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Cykelstart 2017 
 

Foråret nærmer sig, og så 
skal vi atter ud at cykle, ud 
at nyde den liflige duft af 
årstiden. Vi mødes mandag 
den 1. maj kl. 19.00 ved det 
store træ på kirkepladsen. 
Alle er meget velkomne.                    

Læs s. 9 

Gymnastikopvisning 
 

På denne forårslørdag den 
25. marts, var der indbudt til 
opvisning i Ødis Hallen. 
Gymnastikafdelingen, der i 
år kunne mønstre 4 hold, var 
klar til at give de fremmødte 
nogle gode timer.  
 

 Læs s. 10-11 

Fra tegning til kera-

mik 
 

Koncentrationen er stor på 
Ødis Skole, hvor børnene 
tegner sig selv og hinanden. 
Keramiker Tove Skov Lar-
sen og væver Lise Frølund 
skød projektet i gang  Læs s.6 

 LOKALBLADET 

  FOR ØDIS BRAMDRUP  /  ØDIS  /  FOVSLET 

3/17   
April      
2017 

 

Børnedyrskue   
Lørdag den 10. juni afhol-
des der børnedyrskue på 
Den Gamle Sportsplads i 
Ødis Bramdrup.  
 
Se mere i næste nummer 
af Sogneavisen. 

Åbent Hus  
for pensionister og  
efterlønnere 
i Forsamlingshuset. 
Nyt initiativ og forslag 
til en anden måde at gøre 
det på. 
Læs mere om det nye 
tiltag side 4. 

Skolefest  
Torsdag den 6. april. 
6. klasse opfører stykket 
”Jamen, er det ik’ Rød-
hætte?” 
Generalprøve på skue-
spillet samme dag kl. 
10.00 for alle interessere-
de.                      Læs s. 5 
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Sognets aktivitetskalender 

   

Lokalbladets deadline og  udgivelsesdatoer 2017 
 Nr. 4 deadline 28. april  udkommer 9. maj 
 Nr. 5  deadline 26. maj  udkommer 6.  juni 
 Nr. 6 deadline 28. juli  udkommer 8. august 

  APRIL 

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

2. kl. 10-13 Landsindsamling, 
 Kræftens Bekæmpelse  

6. kl. 17-21 Skolefest i Ødis Hallen  

11. kl. 14.30, Skal Åbent Hus genop-
 stå? Forsamlingshuset  

13-17. kl. 10-17  Galleri Mørkøre 
 har åbent alle 5 dage i Påsken  
19. kl. 17.30, Spis sammen aften i 
 Forsamlingshuset  

19. kl. 10-12, Møde i ”Frokostklub-
 ben” i Vestfløjen  

22. kl. 10.00, Møde om Ødis Revyen  

26. kl. 18.30, Fugletur i Kolding,  
 Mødested: Bispevænget 68, Kol
 ding, Skovtrolden 
 

MAJ 

10. kl. 18.30, Tur ved Halk Nor,  
 Mødested: Vonsild Brugs 18.30 
 el. Halk Kirke 19.10, Skovtrolden 

17. kl. 19.30, Nattergaletur ved Dyb-
 vadbro, Mødested: Dybvadbro 
 Station, Egtvedvej 132, Kolding, 
 Skovtrolden 
18. kl. 17.00, Børnegudstjeneste med 
 efterfølgende bål i haven 
 

JUNI 

10. Børnedyrskue på Den gamle 
 Sportsplads i Ødis Bramdrup. 

10. kl. 13.00, Orkidetur ved Trelde 
 Næs, Mødested: Holmsminde P-
 plads, Kolding, Skovtrolden 

12. kl. 19.00, Generalforsamling 
 Ødis Vandværk 

13. kl. 18.30, Sogneudflugt til 
 Vikingebyen ved Jels, Menig
 hedsrådet 

20. kl. 19.00, Tur til Christinero i 
 Christiansfeld, Mødested: P-
 pladsen, indkørsel fra Hjerndrup-
 vej, Skovtrolden 

23.  Skt. Hans på Den gamle  Sports
 plads i Ødis Bramdrup. 

23.  Skt. Hans ved Ødis Sø 
 
 

JULI 

3. kl. 18.30, Tur i Vargårde Skov,  
 Mødested: P-pladsen Vargårdevej 
 86, 6094 Hejls, Skovtrolden 
 

AUGUST 

16. kl. 18.30, Strandplanter og kryd
 derurter ved Stenderup Hage, 
 Skovtrolden 

26. Søfest, Lokalrådet 

27. kl. 14.00, Lyngtur på Randbøl,  
 Mødested: Egtved Kirke, 
 Skovtrolden 
 

SEPTEMBER 

3. kl. 13.00, Tur ved Tinnet Krat,  
 Mødested: P-pladsen Vandskellet 
 8, 7173 Vonge, Skovtrolden 

17. kl. 13.00, Svampetur ved  
 Munkebjerg, Skovtrolden 
 

OKTOBER 

12. kl. 17.30, Spis sammen aften i 
 Forsamlingshuset  
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NYT FRA LOKALRÅDET 
 

Lokalrådets bestyrelse 
På mødet den 8.3. konstituerede bestyrel-
sen sig. Formand: Jens S. Jørgensen, 
næstformand: Dorthe Jepsen, kasserer: 
Christian S. Garbenfeldt, sekretær: Lone 
Knudsen. Øvrige medlemmer: Christian 
Thomsen, Grete Dahl. Suppleanter: Su-
sanne Leth Pedersen og Kåre Bach.  
 

Stor landsbykonference  
Der arbejdes på, at den kommende store 
landsdækkende Landsbykonference, 
”Den levende landsby” som finder sted i 
september, afholdes i Ødis,  dvs. i Ødis 
Hallen og på Ødis Skole. 
 

Aktivitetsdag ved Søen  
Igen i år afholdes aktivitets dagen ved 
Ødis Sø. Udvalget holder møde d. 3.maj, 
og planen for aktivitetsdagen bringes i 
Lokalbladets juninummer.  
Sæt kryds i kalenderen d. 26.august. 
 

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  

Ny hjemmeside www.ødis.dk 

En ny hjemmeside www.ødis.dk vil være tilgæn-
gelig i løbet af april måned. 
Der har gennem vinteren været arbejdet på at få op-
bygget en ny og mere tidssvarende hjemmeside, 
som vi glæder os rigtig meget til at tage i brug. 
Vi håber, den vil blive taget godt imod. Vi tror, den 
vil være brugbar for alle beboere i ØBØF. 
Venlig hilsen 
Lokalrådet 

http://www.ødis.dk
http://www.ødis.dk
http://oedis.infoland.dk/
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 50 års jubilæum  
Af Inge M. Thomsen 
 

Ja, det er efterhånden en sjæl-
denhed at man arbejder samme 
sted i så mange år. 
Men det sker stadigvæk og 
personen vi taler om er Erik 

Hovborg, der har dette fine jubilæum på 
Bramdrupgård i Ødis Bramdrup. Og for 
mig personligt er det yderligere en særlig 
historie, da han arbejdede sammen med 
min nu afdøde far, Frederik Pedersen. i 
rigtig mange år. Ja, som Erik fortæller, 
mindes han med glæde de mange år, de to 
fik sammen.  
Efter skoletiden arbejdede Erik på et par 
større gårde i området, og på et tidspunkt 
snakker Svend fra Gåskærgård med Mad-
sen, bestyrer på Bramdrupgård, om de 
manglede en frisk ung mand. Det gjorde de 
og Erik fik jobbet. Dengang mødtes man 
personligt, og så blev det bestemt, ikke 
noget med CV osv.  Der var dengang 3 
ansatte på gården, min far, Theodor der var 
fodermester og Harry og så Erik.  Han, kan 
man sige, kom i lære på den praktiske må-

de, blev en deal af teamet og som den unge, 
også den der gennem årene blev lært op i 
den nye udvikling, som maskinparken ef-
terhånden gennemgik, både størrelsesmæs-
sigt og ikke mindst den edb-mæssige ud-
vikling, der har fundet sted gennem disse 
mange år inden for landbruget. Og selvføl-
gelig har han været på mange kurser gen-
nem årene.  
En mejetærsker f.eks. var dengang på 12 
fod og er nu på 25 fod, og fra evnen / 
stoltheden over at kunne pløje lige, er det 
nu mere Gps styringen, der skal holdes nøje 
øje med. 
Da Erik kom til Bramdrupgård den 1. maj 
1967, var det J. Sejer Sørensen, der ejede 
gården, og stuehuset var det hvide, som jeg 
husker så godt. I 1970 overtog Knud S. 
Sørensen driften af gården, og de to har 
haft et utroligt godt samarbejde gennem 
alle årene, og Erik har heller ingen ønsker 
om at holde pt. – så længe helbredet holder, 
som Erik siger. 
Erik kommer ind som soldat i 70erne og 
flytter derefter ind i huset på Bramdrup-
gårdsvej nr. 3 og bor der indtil 2007, hvor 
han flytter de få meter over i nr. 1.  De nåe-
de lige at holde hans 40 års jubilæum i nr. 1 
inden indflytningen.  
 

I dagens anledning er der reception den 
1. maj på Tyrstrup Kro kl. 13.00  
    

Skal 
”Åbent hus for pensionister og ef-

terlønnere” genopstå?  
Måske under en eller anden ny form? 
Måske skal vi selv have kaffe og brød 
med.  
Måske 4-6 gange om året? 
Alt kan komme an på dig! 
Jeg har allerede fået tilsagn om en 
tovholder, - en god ven, der gerne vil 
tage hånd om arrangementerne, -
træffe aftaler og andre nødvendige 
forberedelser.  
Lad os drøfte det 
tirsdag den 11. april 2017 kl. 14.30 

i Ødis Forsamlingshus.  
Alle er velkomne. 

Tag evt. kaffe og brød med. 
 Povl Søderberg 
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Galleri Mørkøre 
 

Galleri Mørkøre, der holder til i den gamle brugs Ødis Bramdrup, har 
åbent alle påskens dage fra 10-17. 
Alle er velkommen til at komme forbi og se de nye Færøsk inspirerede 
malerier, og de små søde træhuse, som Niels Jørgen fra ØB har sned-
kereret. 

Skolefest for Ødis Skole  
 i Ødis Hallen 

Torsdag den 6. april kl. 17 
 

6. klasse opfører stykket ”Jamen, er det ik’ Rødhætte?” 
 

Dørene åbnes kl. 16.45 
 

Efter skuespillet er der spisning 
af  medbragt mad  
  

5. kl. sælger amerikansk lotteri. 
Overskuddet går til klassens 
lejrskole næste år. 
 

0.-5. klasse viser en dans, før 
dansen går løs i hallen for 0. - 3. 
kl. i hallen og for 4. - 6. kl. i 
kælderen på skolen. 
 

Kl. 20.45:  Tak for i aften  
 

Entre: 10 kr. for børn og 25 kr. for voksne 
 

I cafeteriet vil der hele aftenen være mulighed for at købe sodavand, slik, 
kaffe/te uden bestilling. 
 

Generalprøve på skuespillet samme dag kl. 10.00 for alle interesserede. 
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Fra tegning til keramik -  
børn, bevægelse og liv 
Af Lise Frølund 

Vi startede 1. marts, kommer på skolen 
én gang om ugen og har indtil nu teg-
net skitser i henholdsvist 1. kl.,  
3. kl. og 4. kl. På onsdag begynder ar-
bejdet med leret. 5. kl. skal have kage-
rullerne  i gang, og i kælderen, på den 
tidligere børnehaves hus, står keramik-
ovnen klar til forglødning. Da vi bræn-
der stentøj, skal det hele til sidst gla-
surbrændes i Toves ovn. Her skal bør-
nene i små hold også være med til at 
glasere....og så håber vi på at kunne 
invitere til fernisering lige før sommer-
ferien 

Koncentrationen er stor på Ødis skole, hvor 
børnene tegner sig selv og hinanden. De to 
huskunstnere keramiker Tove Skov Larsen 
og væver Lise Frølund skød projektet:        
”Fra tegning til keramik -  børn, bevægelse 
og liv”, i gang i sidste uge. 
Det kommer til at strække sig 
over hele foråret, hvor kunst-
håndværkerne vil føre børnene 
ved hånden gennem hele proces-
sen: Tegning af skitser, fra skitse 
til ler, tørring, brænding, glasur 
og igen brænding. Som i enhver 
anden kunstnerisk proces er det 
svært at spå om resultatet, men 
at alle involverede lærer meget 
ved at deltage i en sådan lang-
som skaben, betvivler ingen.  

Statens Kunstfond ønsker, at professionelle 
kunstnere og kunsthåndværkere bevæger 
sig ud på landets institutioner og financie-
rer derfor hovedparten af kunstnernes ho-
norar, og da de lokale kunsthåndværkere 
kontaktede inspektøren på Ødis Skole, Su-
sanne Runge Hartwigsen, var hun straks 
med på ideen. 
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 Spis sammen aften i   
Ødis Forsamlingshus  

Onsdag den 19. april kl. 17.30  
Menuen, ja endnu engang er det lykkedes 
holdet at finde en fin menu frem, som alle 
helt sikkert kan lide. 
 

Svinemørbrad a la Wiener schnitzel med tilbehør  
og til kaffen er der hjemmebagt kringle og småkager. 
 

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

Husk at tilmelde jer til Sonja på tlf. 23 49 54 07 og efterfølgende betale. 
MobilPay  eller overførsel til reg. 9573 kontonr. 0970461929 eller kon-
takt Sonja.  
Venligst husk at tilmelde inden betaling – ellers er det svært at holde styr 

på tilmeldingerne. 
 

Sidste frist er lørdag den 15. april.  
 

Med venlig hilsen 

 Ødis Forsamlingshus    

PRISER: 
Voksne: 80.– kr. 
Børn under 12 år: 40.– kr. 
Drikkevarer købes til rimelige priser. 

Arbejds-/rengøringslørdag i  Ødis 
Forsamlingshus 
 

Lørdag den 18. marts afholdtes den årlige 
rengøringsdag, hvor hele huset blev gjort 
rent fra gulv til loft. 
Der blev vasket og støvsuget overalt, så 
husets gæster fremover slipper for, at der 

drysser støv og 
spindelvæv ned 
i rødvinsglas-
set. 
Alle skruer i 
stolene blev 
efterspændt. 
Man kan undre 
sig over, så 
mange løse 
skruer der var i 
sæderne, men 

naturligvis sidder folk ikke stille hele tiden, 
når de er til fest. Porcelæn og bestik fik en 
tur i opvaskeren. 
Dagen startede med kaffe og rundstykker 
og sluttede med frokost. 
 

Der var 12 energiske deltagere. 
nc 
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Gymnastikafdelingen  
søger en instruktør til spring 1 

 

Vi søger en instruktør, der kan forberede børn fra børnehavealderen 
til og med 0. kl. til forberedelser til springgymnastik. 

Vi tilbyder en uddannelse gennem DGI , der giver kompetencer til 
gennem leg at opøve dels børnenes selvværd og smidighed. 

Du vil være ansvarlig for holdet, og det vil være en fordel, at have 
god pædagogisk kontakt til børnene.  

Du vil skulle samarbejde med et par hjælpere, der kan bistå dig 
med de praktiske øvelser samt at skulle holde opvisning i foråret. 

Træningstiden er i denne sæson onsdage  
fra 17.30-18.30. 
Info og Kontakt :  

thomas.bang.thomsen@hotmail.com , 2721 7685 

Gymnastikafdelingen  
søger medhjælpere til springhold 1 og 2 

Vi søger medhjælpere, der kan gå til hånde og efter deltagelse på 
kurser ved DGI selvstændigt stå for enkelte øvelser. 
Dine opgaver vil på træningsaftenen bliver bestemt af træneren på 
holdet.  
Niveauet vil på begge hold variere alt efter gymnasternes færdighe-
der . 
Vi kan lave individuelle aftaler om din forpligtigelse, men forven-
ter du møder regelmæssigt op. 

Træningstiden i denne sæson er 17.30-20.00 
(Spring 1+2) 

 

Kontakt : thomas.bang.thomsen@hotmail.com 
2721 7685 

mailto:thomas.bang.thomsen@hotmail.com
mailto:thomas.bang.thomsen@hotmail.com
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Cykelstart 2017 
Foråret nærmer sig med hastige skridt, 
og så skal vi atter ud og cykle, ud og 
nyde den liflige duft af årstiden. 
 

Vi mødes  
Mandag den 1. maj kl. 19.00  

ved det store træ på kirkepladsen. 
 

Alle er meget velkomne, og alle der 
kan cykle kan deltage, selv om vi ken-
der omegnen omkring Ødis, er det sta-
dig dejligt at komme ud i den friske 
luft. 
Vi cykler jo som tidligere ca. 20-25 
km. alt efter vejr og vind. 
 

Refleksvest og cykelhjelm, er ikke et 
krav, men en rigtig god idé; efterhån-
den er der mange, der har anskaffet sig 
en elcykel, dette er dog ingen hindring 
for at deltage, men kun en lettelse for 
en selv. 

Der ses mange nye ansigter i vores lille 
by, så det kunne da være glædeligt, 
hvis nogle har lyst til at deltage i vores 
cykelklub, og opleve omegnen om-
kring Ødis sammen med os 
 

Håber på en god og solrig sommer, så 
vi kan få en masse gode oplevelser . 
 

Første aften er der kaffe hos underteg-
nede, hvor vi også planlægger årets 
udflugt. 
 

Hold også øje med Facebook: Det sker 
i Ødis og omegn. 
Vel mødt 

På cykelklubbens vegne 
Minna Laursen 

 

De, der har færdedes på stien ved Ødis Sø, kunne den 23. marts se denne gravemaskine 
i gang med at rense op langs søbredden. Der er fjernet en stor mængde plantemateria-
le. Det er Kurt Kjelde, som med sin gravemaskine har stået for arbejdet. Hans Iver 
Schmidt og Christian Dahl har aftaget det opgravede materiale, som er med til at gøde 
deres marker. Nu slipper vi for, at hele søen gror til i dunhammer og dueurt. (foto: nc) 
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Gymnastik-
opvisning  
På denne forårslørdag 
den 25. marts, var der 
indbudt til opvisning i 
Ødis Hallen. Gymnastik-
afdelingen, der i år kunne 
mønstre 4 hold, var klar 
til at give de fremmødte 
nogle gode timer.  
Vi startede med indmar-
chen. Derefter tog foræl-
dre/barn holdet over, hvor 
de mindste i godt samspil 
med deres forældre lave-
de sanglege. De havde 
også lært, at gå på en 
bom samt lave kolbøtter. 
De mindste gymnaster forlod scenen på en 
bus (madras), hvor forældrene var hjulene.  
Så myldrede mange gymnaster frem, og fik 
klargjort scenen til det næste hold. Det var 
spring 1, der med en flot korrigeret sangse-
rie fik opvarmet til at kunne gennemføre 
deres show uden at risikere skader. De var 
klædt i røde og hvide trøjer og kom ind 
akkompagneret af en Danmarkssang. 
Spring 1 gymnasterne fordelte sig på de 
forskellige opstillinger, hvor trænerne stod 
klar til at hjælpe med at udføre forskellige 
springteknikker. Gymnasterne fik vist, at de 
kunne stå på hænder.  
Atter engang myldrede hjælpsomme gym-
naster rundt på gulvet. Der blev gjort klar 
til det næste hold. Det var Diddes Rytme-

hold, der lavede en serie med bolde og 
gymnastikkøller. Rytmeholdet formåede at 
lave et synkront show, der imponerede til-
skuerne.  
Sidste hold på gulvet var spring2. Her blev 
der atter varmet op, med en vaskeægte 
skovhuggersang. Derefter fulgte en spring-
opvisning, der var tilpasset den enkelte 
gymnast. Det var det sidste hold på gulvet 
og som afslutning på opvisningen kom alle 
gymnaster ind gemt bag madrasserne. Træ-
nerne fordelte sig på gulvet med konfet-
tirør. Det var en oplevelse for alle vores 
gymnaster, der begejstrede løb rundt i kon-
fettien.  
Efter oplevelsen fik trænerne og årets med-
hjælpere overrakt en gave fra forældrene.  
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Vi takker for en dejlig dag i 
gymnastikkens tegn, men 
for at dette fremover skal 
være muligt at opleve i 
Ødis, har vi brug for nogle 
nye frivillige. Af forskellige 
årsager har flere trænere 
valgt at stoppe efter denne 
sæson. En stor tak til hver 
enkelt af dem, der har bragt 
glæde til gymnasterne på 
hver deres måde.  
Vi arbejder på at sammen-
sætte et nyt hold trænere og 
hjælpere. De mindste holds 
trænerstab er ved at falde på 
plads , så vi håber, at der i 
omegnen findes nogle hjælpere til Spring 
2, der vil blive kyndigt vejledt af Steffen. 
Han har nogle nye ideer på tegnebrættet for 
at give de store springere en endnu bedre 
oplevelse. Alle henvendelser om at blive 
en del af vores nye team modtages med 
glæde, og vær ikke bekymret angående 
kvalifikationer, da man dels vil blive vej-

ledt internt samt komme på relevante kur-
ser.  
Henvendelse vedr. træner/hjælper til Tho-
mas  thomas.bang.thomsen@hotmail.com 
Tak for en god sæson og opvisning  

 

Med venlig hilsen 
Gymnastikudvalget 
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Hvilken vej ? 

 

Loppesager 
 

 
 
 
 

Afhentes hurtigt efter aftale 
Henvendelse:  

Tlf. 28 12 88 79  / Tlf. 40 96 85 34  

   Dette nummers 
”Vejgættebillede” er som 
sidst en af sognets meget 
gamle veje. Denne gang er 
vi midt i sognet.  
Hvilken vej? 
 
 
Motivet på sidste nummer 
”Vejgættebillede” var fra 
hvor Gåskær Tværvej 
munder ud i Dren-
derupvej i Ødis Bram-
drup.    
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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. 

Har du fået nye naboer? 
 

Hvis du  har fået nye naboer, 
eller du får kendskab til nye  
beboere andre steder, så hen-
vend dig til en af  Lokalbladets 
medarbejdere og giv os et praj. 
  

Du kan finde navne og telefon-
numre på vores medarbejdere 
på næstsidste side i Lokalbla-
det.                                     nc  

Ødis revyen har ikke gi-
vet op!!! 

Det var selvfølgelig ærgerligt, at vi var 
nødsaget til at aflyse vores Forestilling 
om lørdagen, men lige så positivt var 
det, at så mange troppede op fredag og 
var med til, at vi trods alt sluttede 2016 
med maner  
Det er besluttet at vi må holde en pause 
i 17, det er ikke fordi vi har mistet gej-
sten, men fordi rigtig mange praktiske 
forhold gør, at vi må have tid til at få 
revyholdet tunet. 
Vi mangler skuespillere, scenefolk, en 
til at styre lys og nogle som har tid og 
lyst til at hjælpe med det administrative 
der ligger bag, at få en revy op og køre. 
Vi har besluttet, at vi mødes i april må-
ned, hvor vi agter at planlægge et revy 

forsamlingshus bal der kommer til at 
blive afholdt i oktober måned. 
Der vil komme yderligere informatio-
ner omkring dette arrangement efter 
mødet i april. 
Vi skal mødes lørdag den 22. April kl. 
10.00, hvor vi mødes er ikke helt be-
sluttet endnu. 
Skulle der være nogle ,der har lyst til at 
deltage er I mere end velkomne. I kan 
enten ringe til mig eller sende en mail. 
Lis Lomborg, 20987562, lom-
borg@profibermail.dk 
Man er velkommen til at deltage uanset 
om man vil være med i revy truppen 
eller ej. Vi vil også gerne have gode 
ideer  
 

På vegne af Ødis revyen 
Lis Lomborg 
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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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april 2017 

 

GOD PÅSKE 

Påskeblomst! hvad vil du her? 
Bondeblomst fra landsbyhave, 
uden duft og pragt og skær! 
Hvem er du velkommen gave? 
Hvem mon tænker du har lyst 
dig at trykke ømt til bryst? 
Mener du, en fugl tør vove 
sang om dig i Danmarks skove? 

Påskeblomst! en dråbe stærk 
drak jeg af dit gule bæger, 
og som ved et underværk 
den mig hæver, vederkvæger: 
Hanegal og morgensang, 
synes mig, af den udsprang; 
vågnende jeg ser de døde 
i en påske-morgenrøde. 
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DÅBSJUBILÆUM FOR DE 5-ÅRIGE 

Der var 9 stolte 5-årige som kom til kirken for at fejre deres dåbsjubilæum, og på bille-
det til venstre kan vi se, de har fået hver sin børnebibel og DVD. På billedet til højre 

lærer Karin os en dans til salmen ”Hil dig, Frelser og Forsoner”. Vi gik på skattejagt, og 
opdagede Guds fineste skat i et spejl i døbefonten. 

Efter gudstjenesten blev der serveret dejlig pasta og kødsovs i Forsamlingshuset. 

 

BABYSALMESANG    
Nyt hold starter onsdag d. 26. april. 

Babysalmesang er et tilbud til babyer fra  
0-12 mdr. sammen med mor eller far. 
Vi synger salmer og børnesange med 

fagter, danser til årstidens salmer og lyt-
ter til musik. Hver lektion varer en god 

halv time og efterfølgende er der kaffe/te 
og hyggeligt 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. 

SOGNEUDFLUGT 
TIRSDAG DEN 13. JUNI 2017 
Rundvisning i Vikingebyen i Jels. 
Afgang fra Ødis Kirke kl. 18.30. 
Set af tiden! 
Mere information kommer i maj-udgaven 
af Lokalbladet. 
 

mailto:petersen13b@hotmail.com
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Der er mulighed 
for at aflevere  
telegrammer i 
Vestfløjen fra  
kl. 9 på konfir-
masjonsdagen 

"Frokostklubben" 
 

Så har "Frokostklubben" holdt sit første møde, 
og 22 mænd mødte op til kaffe og rundstykker. 
Snakken gik livligt, og der var stor opbakning 
til at fortsætte med at mødes. Der blev talt om 
mange ting vedrørende opstarten, og vi er blevet 
enige om, at tidspunktet skal være fra 10.00-
12.00, hvor vi får kaffe og morgenbrød. 
Næste møde er onsdag den 19.4.2017, hvor 
Frede Nielsen er oplægsholder og vil fortælle 
om Svanemosen. 
På næste møde skal vi også have fundet emner 

til oplægsholdere til efterårssæsonen samt 
datoer for møderne. 
Vi har valgt tre kontaktpersoner, som man kan 
ringe til, hvis man ønsker yderligere oplysnin-
ger. 
Kontaktpersonerne er : 
Rasmus Ravn              8190 4800 
Jens Vang                   2174 8508 
Christian Dahl            4032 5985 
Alle mænd er velkomne til møderne, vi vil dog 
gerne have at nye deltagere tilmelder sig til mig 
af hensyn til forplejningen. 

Rasmus Ravn 
 

  
  
 

 

KONFIRMANDER  
I ØDIS KIRKE  

SØNDAG  
30. APRIL 2017 KL. 10.30 

  

Anders Gade 

Anna Lindegaard Vadgaard 

Anne Adolph Jensen 

Celine Eleonora Rasmussen 

Christian Haahr Bihl 

Karoline Holm Knudsen 

Line Hardt Lyngsø 

Mia Pipenbring Kjær Mikkelsen 

Mike Pipenbring Kjær Mikkelsen 

Mikkel Thrane Petersen 

Sarah Fog Nielsen 

Sebastian Rostgaard Hansen 

Tobias Dohrmann 

Vanessa Hansen 
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Gudstjenester i Ødis Kirke  
april - maj 2017 

 

 Hvor andet ikke er nævnt er  

gudstjenesten v/sognepræst  

Inger Hvindenbråten 
 

April 

1. Dåbsgudstjeneste kl. 11.00 

2. Ingen gudstjeneste 

9. Palmesøndag kl. 9.00 KRN 

13. Skærtorsdag kl. 10.30 

14. Langfredag kl. 15.00 

16.  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   
 

Maj 

7. Ingen gudstjeneste 

14. 4. søndag efter påske kl. 9.00 

Torsdag 18.  

Børnegudstjeneste kl. 17.00          
med efterfølgende bål i haven 

21. 5. søndag efter påske kl. 10.30 

25. Kristi Himmelfartsdag kl. 10.30 
KRN 

28. Ingen gudstjeneste 
 

(KRN: sognepræst Kristina Nilsson) 

MINIKONFIRMANDER  

Årets minikonfirmander har haft megen sjov 
og hygge i kirken, Vestfløjen, i præstegår-
den og på skolen, på deres 8 samlinger fra 

januar til marts. Jette har altid serveret dejlig 
hjemmebag, og der har været god tid til en 
snak, inden vi startede med vore forskellige 
aktiviteter: skuespil, sang med organist Ka-

rin, male på masker, se efter forårstegn i  
haven, påskevandring i kirken, tegne, så 

karsefrø, danse… Vi har læst fortællinger 
fra Bibelen, og haft en fast afslutning i kir-
ken, der vi har tændt lys for hinanden, sun-

get og bedt velsignelsen sammen.  
 

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.  
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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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Af Inge M. Thomsen 
 
 

DERBY for stående engelske jagt-
hunde blev afholdt fredag den 17. 
og lørdag den 18. i Frørup og Ødis 
området.  
Derbyet er for de 5 engelske racer: 
Pointer – Breton – Engelsk setter – 
Irsk setter og Gordon setter. En 
hund kan kun deltage en gang og 
det forgår det år, den fylder 2 år.  
Det er hunde fra hele landet og den-
ne gang også fra de nordiske lande.  
I fredagens afprøvning var hundene 
delt op i 6 hold med ca. 11 hunde 
pr. hold og en dommer. Efter freda-
gens afprøvning gik 14 hunde vide-
re til finaledagen. Alle hundene 
blev afprøvet en gang på Hartsmin-
des marker og derefter gik kun de 7 
bedste videre til selve finalen, der 

foregik på Gyldenhaves jorder.  På 
billedet ses de 6 placerede hunde 
med Engelsk setteren Otis som vin-
der af Derbyet 2016, ejer Tue W 
Iversen fra Hjortslund, en ny hun-
defører af en engelsk stående hund 
– meget flot. 
 
Fredag den 24. marts kommer der 
igen et hold hunde til afprøvning, 
denne gang i Ødis og Ødis Bram-
drup området. Denne gang er det 
Dansk Gordon Setter klub der af-
holder hovedprøve i vort område, 
med standkvarter i Brørup. En Stor 
tak skal lyde til de landmænd der 
beredvilligt giver os lov til at gå på 
deres marker – ingen terræner = 
ingen prøver. 

DERBY for stående engelske jagthunde  
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Fastelavn Fovslet 
Så blev Fovslets kattekonge og dronning 

fundet. 
 

Vejret var regn-
fuldt fastelavns-
søndag. Det var 
derfor dejligt, at 
fastelavnsfesten 
kunne foregå in-
dendørs i Karen 
og Palles opvar-
mede hal. 
Det var børnene 
der startede med 
tøndeslagningen, 
og der gik ikke 

lang tid før kattekongen og dronningen var 
fundet.  
Derefter var det de voksnes tur og med 

endnu me-
re kraft i 
slagene, 
faldt tøn-
den hurtigt 
til jorden 
og vinder-
ne blev 
fundet. 
Derefter 
var der 
slikposer 
til børnene 
og på kaf-
febordet 
stod Chri-
stinas 
hjemme-
bagte fa-

stelavnsboller, flot 
pyntet med farvestrå-
lende glasur. Det blev 
en hyggelig eftermid-
dag for både voksne og 
børn, hvor man fik en 
snak med naboen, 
mens børnene løb 
rundt og legede i den 
store hal. 
Tak for et godt initiativ 
til Karen, Palle, Chri-
stina og Thomas. 

kn 

Nye fortove 
 

De nye fortove på Ødis 
Byvej, som blev etable-
ret i efteråret, fik ikke 
lov til at ligge længe 
alle steder. Midt i marts 
blev der nedlagt fiber-
net, og det var nødven-
digt at tage en række 
fliser op. De er nu på 
plads igen.  
 

Men måske kunne man 
efterlyse lidt bedre 

planlægning. 
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Mandag den 27. februar holdt de to for-
eninger deres årlige generalforsamling i 
Ødishallens Cafeteria.  
Den officielle dagsorden blev hurtigt gen-
nemført, og bagefter nød vi kaffen og ka-
gen, og drøftede hvilke nye tiltag der kun-
ne gøres, for at Ødis forbliver et rart sted at 
bo. Se også Formændenes beretninger for 
året 2016 herunder. 
  

Juletræet var igen sponsoreret af Elise 
Frostholm og pyntet med juletræskæder-
ne, sponsoreret af installatør Jørgen Balle. 
Træet var igen i år tændt indtil Hellig Tre 
Konger. 
 

En stor tak til alle de frivillige, som tro-
fast møder op, hver gang der er brug for 
hjælp til pasning af stier og fællesarealer. 
Der er mange på listen, men der er plads til 
flere.  

Har du lyst til at give en hånd med en gang 
imellem, så kontakt  
Eigil på tlf. 29 65 67 99 eller  
Inge på tlf. 20 14 20 70. 
 

En stor tak til vore sponsorer, som støtter 
os økonomisk til indkøb af redskaber, ben-
zin, slid- og reservedele til vore maskiner, 
blomster ved byskiltene, gødning til div. 
bede og forfriskninger til frivillige hjælpe-
re. 
I år har vi modtaget støtte fra  
Kimex v/Egon Boysen, Ødis,  
Vognmand Lars Jønsson, Rødding,    
samt fra private bidragsydere i Ødis. 
Bidrag, store som små, er meget velkom-
ne, og kan indsættes på gruppernes fælles 
konto: 5881 – 89 77 15 44 22  
 

Med venlig hilsen  
Aktivitetsudvalget og Stifindergruppen 

Fællesforeningen  
Aktivitetsudvalget / Stifindergruppen Ødis  

De to bestyrelser ser ud som følger: 
Aktivitetsudvalget:    Stifindergruppen: 
Eigil Laursen     Inge M. Thomsen 
Martin Aggesen    Eigil Laursen 
Jens Leth-Pedersen    Preben Munch 
Thorkil Laursen    Peter Grave 
Peter Grave     Thorkil Laursen 
Suppleanter:  Kent L. Rasmussen  Suppleanter: Peter Hansen 
  Kristian Frandsen    Martin Aggesen 
Revisor for begge grupper: Ingeborg Lyngsø. 
Revisorsuppleant for begge grupper: Jytte Dantoft. 

Formandens beretning              
for året 2016  
 

Aktivitetsudvalget 
 

Aktivitetsudvalget har forestået den almin-
delige vedligeholdelse af bedene på Kirke-
pladsen, ved Mindemuren og på Bytorvet, 
det være sig at luge ukrudt, klippe hække 
og roser, så kunstgødning og feje fortove 
omkring lokaliteterne. 
 

Har rejst flagalleen i byen ved påske, ved 
pinse og ved konfirmation. I forbindelse 
med at der er lagt nye fortove langs Ødis 

Byvej har Aktivitetsudvalget i samarbejde 
med entreprenøren fået sat rør ned til flag 
alen. Der mangler så at blive sat rør ned i 
modsatte side af Ødis Byvej, langs Vamd-
rupvej og langs Fløjbjergvej, i alt 30 styk-
ker. 
 

Har passet Bondehullet med rengøring, 
klipning af hække og hegn i hyggekrogen 
eller lysthuset, som man kaldte det i gamle 
dage, og i selve bondehullet.  
 

Har kørt med vores slagleklipper langs 
stien omkring Søen og stierne i Drenderup 
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Skov, for at holde græs, brændenælder og 
brombær nede. 
Har passet diverse bede i byen med græs-
klipning, og fjernet ukrudt fra fortovene, 
for at få byen til at fremstå pæn og rydde-
lig. Kolding Kommune støvsuger igennem 
byen to gange om året, og derudover må de 
frivillige kræfter tage en tørn. 
 

Har fjernet græs og siv langs Søen, om-
kring ”den store sten” og under og omkring 
bænkene langs Søen og i Drenderup Skov.  
 

Sankt Hans festen ved Søen var velsignet 
af et fantastisk flot vejr. Der var opstillet to 
telte. De to faste bord/bænke sæt ved søen 
var flyttet ind i det ene telt, og boden var i 
det andet. Der var stillet to gasgrill op, og 
det var der en snes stykker, som benyttede 
sig af. Det lille bål var klar til snobbrøds-
bagning, og boden åbnede klokken 18.00. 
Der blev budt velkommen 19.45, hvorefter 
byrådsmedlem Birgitte Kragh holdt bålta-
len. Det flotte bål blev tændt, og futtede 
hurtigt af, mens de traditionelle sange blev 
sunget. Der var mødt mellem 150 og 170 
personer op, hvoraf en del var udenbys 
deltagere, og det var jo dejligt at se, og de 
vil altid være velkomne. Børnene hyggede 
sig med snobrødsbagning og boldspil ved 

de to små mål, som vi låner af Idrætsfor-
eningen. 
 

Juletræstændingen i Ødis foregik, som no-
get nyt, udelukkende på Kirkeplad-
sen .Klokken 15 var der allerede fyldt godt 
op på pladsen, og børnene kiggede forvent-
ningsfulde efter julemanden. Endelig duk-
kede han op i sit fine køretøj, og børnene 
hjalp herefter Julemanden med at få jule-
træet tændt, og der blev danset om træet og 
sunget julesange. 
Til sidst åbnede Julemanden sin store 
strømpe, og alle børnene fik den længe 
ventede godtepose. 
 

Der er nogle børnefamilier der har foreslå-
et, at julehyggen i Ødishallen skulle erstat-
tes med noget andet og hyggeligere.  I år, 
altså 2017, bliver der arrangeret julemarked 
nede på Mejeriet med salg af gløgg og æb-
leskiver, kaffe og kage. Der er dannet en 
gruppe, med deltagelse af Aktivitetsudval-
get, som vil stå for julemarkedet. Tovhol-
der er Dorthe Jepsen, som bor på Mejeri-
vej. Klokken 15 går man så, sammen med 
julemanden, fra Mejeriet op til Kirkeplad-
sen for at tænde byens juletræ.    
 

Formandens beretning          
for året 2016  
 

Stifindergruppen   
Drenderup skov: 
Junglestien er blevet reetableret, arbejdet 
blev udført af unge mænd fra Troldkærsko-
len ved Jels. Stien er blevet udvidet, både i 
længde og sværhedsgrad.  
Gennem dialog med Claus Simonsen 
(Naturstyrelsen) har vi fået en aftale på 
plads om at de i foråret 2017 vil udbedre 
stierne rundt i skoven, der er efterhånden 
flere våde steder. 
Vi har også talt om evt. nye muligheder 
ved det ryddede område omkring skovsø-
en. 
Det gælder også bålhyttens evt. videre 
skæbne, når der flytter nogen ind i Skovlø-
berhuset. 

En gåtur i Fredskoven, vi mødtes ved Poul  
Åge på Steppingvej og Vagn Hugger viste 
os godt rundt og turen sluttede hos Poul 
Åge, som lagde lokaler til kaffen.  
 

Buskene langs Vamdrupvejen, overfor 
Drenderup skov, er blevet ryddet (flere 
involveret) og vi forventer Kolding kom-
mune holder dette fremover. 
 

Bondehullet er blevet ryddet op / fældet 
grene mm. En lille stiovergang gør, at man 
nu kan gå rundt. Nyt skilt er sat op, og 
planen er i 2017, at der skal fjernes lidt af 
hækken for at give et bedre udsyn, og 
kommunen har lovet at sætte et nyt affalds-
stativ op.  
I kontakt med kommunen om et skilt ved 
Vamdrupvejen, der skal gøre opmærksom 
på muligheden for at bruge bord/bænke-
sættet og læse om seværdigheden. 
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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 

Dette nummers ”Hvad er Det” er 
som sædvanligt ude fra den frie 
natur, men hvad er det for en tin-
gest? 
 

Løsningen på sidste nummers 
”Hvad er Det” var en umoden 
hasselnød, som sidste år blev an-
grebet af en eller anden sygdom, 
som hindrede nødden i at modnes. 
Derfor skete der det, at nøddens 
vækst ikke alene gik i stå, men den 
kunne heller ikke falde ud af has-
sen på normal vis, og så blev den 
siddende næsten som der står i 
H.C. Andersens eventyr ”Den 
grimme ælling”, hvor der indledes 
ca. således: 

   Det hus den gamle dame boede i 
var så skævt, at det ikke vidste, 
hvilken side det skulle vælte til, og 
så blev det stående….. 

   I skovbruget planter man tit 
hassel som underskov under eg. 
Egestammer der dyrkes til tømmer 
skal helt være lange og lige. Hvis 
stammerne får lys, sætter de let 
noget man kalder vanris. 

   Vanris er en samling af små 
sideskud, som gør at egetømmeret 
får knaster og bliver af en dårlige-
re kvalitet. For at skygge for ege-
stammerne planter man ofte has-
selbuske under egetræerne. Ege-
træer skygger ikke så meget, så 
hasselbuskene kan hurtigt vokse op 
og skygge for stammerne, uden at 
de begynder at konkurrere med 
træerne om lyset. 

   Når man planter nye skove, 
f.eks. som led i skovrejsning, sætter 
man hassel som underskov i skov-
bryn og hegn. 

   De dyr 
der spiser 
hasselnød-
der: egern, 
mus, spætter 
og krager, 
er med til at 
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Velkommen på Skovtroldens åbne ar-
rangementer i 2017, hvor alle også ikke 
medlemmer kan deltage gratis. Husk 
kaffe m. m. 
D. 26. apr. kl. 18.30 Fugletur i Kolding 
Vi går en tur i villakvarteret omkring Al-
pedale og lytter til fuglene. 
Bagefter er der kaffe og friskbagte boller i 
Henriks have (medbring selv kaffe) 
Mødested: Bispevænget 68 Kolding 
Turleder: Henrik Høegh 
 

D. 10. maj kl. 18.30 Tur ved Halk Nor 
kl. 18.30. 
Denne aften går turen til Halk skydeter-
ræn, som ligger syd for Haderslev. 
Her vil vi se på hvad naturen kan byde på 
netop nu. 
Halk skydeterræn ligger ud til Lillebælt og 
ejes af forsvaret. 
Området er kendt for den smukke blomst 
kobjælde, vi håber, at den blomstrer i fuldt 
flor. Vi vil også se på områdets fugleliv, 
der yngler normalt digesvaler i ne. Måske 
finder vi også en plante, som man kan 
brygge en lille snaps på. 
Mødested Vonsild brugs kl. 18.30 eller 
mød op ved Halk kirke kl. 19.10. 
Husk kaffen. 
Turleder: Aleks Lund 

 

D. 17. maj kl. 19.30 Nattergaletur ved 
Dybvadbro kl. 19.30 
Nattergale og andre små grå sangere er 
aftenens værter på denne årligt tilbageven-
dende tur i Dybvadbro. 
Som vanligt på denne tur indledes der med 
en lille sød historie om ”Karen Blixen og 
Nattergalen”. 
Når dette er overstået følges vi alle ad 
Troldhedebanestien hen til Ferup Sø, mens 
vi lytter til og får identificeret de små grå 
sangere m. m. fra træer og buske under-
vejs. 
Der er sædvanligvis mange forskellige 
fugle, der lader deres røst lyde ud over 
området på denne forhåbentlig dejlige for-
sommeraften. 
Mødested Dybvadbro Station Egtvedvej 
132 Kolding 
Turleder: Frede Nielsen 
 

D. 10. jun. kl. 13.00 Orkidetur ved Trel-
de Næs 
Vi vandrer en tur i skoven ved Trelde Næs 
og forhåbentlig ser vi 
nogle af de orkidearter 
der er i skoven. 
Mødested: Holmsmin-
de P-plads Kolding 
Turleder:  
Henrik Høegh 
 
 
 
 
 

sprede hassel-buske rundt om i 
skoven, når de taber eller glemmer 
depoter med nødder, som så spirer 
det følgende år. 

   I gamle dage plantede man has-
sel i hegn mange steder, og hentede 
nødder, brænde og lange grene til 
gærder og meget andet. 
  
 

Hassel og poesi 
  Hassel er en gammel busk i 
Danmark. Alligevel er der ikke 
så mange digtere der har skrevet 
om den. Men her er et eksempel: 
”I haven svulmer haslens brune rakler 
og hilser håbefuldt det unge år, 
et vartegn, som man véd skal varsle vår 
og vidner om at vintrens vælde vakler ”. 
           Piet Hein      
Kilde: Skoven i skolen 
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Udtrækning af  
Ødis IF lotteri 

 

 Marts  
190, 160, 295, 
279, 37, 276, 
189, 47, 98,   

283, 134, 192  

 

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 



 

 

G
æ
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ebill

ede
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re

de N
ie

ls
en

 

 
 

Næste  nummer: 
 

Udkommer 9. maj  2017 
Deadline fredag den 28. april 2017 

kl. 8.00 
 

 
Husk at få jeres arrangementer  

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

   Vi skal denne gang ud i den østlige del 
af sognet for at finde ovenstående bebo-
else på dette nummers gåde.      
Godt forårsgæt!! 
 
"Gættebilledet" i sidste nummer var 
adressen gammel Møllevej 33 Ødis 
Bramdrup.  


