. På 
samme møde foretages afstemning om 
beløbets anvendelse. Denne beslutning 
kan ikke ændres af andre instanser el-
ler myndigheder. Der kan også frem-
sættes forslag på selve mødet 
 

I det aktuelle tilfælde drejer det sig om de 
20.000 kr. som Ødis har modtaget af Kol-
ding Kommune. Eneste krav er, pengene 
skal bruges til at styrke fællesskabet 
og integrationen af flygtninge bosat i 
Ødis. 
 
  

Den direkte målgruppe   
Borgerbudgettering på flygtningeområdet 
retter sig mod de borgere, som bor i lands-
byer, hvor der boligplaceres flygtninge i 
enten permanente eller midlertidige boli-
ger. Det betyder ikke, at de flygtninge, som 
bliver boligplaceret i områderne ikke kan 
deltage, når der sker afstemning om de 
midler, som Kolding Kommune lægger ud 
til afstemning.  
 

 

Formål  
At gribe alle de frivillige kræfter, som har 
lyst til at arbejde for integration af flygt-
ninge. Vi tror på at borgerbudgettering kan 
øge beboernes modtagekraft og gøre dem i 
stand til at give flygtninge en god vel-
komst, som i sidste ende kan medvirke 
til bedre integration.    
  
 

Baggrunden/hvordan ideen opstod   
for at afprøve metoden på flygtningeområ-
det var dels de gode erfaringer, som Kol-
ding Kommune allerede har høstet ved at 
bruge metoden i et udsat boligområde 
(Brændkjær bestemmer). Men vigtigst af 
alt er, at vi som kommune har deltaget i 
borgermøder i de landsbyer, hvor der skal 
ske boligplacering. Og på de møder har 
det været  tydeligt, at borgerne har et ønske 
om at igangsætte initiativer, som kan bidra-
ge til at tage godt imod de nyankomne 
flygtninge, men det er også tydeligt, at en 
håndsrækning fra Kolding Kommune vil 
kunne fremskynde og understøtte proces-
sen.  
Efter at borgermøderne har været afholdt 
har f.eks. Viuf rettet henvendelse til Kol-
ding Kommune om hjælp til at afvikle et 
arrangement med flygtningene, og på den 
baggrund har Dansk Flygtningehjælp til-
budt deres hjælp og vejledning, blandt an-
det til at oversætte invitationer m.v.  
Men også på borgermødet i Sdr. Vilstrup 
var der flere, som udtrykte ønske om frivil-
ligt at bidrage med at tage godt mod de 
flygtninge, som i en periode bliver en del 
af lokalsamfundet. Og i Ødis blev der ned-
sat en modtagergruppe på 15 perso-
ner.         
 

Borgerbudgetteringsprojektet skal under-
støtte og imødekomme de frivillige kræfter 
og ikke mindst skal det være med til at 
mobilisere endnu flere frivillige kræfter.   
 

7 landsbyer i Kolding Kommune modtager 
hver 20.000 kr.     

Borgermøde i Ødis Hallen Cafeteria 
Mandag den 14. november kl. 19 
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Pressemeddelelse 

Røde Kors søger frivillige til et 
familienetværk, som er på vej i 
Vamdrup 
  
Ved årsskiftet, når Lene Clausen har gen-
nemført kursus i Røde Kors regi, startes 
et socialt projekt for børnefamilier i 
Vamdrup. Projektet hedder Familienet-
værket, og henvender sig til børnefamili-
er, der oplever at have en presset hverdag 
eller mangler et socialt fælleskab. Det 
kan være familier, der har svært ved at få 
pengene til at slå til, er ramt af sygdom, 
eller har andre udfordringer, der tynger 
dem i hverdagen. 
  
Lene sagde i sensommeren ja tak til en 
opfordring fra Lisa Lærke Iversen, fag-
konsulent i Røde Kors og fra formand for 
Røde Kors´ lokalafdeling i Vamdrup, 
Poul Larsen, om at være frivillig aktivi-
tetsleder for projektet. 
  
Familienetværks-projekter for børnefami-
lier findes allerede i Røde Kors regi man-
ge steder i landet og nu altså snart også i 
Vamdrup. 
  
"Vi vil ikke slå for stort et brød op", fast-
slår Lene, der i første omgang er på ud-
kig efter 2-3 engagerede frivillige, der vil 
bruge 4-6 timer om måneden på, sammen 
med hende at tegne indholdet i projektet 
(eller ” at starte familienetværket op”?). 
  
”Der er ikke på nogen måde tale om, at 
familienetværket går kommunale sagsbe-
handlere i bedene eller overtager myn-
dighedsopgaver. Familienetværket skal 
alene ses som et projekt "hjælp-til-
selvhjælp", hvor en håndfuld børnefami-
lier mødes med passende mellemrum 
med os frivillige. Og måske får familier-
ne, når vi fx holder fællesspisning eller 
tager på en tur med madkurven, talt om 
de ønsker og behov, de har, så deres 

hverdag kan blive mindre presset”, fort-
sætter Lene Clausen. 
  
Poul Larsen, som ud over at være for-
mand for Røde Kors i Vamdrup, også er 
frivillig leder af Røde Kors-butikken i 
Vamdrup, vil sammen med Lene lægge 
et budget for Familienetværket med mu-
lighed for at nogle af de midler, Røde 
Kors-butikken råder over (eller 
”indtjener”?), vil kunne bevilges til Fa-
milienetværket.  
  
Med den erfaring og det engagement en 
frivilliggruppe vil have, er håbet, at bør-
nefamilierne kan hjælpes til bedre at 
tackle de problemer, de oplever.  
  
"Vi forestiller os - som det ses andre ste-
der i landet - at en børnefamilie måske 
har behov for at være med i familienet-
værket i et par år, hvorefter de kan forla-
de familienetværket styrket og med mere 
mod på og greb om at håndtere udfor-
dringer i hverdagen.  Derved bliver der 
løbende plads til nye familier", fortæller 
aktivitetsleder Lene, der ser familienet-
værkets måske vigtigste opgave som dén 
at skabe rammerne for at familierne kan 
få nye sociale kontakter.   
  
Lene Clausen baggrund er: folkeskolelæ-
rer og mangeårig sagsbehandler ved Ar-
bejdsformidling/ Jobcenter. Er desuden 
certificeret coach. Nu på efterløn som 
"landhusmor". 
  
Læsere der er interesserede i at høre mere 
om Familienetværket, og om hvilke kon-
krete frivilligopgaver, der er tale om, er 
meget velkomne til at kontakte Lene 
Clausen på                                                
e-mail: leneclausen1@gmail.com  

 Husk ved henvendelse at sende kontakt-
oplysninger (telefon og/ eller e-mail).  

mailto:leneclausen1@gmail.com
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Hvilken vej ? 

 

Loppesager 
 

 
 
 
 

Afhentes hurtigt efter aftale 
Henvendelse:  

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

  Vejen på dette nummers 
”Vejgættebillede” er en af sognets rigtig 
gamle veje, hvilket kan ses på de gamle, 
smukke træer, der danner en alle.  
Hvor er vi henne? 
 

Motivet på sidste nummer 
”Vejgættebillede” var et stykke af Kaj-
bjerggårds mark set fra den lille granlund på 
Steppingvej i Ødis.  
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SANG FOR SANGGLADE 
 

 
 
 

Vi samles om Marie Louise 
ved klaveret i Ødis Forsam-

lingshus  
tirsdage i lige uger kl. 19 –21. 
25 kr.  inkl. fælles kaffebord  
– overskuddet går til lokalet, 
kørselsgodtgørelse m.m. til 

lederen. 

 
 
 
 
 

Åbent hus i Ødis Forsamlingshus 
for pensionister, efterlønnere  

og andre interesserede 
Tirsdage i ulige uger  

kl. 14 - 16.00 
 

Tirsdag den 11. oktober 
Hartvig Schøn, Dybbøl ”Erindringer og 
bekendelser fra hans opvækst på et børne-
hjem og til søs”. Han blev senere politi-
mand. 
 

Tirsdag den 25. oktober 
Ingrid Sand Simonsen fortæller og viser 
lysbilleder fra flere private ture til Grøn-
land. 
 

Tirsdag den 8. november 
Ellinor Jensen har et mandskor på 8-9 per-
soner, der hedder ”De hylende hunde”. 
 
 

Foredrag og kaffe koster 40 kr. 
Kom og få en hyggelig eftermiddag. 
 

Med venlig hilsen 
 

Grethe 7559 8060  -  Ingrid 7559 8129 

Margit 7559 8139   -  Gerda H. 7558 5330   

Tove og Bent 7559 8083 - Else 7559 8106 

Karen Sophie 7456 8309 

 

BANKOSPIL PÅ VESTERLED 
 

Så er det igen tid til bankospil på Vesterled, og vi 
spiller følgende datoer i efteråret: 
 

Onsdag den 19. oktober kl. 14.00 
Onsdag den 9. november kl. 14.00 
Onsdag den 30. november kl. 14.00 
 

Alle spilledatoer foregår på Vesterled i store stue. 
Alle er velkomne 
For dem, der ikke har fået fornyet deres medlemskort til Vennekredsen, kan det blive 
fornyet her. 
Der kan som sædvanlig købes kaffe i halvlegen. 

 Vel mødt 
Vennekredsen  
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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 

Østergade 5 . 6580 Vamdrup Østergade 5 . 6580 Vamdrup 
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oktober  - november  2016 

 

Høstgudstjeneste søndag den 18. september 2016 
Elever på Ødis Skole og børn i Børnehuset Ødis havde tegnet de fineste høsttegninger.  

Kagebordet bugnede. En dejlig høstgudstjeneste.  Der var rigtig mange glade mennesker, 
som deltog i gudstjenesten og det store kaffebord.  

 



 14 

Skriv til Sogneavisen 
Der foregår rigtig mange ting i sognet i de forskellige 
institutioner og foreninger både i dagligdagen og ved 
særlige arrangementer. Det vil vi gerne skrive om i 
Sogneavisen.  
I skolen, i Børnehaven i Hallen sker der hele tiden 
noget, som er værd at fortælle om.  
Så skriv et par ord og send det til en af Sogneavisens 
mailadresser. De ses på side 31. Det må gerne være 
billeder med. 

nc 

Den 4. sept. var en festdag i Ødis Kirke. Vores nye 
præst Inger Hvindenbråten var sammen med sin mand 
Terje Bårdsen flyttet ind i præstegården, og nu skulle 
Inger officielt indsættes som den nye sognepræst hos 
os i Ødis Sogn. 
Fire kvinder, alle i sorte præstekjoler, fulgtes højtide-
ligt ind i kirkerummet. Vores provst, Grete Wigh-
Poulsen,  skulle officielt overdrage embedet til Inger, 
og talte bl.a. om, at vi både som menighed og præst er 
forpligtede på hinanden og begge parter har et fælles 
ansvar for et godt og konstruktivt samarbejde. Til slut 
læste hun biskoppens ansættelsesbrev op.  
Nu kunne Inger så holde sin første officielle prædiken 
fra prædikestolen i et kirkerum fyldt af forventnings-
fulde kirkegængere, og afslørede, at hun var SÅ glad 
for at stå der som vores nye præst, men også lidt ner-
vøs for at kunne leve op til alle vores forventninger, og 
sammenlignede sig selv med Martha i søndagens tekst. 
Det var et par dejlige timer, hvor mange efterfølgende 
gik med i Vestfløjen og bød Inger og Terje velkom-
men. Vi glæder os til samarbejdet fremover.  
VELKOMMEN INGER OG TERJE! 

Inger Hvindenbråten indsættes som vores nye præst i Ødis Kirke 
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Kim Sjøgren var kun tre år, da han be-
gyndte at spille violin. Da han var 12 år, 
blev han optaget på Det Jyske Musikkon-
servatorium.  

Kun 17 år gammel debuterede han 
som solist i Marselisborghallen i Aarhus.   
1977 blev han ansat i Det Kongelige Ka-
pel, hvor han blev koncertmester som 22-
årig, den yngste i kapellets historie. Han 
forlod Det Kongelige Kapel i 1991 for at 
koncentrere sig om en solokarriere. 
Sjøgren har indspillet Mozarts violinkon-
cert, Vivaldis De fire Årstider og flere.  

Han optræder flittigt i det meste af verden 
både som klassisk solist og som stand-
up entertainer. Sjøgren har optrådt med 
samtlige symfoniorkestre i Danmark, kom-
poneret musik til film/TV og teater.  
I 2004, blev han udnævnt som professor i 
violin og kammermusik på Det Jyske Mu-
sikkonservatorium. 
Nu  kommer han og spiller i Ødis Kirke. 
 

 

Syng, spis og vær glad!           
 I Vestfløjen tirsdag den 25. oktober kl. 18 

 

Vi skal igen samles til en hyggelig aften med mad, vin og 
sang.  
Lone og Claus Mørkøre fra Ødis Bramdrup har  lovet at stå 
for maden, og vi som har været med de andre gange ved, at 
det er rigtig godt.  

 

Ved klaveret sidder vores or-
ganist Karin Petersen, og san-
gene håber vi, at I vil være 
med til at vælge og præsentere.  
 

Pris for mad og drikke er 50,- og tilmelding skal ske til 
Tina Bihl på tina@tinabihl.dk eller 6170 8812 senest 
tirsdag den 18. oktober.  
Hvis man har en sang man gerne vil foreslå, giver man 

besked sammen med tilmeldingen.  
 

Vi glæder os til at byde velkommen til en dejlig aften! 

Kim Sjøgren i Ødis Kirke onsdag 30. november kl. 19.00 

Billetter koster 150.– kr.  
De kan købes i Vestfløjen  
tirsdag den 1. november kl. 16-18 
Man kan også købe billetter ved at 
overføre beløbet på kirkens konto   

9874  3050206792 
og hente billetterne ved kirkedøren 
på selv koncertdagen.  
Skriv tydeligt navn og telefonnum-
mer og antal billetter 
Ved tidligere afhentning kontakt 
Tina Bihl på tlf. 6170 8812 

https://da.wikipedia.org/wiki/Solist
https://da.wikipedia.org/wiki/Marselisborghallen
https://da.wikipedia.org/wiki/Solist
https://da.wikipedia.org/wiki/Det_Kongelige_Kapel
https://da.wikipedia.org/wiki/Antonio_Vivaldi
https://da.wikipedia.org/wiki/De_fire_%C3%A5rstider_(Vivaldi)
https://da.wikipedia.org/wiki/Antonio_Vivaldi
https://da.wikipedia.org/wiki/Stand-up
https://da.wikipedia.org/wiki/Entertainer
https://da.wikipedia.org/wiki/2004
http://www.google.dk/imgres?imgurl=https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-xfa1/v/t1.0-1/425960_311842982257319_711732076_n.jpg%253Foh%253D2e4d26c6635a4045a2c3414501f6a3ed%2526oe%253D5655BE91%2526__gda__%253D1447568992_cde436db48762fc889bcceee78
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNimw8uD9sYCFQuJLAodTA0BAw&url=https%3A%2F%2Fdk.linkedin.com%2Fpub%2Flone-m%25C3%25B8rk%25C3%25B8re%2F75%2F993%2F99b&ei=z16zVZiDG4uSsgHMmoQY&bvm=bv.987
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Gudstjenester  

i Ødis Kirke  

 Oktober og November   
 

Hvor andet ikke er nævnt er  

gudstjenesten v/ sognepræst 

Inger Hvindenbråten 
 

  Oktober  
2.  19. søndag efter trinitatis  kl. 9.00 

 

9. 20. søndag efter trinitatis kl. 10.30  
 

16. 21. søndag efter trinitatis kl. 10.30 
 

23.  22. søndag efter trinitatis   

Ingen gudstjeneste. Vi henviser til 
omegnens kirker  

 

30. 23. søndag efter trinitatis kl. 9.00  

 

November  
6.  Alle Helgens søndag  kl. 19.00 

 

13. 25. søndag efter trinitatis kl. 10.30  
 

20.  Sidste  søndag i kirkeåret  kl. 9.00 
 

27.  1. søndag i Advent  kl. 10.30  

 

 

 

Menighedsrådsvalg  
Tirsdag den 13. september 2016 var der 

orienteringsmøde i Vestfløjen angåen-
de valg af menighedsråd. Som ventet 
blev der umiddelbart efter oriente-
ringsmødet afholdt et opstillingsmøde. 
Her blev lavet en liste med seks kandi-
dater og to suppleanter. Listen blev 
underskrevet af det lovpligtige antal 
stillere. Kommer der ikke yderligere 
lister, er disse personer valgt. Det nye 
menighedsråd tiltræder ved kirkeårets 
begyndelse 1. søndag i Advent. 
Ved redaktionens slutning (25.9.) var 
der kun afleveret denne ene liste. Fri-
sten for at aflevere flere lister er den 
27. september. 

 

Kontakt  
Organist: Karin Petersen.41593437  

Sognepræst:  

Inger Hvindenbråten …………... 7559 8150  
Graver: Find Christensen .........7559 8121 
Formand: Peder Nissen …….... 75598203 
Kirkeværge: John Bording ....... 23204023 
 

Ved dåb, bryllup og begravelse  
henvendelse til sognepræsten.  

Allehelgensgudstjeneste  
6. november kl. 19.00  

i Ødis Kirke 
 

Så vær hos os i sorgen, 
og lad det under ske, 

at vi din påskemorgen 
må gennem skyen se. 

 

Da takker vi for livet, 
vor Fader, og vi tror: 
de døde du har givet 
en fremtid i dit ord. 

(nr. 549 i Salmebogen) 
 

Gudstjenesten Allehelgensdag giver plads 
til at mindes og sørge over dem, vi har mi-
stet. Og der er plads til at takke for det liv, 
vi fik lov at dele med dem. Navnene på 
dem, som er døde og begravede i Ødis sogn 
siden sidste Allehelgen, bliver læst op. 
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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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 Klubmesterskab i krolf-
klubben Madholdet 
 

 Af Peter Grave   
 

Søndag den 28. august var der klubme-
sterskab i krolfklubben Madholdet. 
Vi var 23 spillere. Vejret så godt ud. Vi  
startede med kaffe og rundstykker. 
Vagn havde lagt en spilleplan og Poul 
Åge noterede slagene og førte dem til 
protokol. 
Efter et par timer var vi færdige med at 
spille.  

Imens vi spillede, havde Birthe vasket op 
fra morgenbordet og dækket bord til 
middagsmaden, som var krebinetter og 
ærter og gulerødder, og Lilian havde 
lavet hjemmelavet is. Det var bare 
mums. 
En stor tak til alle for god ro og orden og 
ikke mindst til køkken personalet og 
isleverandøren. 
 

Resultaterne blev: 
Junior  
Vinder Markus Agergård med 
130 slag.  
Damer  
Nr. 1 Lilian Rasmussen 112 slag  
Nr. 2 Vinny Sørensen 119 slag 
         Jessie Østergård 119 slag 
(der var omspil om 2-3 pladsen) 
Herrer  
Nr. 1 Peter Grave 107 slag  
Nr. 2 Tage Pipenpring 109 slag  
Nr. 3 Bent Jørgensen 114 slag 
Tillykke til alle 



 20 

Efterårshilsen fra Ødis IF  
- samt en NYHED! 
Så banker efteråret for alvor på, dagene er 
nu kortere end nætterne! Det betyder, at vi 
igen er i hallen med alle vores aktiviteter.  
Der spilles badminton om mandagen, træ-
nes håndbold tirsdage og torsdage (voksne) 
fra kl. 19 tirsdage og kl. 20 torsdage, ung-
domsfodbold spilles der tirsdag eftermiddag 
(U7 og U10) fra kl. 16:00-18:00 (endelig tid 
gives af trænere) og der spilles ungdoms-
håndbold torsdage fra 17:30 til 19:00 (U10)  
 

NYHED torsdag aften er der nu mulighed 
for crossfit, funktionel og cirkel træning. 
Mette Feldfoss har sagt ja til, at køre et hold 
igennem vinteren. Det er vi meget glade for 
og håber mange vil gøre brug af dette til-
bud. Følg med på FB-siden - det sker i Ødis 
for yderligere information  
Det vil sige, der er atter fuld gang i hallen. 
Det betyder også, at der vil være håndbold-
kampe såvel på hverdage, som i weekender 
(kampprogram er endnu ikke endeligt, men 
foreløbigt kan findes nedenfor) - Kom op i 

hallen, bak vores hold op og få lidt hygge i 
cafeteriet. 
Håndboldkampe i Ødis Hallen på nedenstå-
ende datoer: 8/10 - 23/10 - 13/11 - 27/11 - 
11/12 
Der er planlagt Åben hal-arrangementer 
vinteren igennem - 1. fredag i måneden, 
første gang d. 7. oktober fra kl. 18:00 til 
21:30 - For første gang tilbydes der en af-
tenret, som kan købes til meget rimelig pris! 
Har du lyst til at præge fremtidens idræts-
forening i Ødis, deltage i frivilligt samarbej-
de? Så er der snart mulighed for at komme 
med i det udvalg som passer dig. Vi afhol-
der: 
Generalforsamling Ødis IF, Støtteforenin-
gen for Ødis IF, samt Ødis Hallens Cafete-
rie - er i år mandag d. 21. november 2016 - 
kl. 19:30 

Med venlig hilsen  
Jens 

LOKAL AVISEN  
for 25 år siden 
Nr. 9 tirsdag den 15. 
oktober 1991 
 

Sognegruppen en reali-
tet 
På mødet den 26. septem-
ber, hvor styringsgruppen 
mødtes med repræsentanter 
fra forskellige foreninger og 
institutioner, blev resultatet 
etableringen af en Sogne-
gruppe.  
Sognegruppen, som består 
af 12 medlemmer, repræ-
sentere de fleste interesse-
områder i Ødis Sogn og 
dækker også geografisk 
godt. Sognegruppen konsti-
tuerede sig med Jytte Niel-
sen som formand, Christian 
Hoff som kasserer og Frede 
Nielsen som sekretær. 

Det blev også besluttet, at 
samværsaftnerne på Ødis 
Sogneskole skal afholdes 
den sidste fredag i hver 
måned i vinterhalvåret. 
 

Fra Ødis Sogneskole 
Der er afsat 300.000 kr. til 
ombygning af 1. sal, så der 
kan skabes gode rammer 
for den samordnede indsko-
ling. 
Op til efterårsferien arbej-
dede vi med emnet: sund-
hed. 
 

Julemarked 
Den sidste weekend i no-
vember vil en gruppe i sog-
net med John Brink i spid-
sen arrangere et julemar-
ked, der både byder på for-
skellige udstillinger samt 
muligheden for at gøre en 
god handel. 

 

Fælles julearrangement 
I lighed med de seneste år 
vil der blive arrangeret et 
fælles julearrangement. 
Lørdag den 7. december 
byder både på muligheden 
for at komme ud i den fri-
ske luft i Drenderup Skov, 
at deltage i konkurrencer, at 
synge fællessange mv.  
 

Efterårsrevy 
I november blændes der 
igen op for en ny udgave af 
Ødisrevyen i Forsamlings-
huset. Efter et års pause er 
det igen lykkedes at samle 
en lille trup aktører og at få 
skrevet nogle tekster om de 
ting, der rører sig i vores 
lille andegård her i Ødis og 
omegn. 
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Levering af: 

 bårebuketter, kranse,  

blomster, dekorationer,  

almindelige buketter og 

sammenplantninger 
 

74 56 25 40 

 

VÆR GOD VED DINE 
FØDDER! 
 

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

 

Christiansfeld 
Fodpleje 
Læge exam. 
Fodplejer 

Dorthe Birkholm 
Kongensgade 13 
Christiansfeld 

Tlf. 74562117 
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Hvad er det? Af Frede Nielsen 

Denne gang er vi igen ude i naturen 
for at finde en spændende gåde til læ-
serne. 
"Hvad er Det".  
 
Det var en såkaldt fnok på agertidsel, 
der var sidste nummers gåde i ”Hvad 
er Det”. Fnok, fnug, omdannede bæ-
gerblade hos kurvblomster. Fnok ud-

vikles på toppen af frugten enten som 
en faldskærm med hår- eller fjerfor-
mede stråler, som stive børster, som 
skæl eller som en hindeagtig krave. 
Fnok tjener som spredningsapparat; 
vinden fører faldskærme og frugter 
væk (fx mælkebøtte). Stive børster med 
krogformede spidser fasthæfter frugter 
til pels eller fjerdragt på dyr. 
Agertidsel er en opret, grågrøn urt 
med jævn stængel, tornet-tandede, 
fjerfligede blade og rødviolette, duften-
de blomster i små kurve. Kurvene er 
samlet i en stor, udbredt top. Planten 
er opdelt i hunlige og hanlige indivi-
der. De hanlige kurve er kugleforme-
de, mens de hunlige er ægformede. 
Blomsterne 
har rørfor-
met krone. 
Frugten er 
en nød med 
fjerformet 
fnok.  

  Kilder: 
Div.  

Leksika. 
 

 

Generalforsamling i  
Ødis IF, Støtteforeningen for Ødis IF, samt Ødis Hallens 

Cafeterie  

mandag d. 21. november 2016 - kl. 19:30 
Med venlig hilsen  

Jens 

http://denstoredanske.dk/Natur_og_milj%c3%b8/Botanik/Kurvblomstordenen_%28Asterales%29/kurvblomst
http://denstoredanske.dk/Natur_og_milj%c3%b8/Botanik/Kurvblomstordenen_%28Asterales%29/m%c3%a6lkeb%c3%b8tte
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Skovtrolden arrangerer 
   

Søndag d. 16. oktober kl. 13.30.  
Gravhøje, jættestuer samt tilværelsen i 
Oldtiden m. m.  
Fra mødestedet kører vi i samlet flok til 
nogle gamle jættestuer ved Skrydstrup. 
Efter at have kikket lidt på dem fortsæt-
ter vi til Vedsteddysserne ved Over Jers-
dal, hvor vi går en tur, mens vi ser på og 
hører om gravpladsen og livet, som vi 
forestiller os, man har levet dengang for 
mere end 5.500 år siden.  
Tag lidt gammelt tøj på, for vi skal ind i 
en jættestue. Turen slutter med et besøg 
ved Skrydstruppigens grav, hvor der vil 
blive fortalt om en Bronzealderpiges 
gravsætning for lidt over 3.000 år siden.  
Mødested: P-pladsen ved Vamdrup 
Kirke.  
 
Søndag d. 30. oktober kl. 13.30.  
Gammel statsskov, strand og ægte 
dansk idyl ved Hejlsminde.  
Ved Hejlsminde byggede det daværende 
FDF en hytte til deres fritidsaktiviteter i 
slutningen af 1800tallet. Bygningerne har 
gennem tiden undergået meget store for-
andringer og i dag ligger der et moderne 
spejdercenter helt ned til vandet ved Lil-
lebælt. P.T udlejes stedet jævnligt gen-
nem året til private med henblik på at 
afholde en eller anden festlighed.  
Lokaliteten er både arkæologisk og histo-
risk meget spændende. Vi vil besøge 
stedet uden at bruge bygningerne, men 
blot på en vandretur ved både strand og i 
skoven fortælle en del af den spændende 
historie.  
Mødested: P-pladsen ved Hejls Brugs.  
 
 

Søndag d. 20. november kl. 13.30.  
Indsamling af materialer til fremstil-
ling af juledekorationer og storhygge i 
dejlige omgivelser.  
Der er selvfølgelig tale om den årligt 
tilbagevendende juletur i Drenderup 
Skov, hvor vi efter en kort introduktion i 
samlet flok går en tur gennem skoven og 
finder gode emner til dekorationer, som 
så efterfølgende kan laves i et lokale ved 
skolen. Grangrene, ler og baser til deko-
rationer leveres af Skovtrolden.  
Der vil blive mulighed for at købe gløgg 
fremstillet over åben ild med tilbehør for 
et beskedent beløb.  
En god bedsteforældre/barnebarn aktivi-
tet.  
Mødested: Naturskolen i Drenderup 
Skov Vamdrupvej 18 Ødis.  

Hvilken blomst? 

 Løsningen på den plante, som jordhumlen 
var på besøg ved i sidste nummer var Blå-
hat.  
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Udtrækning af  
Ødis IF lotteri 

 

 September  
   119, 116, 82, 
267, 27, 272, 
146, 200, 242, 
76, 186, 180 

 

www.trafikskolen-vamdrup.dk 



25 

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 - 

Kirsten Lund      29720132 
 

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: Inger Hvidenbråten,  
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, 20 14 20 71                                          
 

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: Camilla Matthiesen tlf. 4054 1728   
 

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: 
Inger Hvidenbråten 
7559 8150 
 

Velkommen til Ødis Sogn: 
 

Fovslet:  
Karen Nielsen,      51269469 
 

Ødis:  
Inge M. Thomsen, 20142071 
 

Ødis Bramdrup:  
Lene Clausen,       2929 5877 
 

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 
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Næste  nummer: 
 

Udkommer 8. november  2016 
Deadline fredag den 28. oktober 2016 

kl. 8.00 
 

 
Husk at få jeres arrangementer  

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

Vi skal ud i den sydvestlige del af sog-
net for at finde ovenstående motiv. 
Hvor? God fornøjelse. 
 
"Gættebilledet" i sidste nummer var 
huset Ødis Krogevej 7 i Ødis.  


