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”Smuk landsbydag”  
 

Vi mødes på Mejeriet den 
26. marts kl. 9.00 til kaffe 
og rundstykker.   
Herefter arbejdes der med 
forskellige opgaver på gart-
nerigrunden, ved søen og 
andre steder i sognet indtil 
kl. ca. 12.                                  Læs s. 3  

Ødis har fået en 
danmarksmester 
 

Det er Janus Østergård på 
15 år og hans dansepartner 
Tess Husted på 13 år fra 
Kolding. De har danset sam-
men, siden Janus var 10 år. 
Nu har de vundet DM i La-
tin Dans,                 Læs s.7 

Julemarked 
 

Det er måske lidt tidligt at 
begynde forberedelsen af 
næste jul, men hvis man ger-
ne vil deltage i Lokalrådets 
foreslåede nye arrangement, 
er det nok ikke for tidligt.  
 

Læs s. 4  og følg med i diverse 
medier i løbet af året. 

 LOKALBLADET 

  FOR ØDIS BRAMDRUP  /  ØDIS  /  FOVSLET 

2/17   
Marts    
2017 

 

Spis sammen aften  
i Ødis Forsamlingshus 

onsdag den 19. april   

kl. 17.30.  
 

Udførligt program med 

tilmelding, pris  og beta-

ling i Lokalbladet for 

april. 

 

Kræftens Bekæmpelse  

Landsindsamling   
søndag den 2. april   

 

Hvis du har lyst til at bruge 2-3 timer til et godt for-

mål, kan du melde dig som indsamler hos 

Ulla Beyer Lauridsen, Vamdrup  tlf. 2217 3351 
 

I 2016 var ca. 28.000 indsamlere med til at samle 

mere end 36,5 mio. kr. ind.                                      nc 
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Sognets aktivitetskalender 

   

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2017 
         

 Nr. 3 deadline 24. marts  udkommer 4. april 
 Nr. 4 deadline 28. april  udkommer 9. maj 
 Nr. 5  deadline 26. maj  udkommer 6.  juni 
 Nr. 6 deadline 28. juli  udkommer 8. august 
  Nr. 7 deadline 25. august udkommer 5. september 
 Nr. 8 deadline 29. september udkommer 10. oktober 

 MARTS 
 

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

7. kl. 17-20, Hjertestarterkursus 
 repetitionskursus, Ødis Hallens 
 Cafeteria, Lokalrådet  

9. kl. 17, Børnegudstjeneste og 
 dåbsjubilæum med spisning i 
 Forsamlingshuset 

13. kl. 17-21, Hjertestarterkursus 
 begynderkursus, Ødis Hallens 
 Cafeteria, Lokalrådet  

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

21. kl. 19, Filmaften, Vamdrup Kino. 
 Menighedsrådet 
22. kl. 14, Bankospil på Vesterled, 
 Vesterleds Vennekreds 

22. kl. 19, Generalforsamling i  
 Vesterleds Vennekreds,  
 Vesterled,  

23. kl. 19,30 Generalforsamling, 
 Ødis Hallens Cafeteria,  
  Ødis Antenneforening,  

25. Arbejdslørdag, i  
 Forsamlingshuset  

25. kl. 10-13, Gymnastikopvisning, 
 Ødis Hallen, ØdisIF 

26. kl. 9-12, Smuk Landsbydag,  
 Lokalrådet 
 

APRIL 
1. kl. 9.30-14 Loppemarked i Ødis 
 Hallen, Støtteforeningen  

2. kl. 10-13 Landsindsamling, 
 Kræftens Bekæmpelse  

19. kl. 17.30, Spis sammen aften i 
 Forsamlingshuset  
 

MAJ 
18. kl. 17, Børnegudstjeneste med 
 efterfølgende bål i haven 
 

JUNI 
12. kl. 19.00, Generalforsamling 
 Ødis Vandværk 
 

AUGUST 
26. Søfest, Lokalrådet 
 

OKTOBER 
12. kl. 17.30, Spis sammen aften i 
 Forsamlingshuset  
 

DECEMBER 
2. kl. 10.16. Julemarked og juletræs
 tænding, Lokalrådet  
 

2018 
JANUAR  
29. kl. 19.00, Generalforsamling, 
 Forsamlingshuset 

Lokalbladets deadline er fredagen  før 
den sidste lørdag i måneden kl. 8.00. 
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NYT FRA LOKALRÅDET 
 

Generalforsamlingen i Lokalrådet 

den 21.2. 

Ud over den ordinære generalforsamling 

(se formandens beretning her  i bladet 

side 20) havde de 58 fremmødte lejlighed 

til at høre på Borgmester Jørn Pedersen, 

der gjorde rede for tanker og visioner for 

Kolding Kommune og Ødis.  

Den nye bestyrelse konstituerer sig d.8.3. 
 

Smuk landsbydag d. 26.marts 2017 
Igen i år afholdes der ”smuk landsby 
dag” fra kl. 9-12 i hver af de tre landsby-
er, hvor både børn og voksne er meget 
velkomne. Dagen starter med kaffe og 
rundstykker. I Ødis Bramdrup er møde-
stedet ”Midtgård” og i Ødis ”Mejeriet”. I  
Fovslet er mødestedet ikke kendt, men 

Fovsletbeboere bedes om selv at holde 
sig orienterede. Alle opfordres til at med-
bringe refleksveste, så de er synlige, når 
der samles affald langs vejene. Er man 
den lykkelige ejer af ”gribetænger” kan 
de med fordel også medbringes.  
Dagen slutter senest kl.12, så alle kan nå 
hjem til frokost. 
 

Søfesten 
Husk at sætte kryds i kalenderen d. 26. 
august, hvor der igen i år er aktivitetsdag 
ved søen. 

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  

Arbejds-/rengøringslørdag i Ødis 
Forsamlingshus 
 

Lørdag den 25. marts klokken 9.00 afhol-
des den årlige rengøringsdag, hvor hele 
huset gøres rent fra gulv til loft. 
Ventilationsrørene støvsuges og vinduerne 
vaskes. 
Borde og stole rengøres og efterspændes. 
Alt porcelæn og bestik efterses og får en 
tur i opvaskeren. 
Dagen starter med kaffe og rundstykker, 
og afsluttes med frokost. 
Alle er velkommen til at komme og give 
et nap med. 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

Arbejdsopgaver for  
”Smuk landsbydag ” i Ødis 
d.26.3.17 
 

Kl. 9.00 Kaffe og rundstykker på Mejeriet 
i Ødis.  
Herefter arbejdes der med forskellige op-
gaver indtil kl. ca. 12. 
 

Af opgaver kan nævnes: 
Oprensning af bækken ved landsbyfælle-
den. 
Arbejde med fældning, oprydning m.m. på 
gartnerigrunden. 
Vask af skilte langs søen og rengøring af 
”Mindemuren” ved børnehaven 
Opsamling af affald langs vejene. 

Vel mødt til alle gode kræfter. 
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Julemarked i det gamle Mejeri i Ødis 
Julemarkedet bliver den 2. dec. 2017 kl. 10-16. 

Julemanden vækkes kl. 15, og vi 
går ned og tænder juletræet på kir-
kepladsen.  
Mere info senere.  
 

Hvis du på nuværende tidspunkt 
ved du gerne vil have en stand til 
julemarkedet så giv os et praj på 
dorthejepsen123@gmail.com el. 
29887130 (gerne sms)  
En stand vil koste 100 kr. inklusivt 

bord.  

Af Karen Nielsen 

I efteråret 2016 kom der igen liv 
i huset på Møllevej 14 i Fovslet, 
da Christina og Lasse Jønsson 
Krog flyttede ind sammen 
med børnene Johan på 9 år og 

Frida på 7 år. Familien kommer fra Lunder-
skov, men ønskede at flytte nærmere på 
børnenes skole og deres kammerater. Bør-
nene går på Ødis Skole, Johan i 3. klasse og 
Frida i 1. klasse. 
Christina er uddannet pædagog og har ar-
bejdet i Kongeåens Børnehave i Vamdrup 
de sidste ni år. 
Familiens plan er, at de vil bygge et nyt hus 
bag ved det nuværende. Da Lasse er selv-
stændig tømrer og har bygget både deres 
sommerhus og boligen, de flyttede fra i 
Lunderskov, skal huset nok blive, som vi 
gerne vil have det, siger Christina. Hun har 
tegnet drømmehuset i samarbejde med en 
arkitekt. Byggetilladelsen er i hus og arbej-
det er planlagt til at gå i gang til foråret. 
Christina er meget aktiv i fritiden. Hun 
træner drengene `U 10` i Ødis Hallen en 
gang om ugen. Selv spiller hun fodbold 
hver onsdag i Ødis Hallen om vinteren 
sammen med herrerne. Om sommeren spil-
ler hun fodbold en gang om ugen i Lunder-
skov med damerne. Vinterbadning er der 

også tid til, det 
foregår i Jels i 
Istappernes 
Klub. 
Lasse kan lide 
at gå på jagt i 
fritiden. Fiskeri 
er også en yndet 
fritidsbeskæfti-
gelse, hvilket 
også førte til 
hans første mø-
de med Christi-
na, på en rejse 
til Australien i 2002, hvor Lasse var på en 
tre måneders fisketur. Christina var på sam-
me tidspunkt taget på et halvt års rejse til 
Australien. Skæbnen ville, at de mødtes den 
første dag i byen Darwin, og de har været 
sammen lige siden. Christina havde ellers 
sagt, at hun ikke skulle til Australien for at 
finde en dansk kæreste, men skæbnen ville 
noget andet! 
Parret kan lide at rejse, og i 2015 rejste de 
sammen med børnene til Australien i tre 
måneder. Australien er et dejligt land at 
rejse i, med et dejligt folkefærd, siger Las-
se. Der er stor gæstfrihed og ingen stres og 
jag. De vil gerne af sted igen, men først står 
der husbyggeri på programmet.   

Velkommen til Ødis Sogn  

mailto:dorthejepsen123@gmail.com
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Velkommen til Ødis Sogn  

Af Lene Clausen 

Ad en lille vej …godt gemt bag 
træer…ligger en naturperle, med 
træer, en lille sø, en mark, fred 
og ro og…en  helt unikt belig-

gende bolig! 

Her bor Maria Tonsgaard, 28 år, og kære-
sten Jesper Sigersted på 26. 

De har dannet par i nu 3 år.   

Den 1.11.2016 overtog de ejendommen 
efter Ellen, bedre kendt som ”Ellen post”. 

”En ejendom som denne findes ganske en-
kelt ikke i Kolding. Og med goodwill fra 
vores pengeinstitut, blev stedet vores,” gri-
ner Jesper. 

”Vi ønskede udsyn, natur og ro”, supplerer 
Maria, og det blev hér. 

”Vi så huset dagen efter, at det var sat til 
salg. Det var en fredag. Allerede om lørda-
gen bød vi på ejendommen”, fortæller Ma-
ria. 

Samtidig med to travle fuldtidsjobs og en 
daglig transport til henholdsvis Aarhus og 
Kolding, har det unge par brugt de 3 måne-
der på bl.a  indendørs malerarbejde, 
træfældning og buskads-rydning. Og op-
start på kælderudnyttelse, hvor bl.a. et fit-
nessrum er på tegnebrættet. 

Og så skulle der på sigt gerne indrettes 
værksted, hvor Jesper, der oprindeligt er 
mekaniker, kan vedligeholde parrets to 
biler. 

Og så er Jesper  jæger. Hvornår Jesper får 
anskaffet sin  jagthund, en cockerspaniel, er 
endnu uvist. Der skal tid til at gå på jagt, og 
det med tid er en mangelvare for ham lige 
nu!  

Maria  – Ja, hun er  uddannet maskinmester 
arbejder som ”fjernvarmeingeniør” hos 
MOE A/S i Aarhus. 

Jesper  er ansat i Kolding som ambulance-
redder hos Respons. 

To spændende jobs, der kræver kontrol, 
koncentration, udholdenhed og engage-
ment! 

Fritid: 2016 fandt Maria og Jesper en inte-
resse for windsurfing. Den nyder de bl.a. på 
bølgerne blå  i Hvide Sande, hvor Marias 
forældre har sommerhus. 

Og så udelukker parret ikke at kaste sig 
over endnu en hobby hos Kolding Klatre-
klub. 

Surfing, klatring: begge discipliner kræver 
jo udholdenhed &  mod …og  man skal 
ville det”, siger Jesper, der i øvrigt har prø-
vet faldskærmsudspring tidligere. 

Med alt, hvad der lige nu sker, vil parret 
sandsynligvis vente et par år med at sætte 
børn i Verden. Også for at have kræfter til 
den karriere, de begge lige nu har så godt 
gang i.  

Men der er én på matriklen, der ikke arbej-

der i planlægning: Gårdkatten Melvin er 

udelukkende optaget af at få opmærksom-

hed, så den kan spinne lystigt til glæde for 

sig selv og os. Og det gør den! 



 6 

Af Lene Clausen   

Undertekst: ” Og så nuppede han 
lige en jagtrejse til Sverige” 
..Sådan lød det fra Jane, under 
besøget hos hende og Rasmus. 

Jane Højer Pedersen og Rasmus Bang Lud-
vig  bosatte sig – kort før årsskiftet på Far-
risvej 44 (på den ejendom, som for resten 
tilhørte den lokal-kendte redaktør & land-
mand,” Georg Kuglepen” fra sidst i 40´erne 
til engang hen i 90´erne). 
Hold da helt op, som det unge par Jane på 
27 og Rasmus på 26 har gang i livet: 
Arbejde på mere end fuld tid, jagtrejser, 
turistrejse i ny og næ, og så den nænsomme 
renovering/ nyt design… af det  i øvrigt 
nydelige hus, som også vil være basen for 
den lille pige, som venter sidst i maj. 
Jane arbejder som reservedelsekspedient 
ved ”Europart ” i Kolding, Reservedelssalg 
til busser & lastbiler. 
Rasmus arbejder også i Kolding som last-
vognsmekaniker hos ”Autohuset Vester-
gaard Lastvogne”. 
Siden december 2013 har Jane og Rasmus 
dannet par. 
Jane og Rasmus har i dag  kun deres mød-
re. Så at valget faldt på Farrisvej 44 skyld-
tes bl.a., at de ville bo midtvejs mellem 
Brørup & Christiansfeld, hvor mødrene  er 
bosat. 
Rasmus´ farfar, og senere Rasmus´ 
far  drev i øvrigt  vognmandsforretningen 
Anker Ludvig i Christiansfeld. 
Men også det store ønske om ”højt til lof-

tet”, dejlig natur, ro 
og udsyn var grunden 
til, at deres base nu er 
Farrisvej. 
Jagt er Jane og Ras-
mus’ fælles passion. 
Jane er ved at få jagt-
tegn, og Rasmus har 
jagttegn, også til rif-
fel. 
Lige nu venter parret 
på at få udbyttet fra en 
jagt i Sydafrika hjem 
til matriklen. 
I Afrika kræves der ikke jagttegn for at 
skyde et dyr, men dog at man kan vise 
lodsejeren, at man kan ramme. Det er der-
for også Jane som har bytte på vej hjem. 
” For dyreelskere  kan det være svært at 
forstå, at man kan nedlægge dyr, men det 
handler jo om ”vildtregulering” og at lade 
de stærke dyr overleve”, siger Jane . ” Skal 
jeg ind i en diskussion om , hvornår det er i 
orden at nedlægge vildt, kræver dén dis-
kussion  åbenhed og  interesse fra begge 
parter”. 
De dyr, hun skød, var svage. Indtægten fra 
”Janes dyr” går  i øvrigt til fællesskabet i 
den afrikanske landsby.  ”En god jæger er 
den, der kan sidde i timevis og nyde synet 
af dyrene og naturen uden nødvendigvis at 
løsne et skud”, fortsætter Rasmus. 
Ikke blot Afrika, men også Skotland og 
Sverige har været – og er fortsat - mål for 
Rasmus´  fantastiske jagtoplevelser.   

Velkommen til Ødis Sogn  

Gymnastikopvisning 2017 
Lørdag den 25. marts kl. 10-13 

Lørdag den 25. marts løber den årlige 
gymnastikopvisning af stablen i Ødis 
Hallen.  
 

Igen i år har vi 4 hold, der skal vise, 
hvad de har brugt træningen til i denne 
vinter. Arrangementet starter kl. 10 og 
slutter ca. kl. 13. 

Entreen for opvisningen samt kaffe/the 
og saftevand og boller er 
 

For voksne : 30 kr     
For Børn : 20 kr. 
 

Vi håber at se mange glade folk i hal-
len den dag – også dem der ikke har 
børn på holdene. 

Gymnastiske hilsner  
fra Gymnastikudvalget 
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Danmarksmester  
i Latin dans - i gruppen 
Talent junior 2  

 

Af Inge M. Thomsen 
 

Ja, og den unge mand vi taler 
om, han bor endda lige her i 
Ødis. Det er Janus Østergård 
på 15 år og hans dansepartner 
Tess Husted på 13 år fra Kol-

ding. De startede med at danse sammen da 
Janus var 10 år, og der dansede de sam-
men i ca. 3 år. I en periode var de lidt træt-
te af det og holdt en pause.  
Men de fik lyst igen og starter op i efter-
året 2015. det var mest for sjov og for mo-
tionens skyld. 
Da sæsonen 2016 starter op, får de lyst til 
at være med i nogle turneringer – både i 
Latin og Standard - og vælger de turnerin-
ger, der er i DM turneringen.  De stiller op 
til DM i Latin, der blev afholdt i Fredericia 
i november 2016, og de tænkte bare vi 
bliver nr. 8 eller 9, bare ikke sidst.  
Der var 11 par i den indledende runde og 
de skulle danse 3 forskellige danse.  De 3 
bedste par, derimellem Janus og Tess, gik 
direkte videre til finalen og de øvrige 8 par 
skulle danse igen om sidste 3 pladser. Dis-
se 6 par dansede finalen og hurra Tess og 
Janus vinder – se billedet. – Sikke en ople-
velse.  
De træner 2 gange 2 timer om ugen og op 
til DM fik de også nogle enetimer. 
Næste weekend drager det unge dansepar 
og deres mødre afsted til Nordiske mester-
skaber, der afholdes omkring Stockholm.  
Der stiller de op i både Latin og Standard 
(nu er de jo afsted). Der skal danses i Vals 
og Quickstep samt Cha cha cha og Jive. 
Selvfølgelig begge i forskelligt tøj til de 2 
stilarter. Kjolerne er et helt mesterværk. 
Først  syet og derefter skal der sættes 
Swarovski krystaller sat på, alene på La-
tinkjolen er der limet over 10.000 stk. på, 
1 efter 1.  Dette store job står Isabella for.   
Der er professionelle dommere på til et 
DM, 8 dommere i alt, en fra UK, to fra 

Portugal og de fem øvrige er fra Danmark.  
Sidste nyt: KIA har lige sponseret dem 
med 2500 kr. med den begrundelse, at de 
gerne ville støtte det unge par med de høje 
ambitioner.  
  
Har nogen lyst til at se deres danse fra 
DM, kan de findes på YouTube. Bare 
skriv Janus og Tess DM, så kommer et 
resume frem.   
 

Tess Husted og Janus Østergård, som nu 
er danmarksmestre i Latin Dans. 
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Fastelavn, var mit navn… 
Af Anne V. Krogsgaard 

Hvor er det dejligt, at så mange prin-
sesser, robotter, fine damer og herrer, 
soldater, pirater, en konge, Turtels, 
Rasmus Klump, skeletter, Nindjaer og 
andre uhyggelige væsner, tigere, bjør-
ne, og andre dyr, ja sågar igen i år ville 
være med til at slå katten af tønden i 
Ødis Hallen.  
De mange udklædte både børn og voks-
ne viser, at der er både fantasi, kreativi-
tet, mod og engagement i vores Sogn. 

At vælge, hvem der skulle have præmie for 
den bedste udklædningen, var næsten en 
umulig opgave. Et hemmeligt udvalg fandt 
dog frem til en lille løve, en mariehøne, en 
legoklods og et dukketeater, en cowboy og 
en grøn drage.  
Der blev gået hårdt til tønderne både hos 

børnene og deres forældre, inden der kunne 
kåres Katte Dronninger og Katte Konger.  
De mindste gik til tønderne med forsigtig-
hed og knap så stor slagstyrke. Med stigen-
de alder falder forsigtigheden, og slagstyr-
ken stiger, og tønderne slås hurtigere og 
mere effektivt til pindebrænde.  
Og dog den til mændene særlig stærke tøn-
de var for effektiv!!  Adskillige køller 
knækkede, et jernrør blev bøjet og der gik 
mindst 1 time med at tæske løs på tønden. 
Børnenes snak fik fra pralen med, hvis far, 
der nu kan slå hårdest – til bekymring om, 
om mændene var for slappe. Først da stær-
ke kvinder også kom til og Jens Leth hente-
de en mukkert, lykkedes det efter endnu en 
rum tid, at slå træstavene af tønden. 
Undervejs var der fastelavnsboller, saft, 
kaffe eller te til alle. Og fri leg og masser af 
snak. 
 

KFUM-spejderne i Ødis og Ødis Hallens 
Cafeteriaudvalg siger tak til alle for det 
flotte fremmøde og håber at se jer igen til 
næste år. 
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Loppemarked i Ødis 2017 
 

Lørdag den 1. april  
samles vi igen til loppemarked i  
Ødis Hallen kl. 9.30 til 14.00. 

Auktion kl. 10.30 
Forud for loppemarkedet er der gået mange timeres frivilligt arbejde med, at 
indsamle og sortere loppeeffekter. Dette vil vi gerne sige en stor TAK for.  
 

Vi håber på et stort fremmøde fra… ”gamle hjælpere” og inviterer hermed 
også nye interesserede hjælpere. Ta’ gerne familie og venner med… der er 
plads til alle i Ødis Hallen. Effekter opstilles i hallen i dagene forud, og der 
skal være sælgere i hallen på selve dagen, af hensyn til maden er tilmelding 
nødvendig. 
 

Kom i det tidsrum du/I kan. Vi er her: 
Onsdag d. 29/3 kl. 16.30, der serveres aftensmad kl. 18.00. 
Torsdag d. 30/3 - fredag d. 31/3 kl. 9.00 til morgenkaffe, der serveres fro-
kost/aftensmad. 
Lørdag d. 1/4 kl. 8.00 til morgenkaffe og så går det løs. Der serveres fro-
kost, og afsluttes med smørrebrød efter oprydning. 
 

Meld dig som hjælper: ved Tove 40 96 85 34 eller Ulla 28 12 88 79  
 

Vi ses… loppehilsener 
Støtteforeningen for Ødis IF 

Det ser ud til at også muldvarpen synes, der er dejligt ved søen i Ødis! 
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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 så vidt vides en af sognets gamle 
færdselsårer.  
Vi befinder os i den sydlige del af 
sognet.  
Hvilken vej? 
 

Motivet på sidste nummer 
”Vejgættebillede” var et stykke af 
Ødisvej lidt sydvest for Fovslet.    
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SANG FOR SANGGLADE 
 

 
 

 
Vi samles om Marie Louise ved 
klaveret i Ødis Forsamlingshus  
tirsdage i lige uger kl. 19 –21. 

 

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

kørselsgodtgørelse m.m.  
til lederen. 

BANKOSPIL PÅ        
VESTERLED 

 

Bankospil i foråret 2017 vil 
blive afviklet følgende dage: 
  

   
Onsdag den 
22. marts  
kl. 14.00 

 
 

GENERALFORSAMLING I 
ØDIS ANTENNEFORENING 

i Ødis Hallens Cafeteria 
torsdag den 23. marts 2017 kl. 19.30 

     

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Årsregnskab og kontingent 
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revi-
sorer og suppleanter. 
    På valg: Bjarne Dantoft og Kai Vide-
bæk 
5. Indkomne forslag Forslag skal være 
bestyrelsen i hænde senest 16.03.17)  
6. Eventuelt 
 

Hjemmeside: www.oedisaf.dk 
E-mail:         oedisaf@oedisaf.dk 
 

Vesterleds Vennekreds afholder 
generalforsamling  
onsdag d. 22. marts 2017 kl.19.00 
på Vesterled i Ødis 
 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Aflæggelse af regnskab 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Fastlæggelse af kontingent for det 
kommende år 
6. Valg til bestyrelsen: 4 bestyrelsesmed-
lemmer og 1 suppleant 
7. Valg af 1 revisor  
8. Eventuelt 
Forslag til foreningen skal være forman-
den i hænde senest 3 dage før generalfor-
samlingen. Foreningen er vært ved en 
kop kaffe med tilbehør. 

P.B.V. 
Stig Funder 

http://www.oedisaf.dk/
mailto:oedisaf@oedisaf.dk
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FAGKUNDSKAB . KVALITET . SERVICE 
______________________________________________________________________________ 

 

VAMDRUP 
SPECIALOPTIK 

OPTIKER - OPTOMETRIST 
TLF. 75 58 10 86 

 
 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------- 

   URE - BRILLER               GULD - SØLV 

GRATIS 
syns-
prøve 

 
Steppingvej 3 

6580 Vamdrup 
Tlf. 7559 8035 / 2217 3680  

  

STØT VORE 
 ANNONCØRER - 

DE STØTTER OS 
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marts 2017 

 

ØDIS KIRKE — BØRNENES KIRKE 

Ødis Kirke er alles kirke  -  også børnenes. Derfor har vi børne– og familieklub, mini-
konfirmander, og baby– og børnesalmesang i kirken. Vi har også gudstjenester som 
børnene selv er med til og har ansvar for. Som vi kan se af billederne, fejres der Faste-
lavnssøndagsgudstjeneste med sang og skuespil af minikonfirmanderne, tøndeslagning 
og karneval med fastelavnsboller og hygge.              Billeder: Terje Bårdsen 
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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 

    

 

 
 

Fastetiden—en tid til at give, dele og bede 
 

Hvad betyder fastetiden for os mennesker i 
dag? Skal vi gøre som Jesus gjorde, og lade  
være med at spise fra nu af og frem til på-
ske? Eller skal vi forsage andre ting, vi ta-
ger for givet i vore liv?  
Måske er det ikke, hvad vi forsager, som er 
det vigtige, men hvad vi giver. Kan vi dele 
af vor rigdom for at mennesker, der lider, 
nød kan få et bedre liv? 
Folkekirkens Nødhjælp opfordrer alle til at 
bidrage til deres indsamling i Fastetiden. 
De skriver: ”Vi lever alle under den samme 
himmel og går på samme jord. Tilsammen 
er vi omtrent 7 milliarder mennesker. Ud 
fra et kristent menneskesyn og livssyn, tror 
vi på, at vi alle er Guds ligeværdige skab-
ninger, og at vi derfor har de samme grund-
læggende rettigheder. Alligevel er der en 
verden til forskel. I Fastetiden sætter Folke-
kirkens Nødhjælp fokus på de forskelle, der 
kalder på handling. Vi kan også være med 
til at gøre en verden af forskel, ved at give 
en gave til Folkekirkens Nødhjælps arbejde 
på: 

MobilePay: 2020    Netbank:  Reg.nr. 
4183 kontonr. 6052800 mrk. 11100   

Giro: 6052800 mrk. 11100 
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Vi minder om: 
BABYSALMESANG    

Nyt hold starter  
onsdag d. 26. april. kl. 10.30 

Babysalmesang er et tilbud til babyer fra  
0-12 mdr. sammen med mor eller far. 

Vi synger salmer og børnesange med fag-
ter, danser til årstidens salmer og lytter til 

musik. Hver lektion varer en god halv time 
og efterfølgende er der kaffe/te og hygge-

ligt samvær. Forløbet varer 8 onsdage. 
Tilmelding til Karin Petersen på mail: 
petersen13b@hotmail.com eller på tlf. 

41593437. 
Der er plads til 12 børn på holdet. 

 

 

Jeg har i nogen tid tænkt på, om der er interesse for at starte en "Mandeklub" i Ødis. 
Jeg har for kort tid siden set en video fra en klub i Vejle, som de kalder Frokostklubben. 
Jeg har talt med formanden, som fortalte, at de mødes en gang om måneden fra  
kl. 11.00 til 13.00. De starter med at synge en sang, så spiser man de medbragte  
madpakker og får en øl eller vand til. 
Derefter er der en oplægsholder der fortæller om et emne ca. 1/2 time. Emnerne er  
meget forskellige. Bagefter er der tid til lidt snak og spørgsmål, og mødet slutter så  
kl. 13.00. 
Det koster 35 kr. pr. gang at deltage, da der skal være penge til øl og vand samt en  
oplægsholder. Vi kan låne Vestfløjen og mødes der onsdag formiddag. 
 
D. 22/3 vil jeg gerne mødes med dem, der er interesserede i at være med. Vi mødes i 
Vestfløjen kl. 10.00 til en kop kaffe og et rundstykke. Så kan vi få en snak om 
"Klubben" og evt. foredrag. 
 
Aht. kaffen vil jeg gerne have en tilmelding senest d. 20/3 på tlf. : 81904800 
                                                   eller på mail : lisbethograsmus@gmail.com 

 
FROKOSTKLUB FOR YNGRE MÆND DER ER BLEVET ÆLDRE 

ved Rasmus Ravn 

 

En regnbue over fastetiden 
Som en forberedelse til påsken, vil vi hver 
søndag i fastetiden, fra Fastelavnssøndag 

til Palmesøndag, tænde et af regnbuelysene 
i kirken. Regnbuen er Guds tegn i skyen, 
tegnet på Guds nærvær og på, at vi skal 

bevares fra dødskræfterne i verden. Regn-
buen er et tegn for håb, og det minder os 
om, at vi alle tilhører det samme fælles-

skab. Uge for uge tænder vi nye lys, helt til 
det skinner af alle regnbuens farver. 

  

mailto:petersen13b@hotmail.com
mailto:lisbethograsmus@gmail.com
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Gudstjenester i Ødis Kirke  

Marts  - april 2017 
 

 Hvor andet ikke er nævnt er  
gudstjenesten v/sognepræst  

Inger Hvindenbråten 
 

Marts  

3. Fredag. Gospelkoncert/
gudstjeneste med konfirmander fra 

Ødis og Vonsild i Vonsild kirke  

kl. 16.00 

5.  Ingen gudstjeneste 

9. Torsdag. Børnegudstjeneste og  

dåbsjubilæum kl. 17.00 

med efterfølgende spisning  
 

12.  2. søndag i fasten kl. 9.00          
Kaffe og rundstykker i Vestfløjen efter 

gudstjenesten 
 

19. 3. søndag i fasten kl. 10.30 

26. Midfaste søndag kl. 10.30 

April 

2. Ingen gudstjeneste 

9. Palmesøndag kl. 9.00 KRN 

13. Skærtorsdag kl. 10.30 

14. Langfredag kl. 15.00 

16.  1. Påskedag kl. 10.30 

17. 2. Påskedag  

Ingen gudstjeneste 
 

23. 1. søndag efter påske kl. 9.00 KRN 

30. 2. søndag efter påske kl. 10.30 

Konfirmation   
 

(KRN: sognepræst Kristina Nilsson) 

 

FILM-
AFTEN  

21. MARTS 
KL. 19.30 

VAMDRUP  
KINO 

 
 
 
 

Charlie Chaplins ”Diktatoren” er en parodi 
på den samtidige Adolf Hitler, som Chaplin 

havde en slående lighed med.  

Filmen foregår i det fiktive land Tomainia, 
hvor diktatoren Adenoid Hynkel har overta-
get magten. Han drømmer om en ren arisk 
race, at udrydde alle jøder og at overtage 

verdensherredømmet.  

Tilfældet vil, at en jødisk barber ligner  

Hynkel på en prik. En dag bliver de to for-
vekslet, og barberen ender på Hynkels taler-
stol foran millioner af radiolyttere, hvor han 

bruger muligheden for at tale for fred og 
samhørighed.  

”Diktatoren” var den første film, hvor man 
hørte Chaplin tale. Han var en af stumfil-

mens største stjerner, og han gemte den sen-
sation, det ville være at høre hans stemme 

for første gang, til den store tale om en  

verden uden krig. 
 

Pris for arrangementet,                     
inkluderet ost og vin: kr. 75,- 

Kontakt  
Organist: Karin Petersen… 41593437  
Sognepræst:  

Inger Hvindenbråten …………..  75598150 
 mobil                                            93871700  
Graver: Find Christensen ..........   75598121 
Formand: Tina Haahr Bihl  ……..61708812 
Kirkeværge: John Bording ........  23204023 
 

Ved dåb, bryllup og begravelse  
henvendelse til sognepræsten.  



17 

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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Generalforsamling Ødis For-
samlingshus 
Formandens beretning for 
året 2016 
Så skriver vi 2017, og vi kan nu gøre status 
over året 2016. 
Fredag den 15. januar 2016 havde vi invite-
ret til julefrokost for 4. gang her i Ødis For-
samlingshus. Tilslutningen kunne have 
været bedre, men vi blev 27 deltagere, og 
det blev en rigtig god fest alligevel. Der 
blev dækket op i en stor firkant, så alle kun-
ne se hinanden, og det virkede rigtig fint. 
Der er dog kommet kritik af opstillingen, 
idet der blev hævdet, at man kun havde 
mulighed for at tale med personen til højre 
eller venstre.  Dette må vi så have in mente, 
når vi dækker op til NYTÅRSTAFFEL på 
fredag. 
Vi havde generalforsamling onsdag den 27. 
januar. Der var tre bestyrelsesmedlemmer 
på valg, og de blev alle genvalgt, og Lonny 
Bruun blev valgt som suppleant til bestyrel-
sen i stedet for Jonna Jørgensen. Begge 
revisorer blev genvalgt, og Lone Knudsen 
blev valgt til revisorsuppleant i stedet for 
Erik Pallesen. 
Vi købte et brugt et klaver af Anders 
Krogsgaard i foråret. Jeg kontaktede Hen-
ning Rinkowski. Han kendte klaveret, og 
havde stemt det ved Anders Krogsgaard, så 
han sagde god for det. Marie Louise, Sang 
for sangglade, havde snakket om et nyt 
klaver i flere år, så hun blev glad.  
Allan Diederichsen, har lavet og monteret 
nye rustfri gelændere på begge sider af 
trappen ved indgangen, så alle nu kan kom-
me sikkert ind i huset. Der er monteret 
håndtag på toiletterne, så gamle og handi-
kappede har lettere ved at rejse sig fra klo-
settet/tønden, hvad man nu kalder det.  
Martin Aggesen, med flere har etableret 
tagrender og Tobias Jørgensen har etableret 
tagbrønd og sluttet det til det kommunale 
kloaknet. Vi fik penge til etableringen af 
tagrender og kloakarbejde fra Kolding 
Kommunes Landsbypulje. 
Fliserne blev fjernet af et par bestyrelses-

medlemmer assisteret af et par frivillige, så 
Tobias kunne få rørene til afløbene gravet 
ned. Anden pinsedag gik med at få støbt 
kantsten ned, så der blev sikkerhed for, at 
fliserne kunne komme til at ligge stabilt. 
Aftenen efter var der så en flok, som fik 
lagt fliser igen godt anført af Allan Nielsen. 
Dennis og Rikke sørgede for at fugerne 
efterfølgende blev fyldt op med rigtig fuge-
sand, så nu ligger fliserne forhåbentlig 
jævnt og godt i mange år. Sluttelig kørte 
Dennis og undertegnede nyt perlegrus på, 
både for gavlen og langs vejen, så det nu 
også ser pænt ud omkring huset. 
Gravearbejdet til kantsten er udført og 
sponsoreret af LJ Kloak, ved Lars Johan-
sen. Sand, støbemiks og perlegrus er spon-
soreret af vognmand Bjarne Andersen. 
Sidst på året har vi investeret i 12 nye kaf-
fekander og 4 nye pander. Vi har måttet 
give rabat på udlejningen 2 gange á 500,- 
kr. fordi opvaskeren var defekt. Varmelege-
met i vandtanken er blevet udskiftet, men 
det første vi modtog var forkert, så derfor 
gik tiden. 
Der blev afholdt rengørings- og arbejdslør-
dag den 12. marts, hvor vi fik gjort hoved-
rent i hele huset, alt porcelæn og bestik fik 
en tur i opvaskeren, alle stole og borde blev 
tørret af, set efter og diverse skruer efter-
spændt. 
Hjemmesiden ”odisforsamlingshus.dk” har 
nu fungeret i 2 år, men Dennis arbejder til 
stadighed på at forbedre den. Han sørger 
også for at Facebook hele tiden er opdate-
ret.   
Huset har været udlejet 28 gange i løbet af 
året, og næsten alle har booket via hjemme-
siden, og det må vi betegne som en succes. 
Der har været ”Åbent hus for pensionister 
og efterlønnere” 11 gange, og ”Sang for 
sangglade” 16 gange. Derforuden har vi 
selv i Forsamlingshuset holdt generalfor-
samling, julefrokost, arbejdslørdag og 2 
spissammen aftener, i alt 60 arrangementer. 
Vi havde spissammen aften torsdag den 28. 
april, og torsdag den 27. oktober og begge 
aftener var vi ca. 60 deltagere. Vore spis-
sammen aftener er blevet en god tradition, 
hvor unge og ældre hygger sig i hinandens 
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selskab, og hvor nye beboere kan møde 
andre beboere fra Ødis og omegn og få en 
god snak med hinanden.   
Her er det på sin plads at rette en stor tak til 
bestyrelse og øvrige frivillige hjælpere for 
altid at møde op, når der er brug for hjælp. 
En særlig tak skal lyde til ”festudvalget”, 
som har æren for at vore spissammen afte-
ner er blevet så stor en succes. 
”Åbent hus for pensionister og efterlønne-
re” har haft arrangementer tirsdage i ulige 
uger og ”Sang for sangglade” tirsdage i 
lige uger, fra september til april. Begge 
arrangementer er godt besøgte og er her-
med vigtige kulturelle aktiviteter i lokal-
samfundet. Begge arrangementer er dog 

udfordrede på grund af alder, og der er be-
hov for, at nye kræfter byder ind. 
I det nye år håber vi at få støjisoleret salen 
med nye lofter, og her har vi søgt Sparekas-
sen Koldings Fond om midler. Vi håber 
også på at få nye borde, og dertil har vi søgt 
Kolding Kommunes Landsbypulje om 
14.000 kroner. 
Bestyrelsen forsøger at skaffe midler til en 
tilbygning, med adgang fra salen, så borde 
og stole ikke behøver at stå i salen. 
Vi skulle også gerne have soklen ud mod 
vejen repareret snarest. 

                     23. januar 2017   
Eigil Laursen  

Formand for Ødis Forsamlingshus   

Beretning på Lokalrådets  
generalforsamling 2017 

 

Af Jens Søgaard Jørgensen 
 

Året 2016 har været præget af 
mange spændende opgaver og 
projekter. Der er afholdt 10 
bestyrelsesmøder + 3 fælles-

møder med lokale interesserede, hvor der 
bl.a. er bearbejdet videreførelse og afslut-
ning af projektet ”Landsbyen Lever”, 
Smuk Landsbydag, Sommer ved Søen med 
indvielse af den nye bro i søen. Idemøde 
vedr. Landsbyfælleden ved søen og sidst, 
men ikke det mindst krævende projekt 
Land- og Byzone problematikken, men 
mere om ovennævnte plus flere tiltag sene-
re.  
 

Året startede med udarbejdelse af 4 ansøg-
ninger til Kolding Kommunes Landsbypul-
je. Vi blev bevilliget i alt 162.000 kr. til 
Cirkelbroen i Ødis Sø og nye tagrender til 
forsamlingshuset. Ligeledes i januar var 
der præsentation og afslutning på projektet 
”Landsbyen lever/Fremtidens landsbyfæl-
lesskaber” et samarbejde mellem Sognefor-
eningen, Designsekretariatet i Kolding 
Kommune, firmaet Flying October og 
Landsbyforum. Det var et fantastisk pro-
jekt at deltage i, og resultatet gjorde os 
meget klogere. Vi er klar til at tage udfor-
dringen op. Projektet har endnu engang 

klargjort for os, at der foregår rigtig meget 
i Ødis og omegn. Der er mange foreninger 
og rigtig mange små interessegrupper og 
stor foretagsomhed, men ikke alle aktivite-
ter er synlige og kendte. Derfor blev der 
efter et fællesmøde i april udarbejdet en 
folder med nyttige oplysninger om ”Alt det 
vi har og gør sammen” og det vi gerne vil 
dele med hinanden og omverdenen. Folde-
ren er uddelt som indstik i juni nummeret 
af Lokalbladet. 
Men så må Lokalrådet desværre også er-
kende, at den opdaterede nyhedsformidling 
og information ikke fungerer efter hensig-
ten via de digitale midler. Derfor arbejdes 
der p.t. på etablering af en ny hjemmeside, 
der forventes i brug ca. 1. april. 
 

Bestyrelsen havde længe gået og syslet 
med tanken om en navneændring til for-
eningen. Dette fik vi også hjælp til af kon-
sulentfirmaet Flying October. Resultatet 
blev for nogle måske en lidt løjerlig bog-
stavskombination, der blev valgt. Fremad-
rettet hedder foreningen Lokalrådet ØBØF 
Ødis Bramdrup/Ødis/Fovslet.  
På den ordinære generalforsamling i febru-
ar blev navneændringen foreslået af besty-
relsen og efterfølgende vedtaget. Ligeledes 
blev der udarbejdet et nyt logo for forenin-
gen. Logoet består af 3 mindre trekanter, 
der danner en større trekant. Logoet sym-

Fortsættes s. 23 



21 

Levering af: 

 bårebuketter, kranse,  

blomster, dekorationer,  

almindelige buketter og 

sammenplantninger 
 

74 56 25 40 

 

VÆR GOD VED DINE 
FØDDER! 
 

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

 

Christiansfeld 
Fodpleje 
Læge exam. 
Fodplejer 

Dorthe Birkholm 
Kongensgade 13 
Christiansfeld 

Tlf. 74562117 
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Hvad er det? Af Frede Nielsen 

Dette nummers ”Hvad er Det” er 
som sædvanligt ude fra den frie na-
tur, men hvad er det for en tingest? 
 
Løsningen på sidste nummers ”Hvad 
er Det” er, at det var en ”ødelagt” 
frugt fra planten Rosa Rugosa eller 
Rynket Rose, som den hedder på 
dansk. 
   Hvad er der så sket med frugten, 
da den ser så miserabel ud? Den har 
haft besøg af den lille, flotte fugl – 
grønirisken, som elsker at hakke i så-
danne frugter, der indeholder et tykt 
lag for denne fugl velsmagende frugt-
kød. 
   Det ser lidt barskt ud, men der er 
mening med galskaben. Der er tale 
om et samarbejde til begges bedste, idet 
frugten, når der er moden netop får 
sin klare røde farve, for at fortælle, 
at den er klar til at blive spist af fug-
len. Fuglen flyver fra frugt til frugt 
og tager nogle bidder her og der, og så 
sker der det, at den også kommer til 
at sluge nogle af de modne kerner. Og 
det var jo netop meningen med det 

hele, for denne modne kerne passerer 
uskadt gennem fuglens fordøjelseskanal 
og efter en tid bliver den stødt ud med 
fuglens afføring et helt andet sted end 
der, hvor moderplanten vokser. Det 
følgende år spirer denne kerne, hvis 
forholdene er i orden og en ny Rosa 
Rugosa er på vej til at etablere sig et 
helt andet sted end moderplanten. 
   Summa summarum – fuglen får 
dækket et madbehov – rosen får spredt 
sine gener. 
   Vi har fået planten fra Kamtjatka; 
den kom til Europa i 1796, her til 
landet i 1845 og har i særdeleshed 
været dyrket op gennem 1900-tallet. 
Et godt eksempel på brugen af den er 
til sandflugtsbekæmpelse. I forbindelse 
med etableringen af klitlandskabet i 
Køge Bugt Strandpark, der blev 
indviet så sent som i 1980, blev plan-
ten brugt sammen med havtorn til at 
holde på sandet. Den er altså ikke 
blevet smuglet ind, har ikke sneget sig 
over grænsen, men er bevidst blevet 
brugt – også af offentlige myndigheder 
– til plantning i områder, hvor ikke 
meget andet kan gro. Og det gør den 
så også. I dag bliver den betegnet som 
landskabsukrudt – på linje med Bjør-
neklo og Ja-
pansk Pileurt 
og bandlyst 
alle vegne. 
Ikke bare til 
brug i klitter-
ne. 

   Kilde: 
Havenyt 
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boliserer de tre landsbyer i et større tre-
kantsområde. 
På grund af navneændring til foreningen 
blev det også nødvendig med en ændring af 
navnet på Sogneavisen. Dette blev ændret 
til Lokalbladet for Ødis Bramdrup, Ødis og 
Fovslet. 
 

Lørdag den 16. april var der arrangeret 
Smuk Landsby i alle tre landsbyer med en 
meget flot deltagelse i alle byer. Rigtig 
meget godt arbejde blev udført bl. a. ind-
samling af affald (230 kg og 890 dåser), 
oprydning på gartnerigrunden, maling af 
flagstænger. Der blev plantet blomster, 
klippet roser, vasket skilte m. m. Kolding 
Kommune gav kaffe og rundstykker, Su-
perBrugsen i Vonsild og Vamdrup sponso-
rerede sandwichs. Successen gentages igen 
den 26. marts 2017.  
 

Sommerens højdepunkt var selvfølgelig 
dagen den 27. august, hvor der var arrange-
ret sommerens aktivitetsdag ved søen med 
indvielse af den nye runde bro. Det røde 
bånd blev klippet af Borgmester Jørn Pe-
dersen på en helt fantastisk ”sommerdag” 
med dejlig mange deltagere både til indvi-
elsen og de øvrige aktiviteter. 
Materialerne til broen er betalt af Landsby-
puljen og tømrerelever fra Hansenberg har 
udført det praktiske arbejde + en lokal en-
treprenør og flere frivillige fra lokalområ-
det. Broen er et hel fantastisk projekt, der er 
meget populær og velbesøgt. 
 

Arrangementer der også er blevet populære 
i lokalområdet kan nævnes høstfest i Ødis 
Bramdrup arrangeret af Landsbylauget, 
udflugt for beboerne i Fovslet arrangeret af 
Beboerforeningen i Fovslet, ”fredags hyg-
ge” på Krolfbakken i Ødis. Samme sted var 
der også besøg af Venstres Byrådsgruppe 
den 18. maj. 
 

Først på året fik vi også den gode nyhed, at 
Kolding Kommune havde besluttet at købe 
det jordstykke, som tidligere blev kaldt 
gartnerigrunden. Når dette jordstykke bli-
ver sammenlagt med det øvrige offentlige 

areal, vil der blive mulighed for etablering 
af et unikt område tæt ved søen. I den for-
bindelse blev der i september afholdt et 
idemøde vedr. forslag til etablering af dette 
område. Landskabsarkitektfirmaet Moos og 
Loft vil blive inddraget i dette projekt. 
 

Det, der har fyldt en del i Lokalrådets tan-
ker, har hel klart været Land- og Byzone 
problematikken.  
Sidst på året 2015 præsenterede Erhvervs- 
og Vækstminister Troels Lund Poulsen en 
vækstpakke ”Vækst og udvikling i hele 
Danmark”, og dermed også en planlagt 
ændring af Planloven. Derfor anmodede vi 
Kolding Kommune om at sætte den forelø-
bige lokalplanlægning i bero. I efteråret 
2016 efter nøje overvejelser havde vi den 
formodning sammen med kommunen, at 
den kommende ændring af planloven ikke 
tilsyneladende ville være af væsentlig be-
tydning for den udvikling, der ønskes i vort 
område. Derfor bliver arbejdet med lokal-
planen genoptaget (marts 2017 til novem-
ber 2017). 
 

Efterfølgende skal også omtales at Lands-
bysamarbejdet i Landsbyforum og Kontakt-
forum har fungeret efter hensigten. 
Der er til Kolding Kommunes Landsbypul-
je i indeværende år indsendt 5 ansøgninger. 
Disse  er p.t. ikke færdig behandlet. 
 

Jeg kan selvfølgelig ikke slutte beretningen 
uden at omtale de nye beboere i byen nem-
lig flygtningene, som vi ikke har mærket 
meget til. 
Jeg kan ej heller slutte uden at rette en stor 
og velment tak til redaktøren af Lokalbladet 
inkl. medhjælpere. Du/I gør et kæmpe ar-
bejde for, at  det skal fungere. Ligeledes en 
stor og velment tak til alle de frivillige, der 
på flere fronter bidrager positivt til opret-
holdelse af et lokalt samfund, der er rart at 
bo og færdes i. 
 

Jeg vil afslutningsvis henvise til vores Logo 
igen, den hvide åbne trekant i midten kan 
passende symbolisere, at vi er åbne for ny-
tænkning, vækst og udvikling for lokalom-
rådet. 
 

Formandsberetning fortsat fra s. 20 



 24 

 

Udtrækning af  
Ødis IF lotteri 

 

 Februar  
159, 50, 96,  

201, 51, 164,   
45, 48, 177,     
75, 89, 171 

 

www.trafikskolen-vamdrup.dk 
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Åbningstider: 
 

Salon 10 
Vamdrupvej 10,  

tlf. 75598045 /. 21296369 

Tirsdag, torsdag og fre-

dag…….  ...kl. 9.30 – 17.00 
 

Ødis Hallens  

Cafeteria  
Tlf. 75 598144 

Bestyrelsesmøder etc. med 

bespisning / kaffe serveret 

kan afvikles hele året - dog 

ikke i skolernes ferier. 

Bestilling rettes til - 

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   /  93 87 17 00 
Formand: Tina Bihl tlf. 61 70 88 12 
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: Martin Vestergaard Lythje,  
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. 5190 5098    
 

Krolfklubben i Ødis Kroge 
Formand: Peter Christensen, tlf. 29939117 
 

Krolfklubben  ”Madholdet”,  
Ødis Bramdrup 

Formand: Vagn Hugger, tlf. 91 54 24 73 
 

 

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:  660 
heraf omdeles  
590 i Ødis Sogn 
ca. 70 sendes udensogns 
 

Abonnement: 
 

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

Udensogns 160 kr. 
 

Konto: 7040 0000175819 
 

MobilePay:  2987 9877 
 

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 4. april  2017 
Deadline fredag den 24. marts 2017 

kl. 8.00 
 

 
Husk at få jeres arrangementer  

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

Vi skal ud i den sydlige del af sognet 
for at finde ovenstående beboelse på 
dette nummers gåde.    
 
 

Hvor er vi henne denne gang? 
 
"Gættebilledet" i sidste nummer 
var adressen Vamdrupvej 26, Dren-
derup.  


