
 

I dette nummer af Lokal-
bladet kan du læse  
 

Nyt fra Lokalrådet                s. 3 

Velkommen til Ødis Sogn     s.4                    

Landsbylauget               s. 4 og 9 

Borgerbudgettering               s. 4 

TV 2 i Forsamlingshuset      s. 5  

Vingsted Jernalderlejr       s. 6-7 

Krolfklubben Ødis Kroge     s.8 

Hvilken Vej?                       s. 10 

Åbent Hus/Sang                  s. 11 

Banko på Vesterled             s. 11 

Kirkesider                      s. 13-15 

Spis sammen aften              s. 16 

Kortspil i klubhuset            s. 16 

Kæmpeporesvamp               s.20 

Hvad er det?                        s. 22 

Stor gedehams                     s. 23                                                
Hele skolen er samlet for at indvi det nye flag, der viser, at 
PALS altid er til stede. Læs s. 6  (Foto: Marianne Jokumsen) 

MobilePay  
Nu virker det. Allerede i løbet af den 
første måned er der kommet indbetalin-
ger fra 12-14 læsere. Det er da noget, 
der hjælper på Lokalbladets økonomi. 
 

I begyndelsen af næste år vil jeg igen 
komme med en påmindelse om beta-
ling. Da vi ikke sender opkrævninger 
ud, så må den enkelte selv holde styr på 

sine indbetalinger..  
Betaling kan foretages via  netbank  

7040 0000175819 
eller MobilePay på tlf. nr. 2987 9877 
Husk navn.  
Prisen er 100 kr, hvis man bor i Ødis 
Sogn og 160 kr. hvis man bor uden 
for sognet. Kontanter kan lægges i min 
postkasse Stationsvej 13.                 nc 

 Nr. 189                                  Tirsdag den 8. november 2016                            19. årgang  

Høstfest i Børnehu-
set Søbo 
 

Ligeså snart man trådte ind 
ad lågen, emmede legeplad-
sen af hygge. Rundt om-
kring var der pyntet med 
blomster, lanterner og halm-
baller og røgen fra bålet 
kunne duftes.           Læs s. 9 

Fællesspisning for 
håndboldholdene 
 

Søndage efter håndboldhol-
denes hjemmekampe arran-
geres fællesspisning for alle 
håndboldspillerne, mænd, 
koner, børn osv. Vi har to 
damehold, et herrehold, og 
et U10 hold.        Læs s. 19 

Juletræstænding i 
Ødis Sogn 
 

Lørdag den 26. nov. er der 
juletræstænding i Ødis, og 
søndag den 27. nov. invi-
terer Landsbylauget til 
juletræstænding i Ødis 
Bramdrup              Læs s. 3 

LOKALBLADET 
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NOVEMBER 
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. 14. Åbent hus for pensionister 
 og efterlønnere i Ødis Forsam-
 lingshus 

22.  kl. 19.00. Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria  

26. Juletræstænding i Ødis, 
 Aktivitetsudvalget,  

27. kl. 15,  Juletræstænding i Ødis 
 Bramdrup, Landsbylauget 
29. kl. 19, Sang for sangglade, Ødis 
 Forsamlingshus 

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

 

DECEMBER 

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

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 

30. kl. 19.00, Generalforsamling 
 Ødis Forsamlingshus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FEBRUAR 

Sognets aktivitetskalender 

   

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2016 
          

  Nr. 10 deadline 25. november udkommer 6. december 

 2017 
 Nr. 1 deadline 27. januar  udkommer 7. februar 
 Nr. 2  deadline 24. februar udkommer 7.  marts 
 Nr. 3 deadline 24. marts  udkommer 4. april 
 Nr. 4 deadline 28. april  udkommer 9. maj 

Lokalbladets    
 deadline  

er fremover fredagen  før den sidste lør-
dag i måneden kl. 8.00. 
 

     

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

22.  kl. 19.00. Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria  

25. kl. 10-17. Juleåbent i Galleri 
 Mørkøre  

26.  kl. 10-17. Juleåbent i Galleri 
 Mørkøre 

26. Juletræstænding i Ødis, 
 Aktivitetsudvalget,  

27. kl. 10-17. Juleåbent i Galleri 
 Mørkøre 

  

27. kl. 15,  Juletræstænding i Ødis 
 Bramdrup, Landsbylauget 
29. kl. 19, Sang for sangglade, Ødis 
 Forsamlingshus 

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

 
 

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

6.  kl. 19.00. Præmiewhist, Ødis 
 Hallens Cafeteria  

10. kl. 10-17. Juleåbent i Galleri 
 Mørkøre 

11. kl. 10-17. Juleåbent i Galleri 
 Mørkøre 

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 

23. kl. 19.00, Generalforsamling 
 Ødis Forsamlingshus 
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NYT FRA LOKALRÅDET 
 

Ansøgning til Landsbypuljen 
Ansøgningsfristen er primo januar, men 
er der større projekter, der søges midler 
til, bør man rette henvendelse til Lokalrå-
det, der vil være behjælpelige med kon-
takten til Projekteringsafdelingen i Kol-
ding Kommune. Dette bør ske i december 
måned. Alle ansøgninger fremsendes 
gennem Lokalrådet. Ønskes der yderlige-
re information, kontakt Jens Søgaard Jør-
gensen på tlf. 40 68 82 82 
 

Nytårskuren  
Husk at der afholdes NYTÅRSKUR for 
alle foreninger og alle interesserede bebo-
ere i Ødis, Ødis Bramdrup og Fovslet. 

Kuren afholdes i cafeteriet, torsdag den 
19. januar. Mere om arrangementet i de-
cember nummeret af Lokalbladet og på 
Facebook. 
Hjerterstarterkursus 
Da der ikke var nok tilmeldte til de nye 
kurser, tilbydes der igen kurser i det nye 
år. Denne gang med mulige datoer. Mere 
om det i næste nummer af Lokalbladet. 
 

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  

Juletræstænding i Ødis 
Arrangementet foregår lørdag den 26. 
november. 
Det endelige program er endnu ikke 
fastlagt, så vi opfordrer til, at man føl-
ger med på facebook siden ”Det sker i 

Ødis og om-
egn” 
Men vi håber 
at julemanden 
kigger forbi, 
og vi skal 
danse om ju-
letræet.   
 

Det kræver 
ingen tilmel-
ding.  
 

Juletræstænding i  
Ødis Bramdrup 

Første søndag i advent, den 27. novem-
ber kl. 15.00 inviterer Landsbylauget 
Ødis Bramdrup til juletræstænding med 
julesange på ”Torvet” ved rundkørslen 
i Ødis Bramdrup. 
Efterfølgende skal 
julemanden findes i 
området omkring 
Den Gamle Sports-
plads. 
Gløgg og æbleski-
ver kan købes til 
sædvanlige lave 
priser. Slikposer til 
børnene. 
Alle er velkomne  
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Af Inge M. Thomsen  

Velkommen til Tenna Buchwald på Skov-
vang nr. 8. 

Tenna, en ung pige på 23 år, med ben i 
næsen, overtog huset den 1. juli i år og 
huset og haven har gennemgået en større 
omgang. Hvide vægge mm. som de unge 
(og også mange ældre) vil have det i dag. 

Tenna er født og opvokset i byen, har gået i 
Ødis skole, siden hen på efterskole i Andst 
og startede derefter på uddannelsen som 
social – sundhedsassistent. Det tog ca. 3 år. 
Hun boede i dette forløb hjemme hos for-
ældrene, der også bor i byen og kunne på 
denne måde spare penge op til hendes drøm 
om at købe eget hus. Og det er derfor, jeg 
skriver, hun er en pige med ben i næsen. 
Har  planer for sit liv og gennemfører dem 
– hatten af for det. 

Da huset her blev til salg, var det lige sådan 
et hus, hun drømte om, tilpas størrelse og 
med en kanon god udsigt til mark og skov, 
hvor hun jævnligt ser rådyrene gå rundt. 
Og huset skulle ligge i Ødis by eller nær-
meste omegn. Her føler hun sig hjemme. 

Tenna arbejder som fast aftenvagt på det 
nye Vonsildhave og før den tid på Kløver-
høj. Hun supplerer op med vikartimer hos 

et bureau, ja, som hun fortæller, der skal 
tjenes nogle penge. 

Hun har haft stor hjælp af sin familie og 
venner i forbindelse med renoveringen af 
både hus og have. Uden dem havde hun 
nok ikke turdet springe ud i projekter som 
f.eks. lægge nyt gulv. 

Den sparsomme fritid bruges på huset/
haven, og er der lidt tid tilovers, kan hun 
godt lide at tegne og strikke. På væggen 
bag ved billedet er nogle utrolig flotte ma-
sker, som hun har samlet gennem tid. 
(Måske jeg skulle låne en til nytårsaften !! ) 

Hun har mødt flere af naboerne og føler sig 
velkommen. Hun nåede ikke med til vor 
gadefest i år, men håber den genopståede 
tradition fortsætter fremover. 

Velkommen til Ødis Sogn  

Borgerbudgettering 
Borgermøde i Ødis Hallen Cafeteria 

Mandag den 14. november 
kl. 19  -  21 

På dette møde skal det afgøres, hvad 
de 20.000 kr. skal bruges til. 

Se artiklen i Lokalbladet nr. 8 okto-
ber 2016 

Af hensyn til traktementet vil vi ger-
ne have tilmelding senest d. 11.11. 
på mail:sogneavisnc@hotmail.com  

eller  tlf. 2084 4579 (gerne sms) 
På modtagegruppens vegne 

Niels Christensen 

Landsbylauget Ødis Bramdrup  
 

takker alle for den store opbakning i 
forbindelse med afholdelse af høstfesten 
den 24. september på Midtgård.  
 

Tak især til sognepræst Inger Hvinden-
bråten for høsttalen, tak til Niels Møller 
(NMJ Tagservice) for sponsering af gas 
til varmeblæser og naturligvis stor tak til 
familien Garbenfeldt på Midtgård for at 
huse så stor en forsamling.  
 

Vi ønsker endvidere at bringe en tak til 
de frivillige, der hjalp til med alt det 
praktiske.  

Landsbylauget Ødis Bramdrup 
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TV 2 i Ødis Forsamlingshus  
Af Minna Laursen 

Sæt X i kalenderen 
mandag den 28. no-
vember. Der bliver 
finalen på nedenstå-
ende program sendt på TV 2, hvor Ødis 
Forsamlingshus er rammen om afslutnings-
festen. 
 

Lykken er en asiatisk kone 
Serien på fire dele tegner et nysgerrigt og 
nært portræt af den danske mand og single-

mand og hans rolle i parforholdet og un-
dersøger, om de dansk-asiatiske ægteska-
ber måske kunne være løsningen på den 
danske mands længsler.  

I fire programmer følges kærlighedslivet 
hos en gruppe danske mænd og asiatiske 
kvinder: Dem, der har været gift i flere år, 
de nyforelskede og dem, der stadig er på 
jagt efter lykken. Mændene håber, at lyk-
ken findes med en asiatisk kvinde, og pro-
grammets mission er at se, hvordan deres 
kærlighedsdrømme så går i opfyldelse. Er 
det virkelig lykken? Er de mere traditionel-
le kønsroller vejen frem? 

Tonen er kærlig, humoristisk, ikke fordøm-
mende – og de medvirkende er charmeren-
de og åbenhjertige.  

Første program sendes 7.11. kl. 20.50 og 
de på hinanden efterfølgende tre mandage 
sendes programserien. 

Flere af deltagerne kommer fra vores nær-
område, hhv, Gram, Jels, Vojens samt to 
par fra Silkeborg. 

Juleåbent i Galleri Mørkøre 
Den gamle Brugs i Ødis Bramdrup 
Kom og se de nye malerier og smag på årets julevin. 
 

25-26-27 November 
10-11      December 
 

Alle dage fra 10-17 

2016 

 Røde Kors Landindsamling 
Ved Røde Kors Landsind-
samling den 2. oktober blev 
der i Ødis sogn indsamlet 
9.357 kr. Det er omtrent 

det samme som tidligere år, så det er me-
get tilfredsstillende. Alle ruter var dækket 
ind.  
Stor tak til alle, det har støttet det gode 
formål og tak til indsamlerne.            nc 
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Vingsted jernalder 
 

Af Benjamin Nyhøj Olsen 

Torsdag den 29. september var 5. klasse på 
Ødis Skole i Vingsted. Først skulle vi se 
nogle af deres huse. Husene bestod af træ 
og ler. Taget var lavet af strå, som var lagt 
på husets tag-skelet.  
Jeg var sammen med hussmeden, og vi 
skulle lave en kniv som bestod af et hånd-
tag lavet af snittet træ og selve kniven lavet 
af noget jern. Smeden, der hed Jan, havde 
lavet en brugsanvisning af kniven. Først 
skulle jeg hugge brænde og derefter skulle 
jeg lave kniven.  
Første trin var at slå den buet ude i enden. 
2. trin var at slå den skarp. 3. trin var at 
lave et hak ved at holde den mod ambolten 

og slå. 4. 
trin var at 
slå et hak 
så man 
kunne 
knække 
den. 5. 
trin var at 
slå et 
stykke 3-
4 cm lang 
spids. 6. 
trin var at 
lave et skaft. 7. trin var at brænde knivbla-
det i skaftet. Det  sidder løst, så man skal 
smæde harpiks pulver. Til sidst skulle vi 
spise noget mad, vi havde lavet. 
 

Mia smeder en kniv 

PALS 
PALS er skoleomfattende dvs. det involve-
rer alle elever og ansatte på Ødis Skole 
med det formål at styrke elevens sociale 
kompetencer og at forebygge problemad-
færd i vores læringsmiljø gennem forebyg-
gende strategier. 
Målet er, at både elevernes skolefaglige og 
sociale kompetencer styrkes. Kernekompo-
nenterne er: - Gode præcise beskeder - Ros 
og opmuntring - Anerkendelse - Positiv 
involvering - Regulering af følelser - 
Håndtering af problemadfærd 
Dvs. vi bestræber os på at skabe positive 
og anerkendende læringsrum med tydelige 
forventninger til elevernes adfærd, og vi 
arbejder med børnenes individuelle og 
kollektive sociale mestring. 
Alle er med 
Efter fem år med PALS på Ødis Skole 
oplever vi fordelene og trygheden ved at 
have en fælles platform, der fremmer posi-
tivt og anerkendende samspil mellem ele-
ver og personale. PALS opstiller klare 
”Hjørneflag”, der sætter rammen for læ-
ringsmiljøet på skolen. Elementerne i 
PALS er mindset for vores pædagogiske 
praksis i hverdagen. Eleverne giver udtryk 
for, at det er rart og nemt, at det er så tyde-
ligt, hvad der forventes af dem. De under-

viser på skift hinan-
den i forventet adfærd 
ved vores morgen-
samlinger, og de hjæl-
per på andre måder 
hinanden med at hu-
ske på værdierne 
”Ansvar, respekt og 
omsorg”, som ligger 
til grund for alle forventninger. Eleverne 
nyder det fællesskab, som PALS lægger op 
til: ”Det er noget, vi har sammen her på 
Ødis Skole”. Da eleverne i foråret i forbin-
delse med et designprojekt skulle vælge 
”Mit yndlings sted på skolen” var der flere, 
der valgte PALS tavlen, fordi den symboli-
sere det, som PALS står for. 
Forældrene orienteres ved forældremøder 
om principperne i PALS, og som en særlig 
service tilbyder vi et forældrekursus á 3-5 
møder til forældre, der oplever at det kan 
være svært at bryde et mønster med kon-
flikter mellem børn og voksne i hjemmet. 
Med fokus på forældrenes styrker får de 
mulighed for at lære de gode principper i 
PALS, som også er meget velegnede i 
hjemmet. 
PALS er med andre ord altid tilstede på 
Ødis Skole, som ”Det vi har sammen”, og 
nu kan det altså også ses i toppen af sko-
lens flagstang. 
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Vingsted jernalderlejr 
 

Af Laura Fog Nielsen 

Den 29/9 var 5. klasse fra Ødis Skole på 
Vingsted jernalderlejr. 
Vi blev først vist rundt af en meget sød 
dame der hed Karen-Marie. Hun viste os, 
hvor toiletterne var, hvor vi skulle gå hen, 
hvis vi skulle hente frisk vand, hvor vi 
skulle bo, hvor tekstil-værkstedet var, hvor 
pottemageren var, hvor smeden var, hvor-
dan man huggede træ og hvor høvdingen 
boede. Hun fortalte også, hvorfor der hang 
hønsefødder, og det var for at holde onde 
onder væk med. Senere satte vi os ind i 
vores hus.  

Så kom Jan. Han skulle tænde bål, og det 
syntes jeg var godt fordi at det var ret 
koldt.  
Så blev vi sendt ud i vores værksteder. På 
et tidspunkt gik der høns, og så fik vi at 
vide at hanen hed Gokke. Jeg var i tekstil-
værkstedet, og der skulle man lave nålebin-

ding. Her er hvordan man 
gør: 
Tag noget garn og en træ-
nål. Klip garnet over til lige 
så langt, du vil have det. 
Vikkel garnet rundt om dine 
fingre to gange, så det bli-
ver til en ring. Der skal væ-
re lidt garn i den anden en-
de, som skal ind i hullet på 
nålen. Tag nålen igennem 
ringen du har lavet og træk i 

garnet. Du skal tage nålen igennem to gan-
ge hver anden gang. Det gør du så hele 
vejen rundt. Når der ikke er mere garn skal 
du vikle enderne op på de to tråde af garn 
og spytte. Derefter gnider du hænderne 
sammen. Når du syntes at den er fin nok 
stor, så skal du gøre det en gang i hullerne 
hele vejen rundt. Så begynder den at gå op 
ad. Nu skal du bare lukke den ved at sy 
med en almindelig nål og sy i hullerne ne-
denunder. Det var lidt svært men det blev 
til nogle fine små punge eller poser. 
Drengene blev sat til at hugge brænde og 
pigerne blev sat til at lave mad på skift. Da 
jeg skulle ind malede jeg korn dvs.at mase 
korn til mel. Næste gang jeg skulle ind 
skulle jeg forme dejen til små flade boller. 
Da vi sad og formede bollerne, kom der en 

ko ud af huset 
over for os. Den 
var lige blevet 
malket af den an-
den klasse, der var 
der. Så skulle vi 
spise vores mad, 
vi havde med 
hjemme fra. 

På et tidspunkt regnede det, og mine sko 
blev helt våde. Det var koldt. Så skulle vi 
spise det mad, vi havde lavet, og det smag-
te godt. Der var hønsekødsuppe, brød og en 
slags hytteost. Det synes jeg smagte godt, 
men suppen smagte lidt af lerkopperne, vi 
drak af. Så skulle vi vaske op og pakke alle 
ting, der var i hytten væk, fordi vi var de 
sidste, der var de i den uge. 

Uhm, dejlig jernaldermad 

Oscar hugger 
brænde 

Laura grutter mel 

Koncentreret arbejde i tekstilværkstedet 
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KØK danmarksmestre 
 

Krolfklubben i Ødis Kroge vandt Dansk 
Krolf Unions mesterskab i holdkrolf, efter 
en sæson med godt og stabilt spil. 
KØK 2 vandt deres pulje overbevisende 
efter kun et nederlag, og da finalestævnet 
løb af stablen i Bøgeskov, blev de regeren-
de danske mestre blev slået med 5 slag, 
efter kampen var endt 8-8. Herefter gik det 
forholdsvis nemt mod Baskerne og Hårby, 
begge fra Fyn, som blev slået overbevisen-
de med to gange 12-4. 
Det var KØK 2, der vandt mesterskabet, og 
det var holdets 3. og klubbens 5. mester-
skab siden DKU blev stiftet i 2004. 
 

KØK vinder Dagliga 2 
KØK C deltog Dagliga 2, og også dette 
hold klarede sig godt. De vandt deres pulje, 
og i kampene mod de andre puljevindere 
vandt holdet mesterskabet med sejre på 10-

6 over Agrarerne A og 11-5 over Madhol-
det C. 
 

Klubmesterskaber 
En dejlig septemberdag havde KØK klub-
mesterskaber på banerne ved hallen. Vi 
havde en fantastisk dag, hvilket vi altid har, 
når vejret er med os. 
Der blev spillet til den store guldmedalje 
hele dagen, med vægten lagt på hygge og 
samvær krydret med skæg, sjov og spil. 
Mester i kampspil blev Thomas Lund, i 
slagspil Johannes O. Nielsen og i pokal-
krolf var det Niels O. Nielsen. 
Sæsonen er nu slut, 

men vi starter igen ca. 

1. april, og alle er vel-

komne til at komme 

og have det hyggeligt 

sammen med os an-

dre. 

KØK C: Thomas og Kirsten Lund,        
Elise Frostholm og Knud Erik Iversen. 
Anne Marie og Otto Olsen er normalt også 
med på dette hold. 

KØK 2’s mestre: Ole og Vivi Reeck-
mann, Kolding og Peter Christensen og 
Lene Henriksen, Ødis Kroge. 
Mathias Reeckmann og Bente og Tonny 
Gravesen, Fredericia har også deltaget 
på holdet. 

Krolfklubben i Ødis Kroge (KØK)  

http://www.krolf.dk/hold/Koek/index.htm
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Høstfest i Børnehuset Søbo 
Af Marianne Skov Frederichsen 
Fredag d. 9. september 2016 var der høst-
fest i Børnehuset Søbo. Børn, forældre og 
søskende mødte op kl. 16.30 i afd. Step-
ping, hvor festen skulle holdes.  
Ligeså snart man trådte ind ad lågen, em-
mede legepladsen af hygge. Rundt omkring 
på legepladsen var der pyntet med blom-
ster, lanterner og halmballer og røgen fra 
bålet kunne duftes. 
Da alle var ankommet blev der budt vel-
kommen af leder Bente Møller, og derefter 

var der fælles-
sang med høst-
sangen ”Solen 
brænder rød og 
hed”. Alle grup-
per smølfer, frø-
er og alfer op-
trådte med sang 
og/eller skuespil. 
Børnene var 
spændte og glæ-
dede sig til ende-
lig at vise, hvad 
de havde øvet på 
i det sidste stykke tid. Der var bl.a. Katte 
på et bord, En pige gik i enge og Æble-
mand kom indenfor. 
Efter endt optræden var der forskellige 
aktiviteter på legepladsen, som personalet 
stod for. Man kunne bl.a. blive malet i an-
sigtet, spille kryds og bolle med grøntsager, 
og der blev serveret pandekager over bål. 
Der blev også solgt hjemmelavet marmela-
de, æblekage med crunch, kage og kaffe.  
Alle forældre havde medbragt en ret til det 
store fælles buffetbord og sad rundt om-
kring på tæpper og bænke og nød deres 
mad. Der var en rigtig god stemning, og 
vejret var med os.  
Bestyrelsen sluttede aftenen af med ameri-
kansk lotteri, hvor der var mange fine præ-
mier at vinde.  
Tusind tak til forældre og børn for en rigtig 
god høstfest.  
Vi glæder os allerede til næste år  

Landsbylauget Ødis Bramdrup  
Torsdag den 27. oktober 2016 afholdt 
Landsbylauget Ødis Bramdrup jf. ved-
tægterne ordinær generalforsamling. 
Følgende blev valgt til bestyrelsen:  
Malene Frostholm (nyvalg), Hanna 
Rasmussen (nyvalg), Carina Bjærge 
(genvalg), Lars Frandsen (genvalg), 
Brian Kristensen (genvalg) og Daniel 
K. Bjærge (nyvalg). Følgende supplean-
ter blev valgt: 1. suppleant Gitte Juhl 
Sørensen og 2. suppleant Lise Frandsen.  
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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” er for-
eviget en diset formiddag og er en af sognets 
gamle veje. Vi er ca. midt i sognet.  
Hvor er vi henne? 
 

Motivet på sidste nummer 
”Vejgættebillede” var et stykke af Fovslet-
gårdsvej med de gamle smukke alletræer 
lige efter krydset mellem samme vej og 
Hjortvadvej. 
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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 8. november 
Ellinor Jensen har et mandskor på 8-9 
personer, der hedder ”De hylende hun-
de”. 
 

Tirsdag den 22. november 
Leif Aasholm, Kolding ”26 år i krimi-
nalteknisk afdeling”. 

Tirsdag den 6. december 
Julemøde. Sognepræst Inger Hvinden-
bråten,Ødis 
 

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

Med julemødet den 6. december har 
udvalget besluttet, at det er den sidste 
”Åbent Hus” eftermiddag.  
Vi håber, at der er nye kræfter, som vil 
fortsætte. Mange tak for trofast frem-
møde. 

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 

Onsdag den 9. nov. kl. 14.00 
Onsdag den 30. nov.kl. 14.00 
 

Alle spilledatoer foregår på Ve-
sterled i store stue. 
Alle er velkomne 

  
 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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november  - december  2016 

Kolding Kirkehøjskolen forår 2017 
Luther: i 2017 markeres 500-året 
for Martin Luthers opslag af 95 
teser på porten til slotskirken i 
den tyske by Wittenberg. 
Det blev startskuddet til reformati-
onen, begivenheder og ideer, der 
ændrede både kirke og samfund. 
Vi har samlet et spændende pro-
gram for hele 2017. 
Kom og vær med! 

Bestyrelsen for  
Kolding Kirkehøjskole 

 

 
Lørdag den 4. februar 
 

Kl. 10.00  Pave, konge, munk og 
bonde. Foredrag om reformatio-
nen i Nordeuropa.  
Ved Gerda Neergaard Jessen, 
sognepræst. 
 

I 1517 hamrede en munk en plakat op 
på kirkedøren i Wittenberg. Ikke siden 
Jesu korsfæstelse har 4 søm gjort så 
stor en forskel for verdenshistorien. På 
plakaten var skrevet 95 teser, der skul-
le have været diskuteret til en offentlig 
forelæsning, men som i stedet medfør-
te ødelæggende krige, samfundsom-
væltninger og dannelse af et nyt stort 
kirkesamfund, den lutherske kirke. 
Hvorfor var det nødvendigt for Luther 
at reformere kirken? Hvad har det 
med den eneste borgerkrig i Danmark 
at gøre? Ved du, hvad den vigtigste 
opfindelse nogensinde er? Og hvad 

den har med reformationen at gøre? 
Og endelig: Hvordan præger reforma-
tionen din hverdag? 
 

Kl. 12.45. Reformationen i ord 
og toner. Ved ensemblet Corde 
di Gioia og Lisbeth Weitemeyer, 
cand.mag./historiefortæller 
 

Da Martin Luther slog sine teser op i 
Wittenberg i 1517 fik det afgørende 
betydning for den danske katolske 
kirke. Hertug Christian og hertuginde 
Dorothea havde stærk sympati for 
Luthers reformation og tilsluttede sig 
den. Fra 1533 sad parret på det danske 
riges trone, Christian III og Dronning 
Dorothea. Som kongepar indførte de 
Luthers lære i Danmark. 
Opgaven fik betydning for både kirke, 
kloster og kongehus. 
Gennem et arrangement i ord og toner 
følger vi tiden fra 1517 til indførelsen 
af reformationen i Danmark i 1536. 
Ensemblet Corde di Gioia spiller på 
historieske instrumenter med bredt 
repertoire fra tiden. Lisbeth Weite-
meyer fortæller om tiden og begiven-
hederne i forbindelse med balladen og 
valget af den nye konge, borgerkrigen 
Grevens Fejde, kirke, klostre, kirke-
gods og Danmarks første evangelisk 
lutherske kongepar. Musikken ledsa-
ger fortællingen i et smukt og stem-
ningsfuldt portræt af tid og menne-
sker.   
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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 

 

Lørdag den 18. marts 
 

Kl. 10.00  Angst og mod. Jacob 
Knudsens roman om Martin Luther. 
Ved Ditte Krøgholt, tidl. højskolelæ-
rer og fortæller 
Genfortælling af Jacob Knudsens store 
roman om Martin Luther, som er skrevet 
med stor lidenskab og med en kristen-
domsforståelse stærk præget af Luther. 
Men også på anden måde følte Jacob 
Knudsen sig beslægtet med ham. De var 
begge to vokset op med en streng far, der 
betød meget for dem, og begge var de 
hele livet samvittighedsplagede mænd. 
Romanen giver os en chance for at forstå 
Luther og hvad han ville. 
 

Kl. 12.45 Reformationen og dens føl-
ger.  
Ved Benjamin König, ungdomspræst 
 

Benjamin König reflekterer over forbin-
delser mellem reformationen og Vel-
færdsdanmark. Er arbejdsmoralen og 
måden, vi omgås penge på, præget af 
vores religiøse arv? Hvordan har det lu-
therske præges vores kultur og sprog? 
Måske er vi mere lutherske, end vi tror? 
Benjamin König er vokset op i et tysk 
præstehjem og har, ikke uden en vis 
skepsis, prøvet at finde tegn på den lu-
therske arv, i sit eget liv og samfundet 
som helhed. 
 

Lørdag den 22. april 
 

Kl. 10.00 Ud med paven, ind med 
Luther! Ved Martin Schwarz Lau-
sten, professor emeritus 
Hvad var det egentlig Martin Luther 
ville? Hvorfor blev modsætningen mel-
lem ham og den katolske kirke så uover-
stigelig, at han udstødtes som kætter og 
blev fredløs? 
I foredraget berettes om Luthers liv som 
munk, om de bibelstudier, som gav ham 
et nyt syn på kristendommen. Også hans 
personlige forhold i Wittenberg og de 
følger, som hans opgør med pavekirken 

fik for kirken og det vestlige samfund, 
omtales. Der foretages også et strejf til 
den lutherske reformation i Danmark, og 
der spørges om, hvordan vi i dag har 
forvaltet den lutherske arv. 
 

Kl. 12.  Er vor Gud så fast en borg? 
Ved Iben Krogsdal, forfatter og sal-
medigter 
Luthers salmer fra 1500-tallet bruges 
stadig flittigt. Mange kender og elsker 
ikke mindst ”Vor Gud han er så fast en 
borg” og ”Det kimer nu til julefest”. Ved 
reformationsjubilæet i 2017 er det oplagt 
at kaste et moderne lys på Luthers sal-
mer. Hvordan kan salmernes middelal-
derlige lutherske teologi inspirere os i 
dag? Hvad kæmpede Luther for og imod 
i sine salmer, og hvad kæmper vi for og 
imod i dag? Hvad var der på spil for Lu-
ther, og hvad er der på spil for os i dag?  
Iben Krogsdal har gendigtet er række af 
Luthers mest kendte salmer. Hun vil for-
tælle om rejsen ind i Luthers salmeland-
skab og hvordan hun som menneske af 
en hel anden tid og virkelighed har arbej-
det med Luthers salmer. Undervejs i fo-
redraget skal vi synge gendigtede luther-
salmer, og der vil blive tid til diskussion,  
 

Praktiske oplysninger: 
 

Mødested: Jens Holms Hus, Nicolai-
plads 2, 6000 Kolding 
 

Tilmelding:  
Kirkekontoret, Jens  Holms Hus 
Tlf. 75 52 02 47 eller 
www.sanktnicolaikolding.dk 
 

Tilmeldingsfrist: senest onsdag før 
arrangementet. 
 

Priser: 
En hel højskoledag 120 kr. inkl. Fro-
kost 
Et enkelt foredrag 75 kr. 
 

Betaling: Kontant på mødedagene el-
ler ved indbetaling på konto            
3409  -  4528101704 
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Gudstjenester  
i Ødis Kirke  

 November og December   
 

Hvor andet ikke er nævnt er  
gudstjenesten v/ sognepræst 

Inger Hvindenbråten 
 

November  
6.  Alle Helgens søndag  kl. 19.00 

 

13. 24. søndag efter trinitatis kl. 10.30  
 

20.  Sidste  søndag i kirkeåret  kl. 9.00 
 

27.  1. søndag i Advent  kl. 10.30  
 

December  
4.  2. søndag i Advent  kl. 10.30   

v/Kristina Nilsson 
 

11.  3. søndag i Advent  kl. 19.00  
De 9 læsninger - musikgudstjeneste 

Gløgg og æbleskiver i Vestfløjen 
 

18.  4. søndag i Advent  kl. 14.00  
Vi synger julen ind  -  en eftermiddag 

med julens salme og sange 
 

24. Juleaften  
Børnegudstjeneste kl. 13.00 

 

Julegudstjeneste kl. 16.00 
 

25. 1. Juledag kl. 10.30 
 

26. 2. juledag Ingen gudstjeneste. 
 Vi henviser til omegnens kirker 

 

Januar  
 

1. Nytårsdag  kl. 14.00  

 
 

 

 De 9 læsninger  
11. december kl. 19.00  

- en musikgudstjeneste med lokale 
læsere og musikere 

 

En musikgudstjeneste med læsninger fra 

Det Gamle og Det Nye Testamente.  

 Efter gudstjenesten er der gløgg og æb-

leskiver i Vestfløjen.  

Endeligt program i decemberudgaven af 

Lokalbladet 

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.  

Kim Sjøgren i Ødis Kirke 
onsdag 30. november kl. 

19.00 
 

Billetter koster 150.– kr.  

Man kan købe billetter ved at overføre 

beløbet på kirkens konto   

9874  3050206792 

eller betale på MobilPay  

4097 8203 

og hente billetterne ved kirkedøren på 

selve koncertdagen.  
 

Skriv tydeligt navn og telefonnummer 

og antal billetter 

Ved tidligere afhentning kontakt Tina 

Bihl på tlf. 6170 8812 
 

Hvis der er billetter tilbage, kan de 

købes ved indgangen på koncertdagen. 
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Spis sammen aften 
Det er torsdag den 27. oktober og klokken 
nærmer sig så småt 17.30. 
Vi kommer travende ned ad Fløjbjergvej, 
for vi skal til ”Spis sammen aften” i Ødis 
Forsamlingshus. Da vi kommer rundt om 
hjørnet mod indgangen, ser jeg en teltlig-
nende opstilling til højre for indgangen. Jeg 
skal selvfølgelig hen og se, hvad det går ud 
på og ser så en kæmpe grill, hvorpå der 
hænger en hel gris, og Jens Leth-Pedersen, 
som skal tilberede og servere aftenens me-
nu ”helstegt pattegris”, står og prikker i 
den, for at se, om den har fået nok. Det ser 
bare rigtigt godt ud. 
Vi kommer så ind og går rundt og hilser på 
hinanden. Vi skulle være 62 personer, så 

jeg skulle så 
have hilst 
på 61; men 
jeg tænkte, 
at jeg vist 
kun havde 
hilst på 60. 
En diskret 
forespørgsel 
til en sæd-
vanligvis 
veloriente-
ret kilde 
løste pro-
blemet. Én 
person var 
stadig på 

arbejdsmarkedet 
og havde ikke 
fået lov til at få 
tidligere fri, så 
hun ville komme 
lidt senere. 
Vi fik os placeret 
rundt om de 3 
veldækkede bor-
de, og snakken 
gik hurtigt ly-
stigt, for alle var mødt op i feststemning og 
med godt humør. Så bød formand Eigil 
velkommen og fortalte, at det nu var 10. 
gang man holdt spis sammen aften, og suc-
cesen blev større og større. Det kunne man 
se på, hvor hurtigt tilmeldingerne kom. 
Han benyttede også lejligheden til at for-
tælle, at alle var velkomne til at komme 
med forslag til menuer fremover. 
Så kom dyret ind og blev parteret, og alle 
kom op og forsynede sig med kød, fløde-
kartofler og en masse forskelligt grønt, så 
tallerkenen blev hurtigt overfyldt. Selv om 
man stort set var mæt efter sådan en om-
gang, bad øjnene og smagsløgene om en 
portion mere, og så var man helt sikkert 
rigtig mæt. 
Senere kom der kaffe, og de to mesterbage-
re fra den store bagedyst - Jette og Tove – 
havde bagt småkager. Da resultatet var 
fremragende, blev ingen af dem stemt hjem 
den aften. 
Ved 21.00 tiden begyndte folk så småt at 
sive hjem, efter at have haft en rigtig hyg-
gelig aften. 
Stor tak til arrangørende for en fantastisk 
aften.                                         Kai Videbæk 
Alle fotos: Dennis Laursen 

Kortspil i klubhuset 
Vi er nogle personer, der mødes hver ons-
dag kl 9.30 i klubhuset på Ødis Bramdrup 
Stadion, Steppingvej 21 a. 
Og hvad laver vi så?  
Vi spiller kort og andre former for spil, 
Vi starter op den 2. november og spiller 
frem til april. 
Pris 20 kr. pr. gang og der er kaffe på kan-
den, og  så er der tændt op i kaminen. 

 

NB! VI SPILLER IKKE OM PENGE 
 

VI SES  
INGEN TILMELDNING 

Peter Grave 

Inkaliljer fra Minna og Thorkils 
have    
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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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Fællesspisning i cafeteriet for 
håndboldholdene 
Af Dorthe Jepsen 
 

For lidt tid siden hørte jeg i radioen om en 
undersøgelse af udnyttelsen af idrætshaller, 
hvor vidt de blev udnyttet nok. Jeg google-
de problemstillingen og fandt dog ud af, at 
det ikke var en ny viden, men synes allige-
vel godt det kan bruges. 
Søndage efter håndboldholdenes hjemme-
kampe arrangeres der fællesspisning for 
alle håndboldspillerne, mænd, koner, børn 
osv. 
Vi har to damehold, et herrehold, samt et 
U10 hold i Ødis.  
I søndags d. 23.10.2016 var 50 tilmeldt 
fællesspisning, hvor intet er fornemt, men 
en hyggelig og praktisk måde for især bør-
nefamilier, at de ikke skal skynde sig hjem 
og lave mad, putte børn osv. og hele tiden 
med tanken i 
baghovedet om, 
at i morgen er 
det mandag, vi 
skal tidligt op 
og ugen bliver 
lang…  

I søndags var menuen Chili con carne   
Man køber drikkevarer i cafeteriet, og vi 
hjælper alle med at rydde af, sætte stole op, 
feje mv.  
Børnene kan lege i hallen efter kampene, 
hvilket er vældig populært.  
Det kan godt være, at hallen som sådan 
ikke bruges under fællesspisningen, men 
jeg synes alligevel, at vi kan sige, at vi i 
Ødis bruger hallen og cafeteriet til mange 
formål. Jeg ved godt, at i dagtimerne har 
hallen mange ledige timer, men det er ikke 
nemt at udnytte i en lille landsby. Men det 
kan da tages med i overvejelserne, om der 
kunne være flere formiddagshold af en art. 
Mange mennesker i dagens Danmark arbej-
der ikke kun fra 8-16.  Bare en tanke efter 
at have hørt indslaget i radioen.  
Vi synes i hvert fald fællesspisning efter 
kampene er en tradition, der er kommet for 
at blive. 
Hvis du keder dig en søndag, så kom op og 
støt op om holdene. Der er en hyggelig og 
venlig stemning. Alle er velkomne. Følg 
med på ”Det sker i Ødis og omegn” på Fa-
cebook for at se, hvornår der spilles.  

Cafeteriet drives af 
frivillig arbejdskraft, 
og derfor kan der 
altid bruges flere, 
som har lyst til at 
give en hånd med. 
Du vil stå sammen 
med en, som kender 
det de første gange.  
Hvis du har lyst til 
at hjælpe, kan du 
kontakte Camilla på 
tlf. 51 90 50 98  

 

Link til undersøgelsen om udnyttelse af 
idrætshaller:  
http://www.idan.dk/nyhedsoversigt/
nyheder/2013/a395facilitetsudnyttelse/ 
http://politiken.dk/forbrugogliv/motion/
ECE2043430/dyre-idraetshaller-staar-
tomme/  

Generalforsamling i  
Ødis IF, Støtteforeningen for 

Ødis IF, samt Ødis Hallens Ca-
feteria  

mandag d. 21. november 2016 - 
kl. 19:30 

Med venlig hilsen  
Jens 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSuZKdzvrPAhUJFiwKHTRsC9YQjRwIBw&url=http://www.recipeshubs.com/chili-con-carne/1008&psig=AFQjCNFLfXcSyb0KBWpmZrzcAGiQ9WOYaQ&ust=1477644857572228
http://www.idan.dk/nyhedsoversigt/nyheder/2013/a395facilitetsudnyttelse/
http://www.idan.dk/nyhedsoversigt/nyheder/2013/a395facilitetsudnyttelse/


 20 

LOKAL AVISEN  
for 25 år siden 
Nr. 9 tirsdag den 19. 
november 1991 
 

Julearrangement for 
alle 
Lørdag den 30. november. 
Arrangementet er delt i 
flere afdelinger, så man kan 
”stå på”, hvor det passer en. 
Kl. 13.45: Skovtur i Dren-
derup Skov. Vi mødes i 
skoven. 
15.30: Vesterled  -  sang 
15.45: Juletræet på 
”Torvet” tændes  -  sang  -  
salg af æbleskiver, gløgg og 
saftevand i bymidten. 
Juleposer til børnene  -  
billetter til slikposer (10 kr.) 
sælges hos Bageren og i 
Ødis Brugs indtil tirsdag 
den 26. november. 
Eigil Laursen, Ødis Elser-
vice sørger for lys på træet. 
 
Bævere i Ødis 
Tre friske spejderpiger Ka-
tja Krauthammer, Marianne 
Jessen og Lydia Holm star-

tede Bæverne i spejderloka-
let ved præstegården. Bæ-
vergruppen er på 20 børn i 
alderen seks til otte år.  
 
 

Julemarked 
I weekenden den 23. og 24. 
november er der julemarked 
på Ødis Sogneskole. En  
gruppe fra Ødis Sogn med 
John Brink i spidsen arran-

gere et julemarked, der bå-
de byder på forskellige ud-
stillinger samt muligheden 
for at gøre en god handel. 
På markedet kan man købe 
mange slags julepynt i både 
papir, stof og ler, dekorati-
onsmateriale, borddekorati-
oner, nisser, dukker på pin-
de, smykker og meget an-
det.  

Kæmpeporesvamp 
Ved Børnehuset Søbo i Ødis kan man for tiden se 
en meget stor svamp på en bøgestub. Det er Dan-
marks største af slagsen og den hedder Kæmpepo-
resvamp. 

Ide: Lisbeth Ravn, Fovslet 
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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 

Også denne gang er vi ude i naturen, 
hvor man efterhånden en del steder 
kan finde ovenstående. 
Hvad er Det? 
Sidste nummers ”Hvad er Det” viste 
frugtstanden af planten Italiensk Inge-
fær. 
   Planten har en pudsig livscyklus. 
   I efteråret står nogle underlige stok-
ke med orangerøde hætter, som falder 
fra hinanden i oktober. Under jorden 
er der stivelsesfulde knolde, og i decem-
ber – januar kommer de første blade op 
af jorden.  
   I januar står den med masser af 20–
30 cm lange spydformede blade, som er 
grønne, med hvide aftegninger langs 
bladnerverne. Når vinterkulden rigtig 
tager fat, klasker bladene sammen som 
blancheret spinat, men straks der kom-
mer lidt sol, bliver de igen spændstige.  
   I maj kommer der mærkelige hvid-
gule hylsterblade, som indeholder en 
nøgen kolbe og nederst, helt skjult, fire 
typer blomster. Først fra oven en krans 
af golde blomster, derefter nøgne han-
blomster, så igen en gold blomsterkrans 

og nederst hunblomster.  
   Når blomsterne er klar til bestøvning 
tiltrækker en lidt ubehagelig lugt fra 
kolben flere forskellige insekter. Når 
insekterne sætter sig på hylsterbladets 
inderside ryger de ned på bunden af 
hylsteret. Her kan de det næste døgns 
tid kravle rundt og bestøve hunblom-
sterne med pollen fra besøg i andre ita-
lienske ingefær.  
   De kan ikke komme op, da både hyl-
stervæg og de golde blomster er belagt 
med olie. Insekterne kommer dog ikke 
til at sulte, for efterhånden som blom-
sterne er bestøvet, udskiller de en næ-
ringsrig væske, som insekterne kan suge 
i sig. 
   Frugtstandene med orangerøde bær 
lyser indbydende i sensommersolen, så 
det kan være en god ide at fjerne dem, 
hvis man har dem i haver med små 
børn, da frugterne er giftige.  
   I maj når bestøvningen har fundet 
sted, drysser hanblomsterne pollen på 
insekterne, og de golde blomster visner, 
så insekterne igen kan flyve ud i det fri 
og gå i kødet på en ny italiensk Inge-
fær. På den måde hindrer planten, at 
der sker en selvbestøvning. 
   Både løvblade og hylsterblad visner 
væk i løbet af forår og 
sommer, men i løbet af 
sommeren dannes 20–
40 cm høje frugtstande 
med rundelige frugter. 
I august skifter de 
farve fra grønne over 
orange til røde. 

Kilde:    Wikepedia  
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Stor gedehams  
Af Frede Nielsen 

Hos Benno Christensen Gammel Møl-
levej 8 i Ødis Bramdrup har der denne 
sommer været besøg af nogle store 
flotte hvepse. Der er tale om den man 
her i landet kalder Stor Gedehams – 
videnskabeligt navn Vespa Crabro. De 
har fundet det godt at bygge et bo i en 
stærekasse. Dronningen starter bygge-
riet med bygningen af nogle enkelte 
celler, hvor hun så lægger nogle æg. 
Hun passer afkommet, der kun består 
af hundyr, indtil de bliver arbejdsdygti-
ge, hvorefter de overtager tjansen med 
at pleje hendes yngel fremover.  
Først udfyldtes kassens indre med 
hvepsens karakteristiske sekskantede 
celler. Da der efterhånden ikke var 
plads nok indvendigt fortsatte de med 
at udbygge nedenunder kassen. Det må 
formodes, at denne efterhånden har 
været så trøsket, at det har været let for 
dem at gnave sig gennem kassens 
bund, og således har de kunnet fortsæt-
te udbygningen. 

I modsætning 
til normalt har 
de haft to ind-
gange til det 
indre af kas-
sen, idet det 
kunne iagtta-
ges, at der fløj 
hvepse både 
til det oprin-
delige nu næ-
sten tillukkede 
flyvehul til 
stæren og til hullet i bunden af kassen. 
Disse gedehamse foretrækker at bygge 
deres store boer i hule træer i skove, og 
så er boerne svære at få fat på. Boet er 
bygget af papir, som hvepsene fremstil-
ler ved at gnave i trøsket træ. Som alle 
hvepseboer er disse boer enårige, så 
man kan roligt pille dem ned, når som-
meren er forbi. - Der kan dog godt væ-
re færdige hvepse i nogle af cellerne. 
Hvepse, som ikke nåede at få del i 
sommeren.  
Vespa crabro er en meget stor hveps, 
hvis man sammenligner den med en 
almindelig gedehams. Og dens lyd er 
skræmmende, når den kommer flyven-
de på jagt efter insekter. Som en lille 
helikopter. Arbejderne er omkring 32-
34 mm i længden, mens dronningen 
kan blive op til 42 mm lang. Stor gede-
hams lever af rov. Den nedlægger an-
dre insekter, gnaver dem i stykker og 
fodrer boets larver med kødet.  
Ligesom alle andre hvepsearter dør alle 
de menige hvepse i løbet af efteråret. 
Dog er der forinden sket det, at der i 
boet er blevet opfostret både hanhvepse 
og nye dronninger. Disse forlader boet 
om efteråret og drager ud i verden for 
at blive parret med hvepse fra andre 
boer. Hannerne dør efter parringen og 
de unge dronninger overvintrer til det 
kommende forår, hvor det hele så kan 
gå i gang igen. 
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Udtrækning af  
Ødis IF lotteri 

 

 Oktober  
42, 107, 170, 
281, 128, 25,  
60, 150, 218,  
24, 144, 156 

 

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 Hvindenbråten,  
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 Hvindenbråten 
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 6. december  2016 
Deadline fredag den 25. november 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 nordøstlige del af 
sognet for at finde ovenstående mo-
tiv. Hvor? God fornøjelse. 
 
"Gættebilledet" i sidste nummer 
var fra Bondegårdsminde i Ødis 
Bramdrup. 


