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Smuk Landsbydag

Børnedyrskue

Søndag den 26. marts blev
der i alle tre landsbyer, Ødis
Bramdrup, Ødis og Fovslet,
afholdt ”Smuk landsbydag”
med affaldsindsamling og
forskellige renholdelses- og
forskønnelses opgaver.

Lørdag den 10. juni er der
børnedyrskue på den gamle
sportsplads i Ødis Bramdrup. Der er flere spændende aktiviteter bl.a. tombola,
kagedyst, besøg af Stepping
Frivillige Brandværn.

Læs s. 9

Læs s.5 og 11

20. årgang

Førstehjælp- og Hjertestarterkursister
Mere end 40 beboere i Ødis
Sogn har deltaget i kurserne.
Listen over deltagerne er på
side 21 og 22 og kan klippes
ud uden at beskadige resten
af bladet.
Læs s. 21-22
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Sankt Hans ved Ødis Sø
fredag den 23. juni 2017

Den gode historie fra april måned på
Ødis Skole

Aktivitetsudvalget arrangerer igen i
år Sankt Hans fest ved Ødis Sø
med bål på søen.
I år vil byrådsmedlem Poul Erik
Jensen holde båltalen for os.
Det endelige program kan ses i
næste nummer af Lokalbladet.

Ud over den daglige gode undervisning foregår der
rigtig mange ting på Ødis Skole. 12 nye børn er
startet i glidende overgang, så de er klar til at komme i 0. klasse til august. Der har været skolefest
med skuespil, fællesspisning og dans. Skolen har
deltaget i ’Team Rynkeby Skoleløbet’, hvor sponsorbidragene ubeskåret går til Børnelungefonden
Læs s. 10

Sognets aktivitetskalender
MAJ

10.
17.
18.
24.
31.

JUNI

10.
10.
12.
13.
20.
23.
23.

JULI

3. kl. 18.30, Tur i Vargårde Skov,
kl. 18.30, Tur ved Halk Nor,
Mødested: P-pladsen Vargårdevej
Mødested: Vonsild Brugs 18.30
86, 6094 Hejls, Skovtrolden
el. Halk Kirke 19.10, Skovtrolden
kl. 19.30, Nattergaletur ved DybAUGUST
vadbro, Mødested: Dybvadbro
Station, Egtvedvej 132, Kolding, 16. kl. 18.30, Strandplanter og kryd
Skovtrolden
derurter ved Stenderup Hage,
Skovtrolden
kl. 17.00, Børnegudstjeneste med
efterfølgende bål i haven
26. Søfest, Lokalrådet
kl. 10.00, Møde i Vestfløjen,
27. kl. 14.00, Lyngtur på Randbøl,
Frokostklubben
Mødested: Egtved Kirke,
Skovtrolden
kl. 18.30, Gåtur i det grønne,
Steppingvej 30, Stifindergruppen SEPTEMBER
3. kl. 13.00, Tur ved Tinnet Krat,
Mødested: P-pladsen Vandskellet
Børnedyrskue på Den gamle
8, 7173 Vonge, Skovtrolden
Sportsplads i Ødis Bramdrup.
17. kl. 13.00, Svampetur ved
kl. 13.00, Orkidetur ved Trelde
Munkebjerg, Skovtrolden
Næs, Mødested: Holmsminde Pplads, Kolding, Skovtrolden
OKTOBER
kl. 19.00, Generalforsamling
12. kl. 17.30, Spis sammen aften i
Ødis Vandværk
Forsamlingshuset
kl. 18.30, Sogneudflugt til
8. kl. 13.30, Tur i Svanemosen,
Vikingebyen ved Jels, Menig
Skovtrolden
hedsrådet
kl. 19.00, Tur til Christinero i
NOVEMBER
Christiansfeld, Mødested: P9. kl. 19.00, Året der gik på Kolding
pladsen, indkørsel fra HjerndrupNaturskole, Skovtrolden
vej, Skovtrolden
Skt. Hans på Den gamle Sports
Bemærk:
plads i Ødis Bramdrup.
Deadline og udgivelsesdato for nr. 6
Skt. Hans ved Ødis Sø, Aktivi
august 2017 er rykket en uge p.gr.a.
tetsudvalget
ferie.
Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2017
Nr. 5
Nr. 6
Nr. 7
Nr. 8

deadline 26. maj
deadline 4. august
deadline 25. august
deadline 29. september
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udkommer 6. juni
udkommer 15. august
udkommer 5. september
udkommer 10. oktober

NYT FRA LOKALRÅDET
Hjemmesiden er i luften nu
www.ødis.dk er nu aktiv. Der mangler
endnu nogle småjusteringer, men trods
det, håber vi, at hjemmesiden og ikke
mindst kalenderen vil blive flittigt benyttet.
Smuk landsbydag
Tak til alle de der deltog den 26.3.og tak
til Vonsild Brugs og Vamdrup Brugs for
sponsorering af øl og vand. Der blev indsamlet 175 kg affald og 410 dåser.
Førstehjælps- og hjertestarter-kurser
Det er betryggende at vide, at rigtig mange lokale beboere har gennemført kurserne og ved, hvordan man skal handle, hvis
ulykken rammer. Se oversigten andet sted
i bladet.
Landsbyfælleden begynder at tage
form
Lørdag d. 22.4. blev der plantet over 300

buske på landsbyfælleden. Desuden er
arbejdet med at fælde hegn og gøre klar
til, at der kan blive sået græs på det nye
jordstykke i fuld gang. Den endelig plan,
for hvordan Landsbyfælleden skal se ud,
forventes færdig senere på sommeren.
Lokalplan arbejdet i Kolding Kommune fortsætter
I Kolding Kommune arbejder man fortsat
med en ny lokalplan, hvor også det nye
jordstykke, som indgår i Landsbyfælleden, er medregnet.

Bliv medlem af Lokalrådet
Info
Årligt kontingent:
til ny
e me
dlem
- Privatpersoner 100 kr.
mer
- Foreninger og institutioner 200 kr.
Tegn dit medlemskab ved indbetaling på MobilPay til : 6122 2304 eller bankkonto: 5881 4383 569 430 (husk navn og adresse) eller til Christian Støvlbæk Gar-

benfeldt, ”Midtgård”, Farrisvej 8, Ødis Bramdrup

Frisk på en lille gåtur ud
i det grønne?

Ødis Vandværk Amba
Afholder
ordinær generalforsamling
mandag den 12. juni 2017
kl. 19.00 i
Ødis Hallens Cafeteria.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Vi mødes

onsdag den 31. maj kl. 18.30

ved Tove og Eigil Laursen,
Steppingvej 30 og går en tur rundt i / om
skoven overfor.

Turen tager ca. en times tid og vi nyder vor medbragte væske til slut.
Håber vejret er med os og vi måske
får et glimt af både rå- og dådyr.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Se endvidere
www.odisvandvaerk.dk

Venlig hilsen
Stifindergruppen
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Velkommen til Ødis Sogn
Af Inge M. Thomsen

Velkommen til de nye
ejere af Mejerivej 16.
I september overtog Simone Hald på 24 år og
Sebastian Hald på 27 år huset. Det
unge par er blevet gift i Ødis Kirke
og efterfølgende blev festen fejret i
Ødis forsamlingshus, så de har startet rigtig flot med at bruge Ødises
faciliteter.
Damerne først, Simone kommer fra
Fredericia, er uddannet ergoterapeut
og arbejder som sagsbehandler i
hjælpemiddelafdelingen i Kolding
Kommune. Hun holder sig i form i Fitnesscenter i Kolding og har lige for nylig meldt
sig som hjælper i ØBØI i børnegymnastik.
Skønt når nye tilflyttere vil tage del i byens
idrætsliv eller andet.
Sebastian, ja han er født og opvokset i byen. Navnet Hald kender de fleste, der har
boet her i længere tid. Mindst 4 generationer af Hald familien har levet her, måske
flere. Som Sebastien siger, kun slægtsforskning kan opklare dette. Da jeg selv flyttede
til byen i 1970 var det hos Sebastians bedsteforældre vi kunne ringe fra i et lille aflukke. Ikke mange havde egen telefon dengang – ja lyder helt usandsynligt i dag, hvor
alle unge som gamle har hver sin.
Sebastian er udlært lagermand og har de
seneste år arbejdet som sælger hos Bygma i
Kolding. De lukker butikken og Sebastien

er startet hos Bygma i Haderslev og vil nu
tage handelsuddannelsen. Når der er hus,
have og sene arbejdstider, er tiden lidt
knap, men der er tid til at mødes hver mandag med 7 andre gutter til lidt badminton
og ikke mindst det sociale samvær bagefter.
Flere af gutterne er nogle der har holdt
sammen fra skoletiden.
Og hvorfor bo her, ja det skulle bare være
Ødis, så det unge par har gennem nogen tid
set på de huse, der var til salg, og da dette
her blev en mulighed, slog de til. Det lå
hvor det skulle, sat i stand og en overskuelig have. Den tid de boede i lejlighed i
Kolding, det var slet ikke dem. De nyder
roen her og de 15 min. Det tager at køre til
byen er jo ingen sag. Men det kræver selvfølgelig 2 biler at bo her.

Spis Sammen aften i
Ødis Forsamlingshus

Tak til alle deltagerne ved Spis Sammen
aften, onsdag den 19. april.
58 voksne og 3 børn har endnu engang
hygget sig med god mad og drikke,
heriblandt flere nye og yngre deltagere.
Vi håber, at se jer alle igen til næste Spis
Sammen aften, torsdag den 12. oktober.
En glad hilsen fra
Ødis Forsamlingshus.
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"Smuk Landsbydag" i Fovslet
Det skiftede til sommertid natten til søndag
den 26. marts, og uret blev stillet en time
frem. Indsamlingsdagen startede hos Inga
og Erik på Chr. Holmsvej 5, med kaffe og
rundstykker leveret fra Lokalrådet i Ødis.
Efter hyggeligt socialt samvær og en lille
stærk blev opgaverne fordelt, og alle gik i
gang med plastsække og gribetænger.
Selv om det ikke så ud til, at der lå meget
rundt omkring, blev det alligevel til fire
sække affald.
Så nu er Fovslet klar til forårets komme!
Kn

Oliver hjælper mor Bettina.

Dagens udbytte

Skål for en god indsamling

Agilitystævne
Action, fart og spænding i
Ødis Bramdrup

Det sker weekenden
lørdag d. 27. og søndag d. 28. maj
på den gamle boldbane ved
Steppingvejen i Ødis Bramdrup.
Og hvad er det så?
Det er agility
på meget højt
plan med ekvipager fra hele
Danmark. Der
dystes om
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kvalifikation til DM, og vi forventer
mindst 400 starts begge dage.
Start er klokken 08.30, og så går det
slag i slag indtil ca. klokken 16 – begge dage.
Kantinen er åben hele dagen – f.eks. er
der grillpølser omkring middagstid.
Kom bare forbi – det koster ikke noget
og tilskuere må komme helt tæt på begivenhederne.
Venligst
Winnie Kjeldsen,
ØBcH

Graver
Stillingen som graver og kirketjener ved Ødis
Kirke, Ødis Sogn er ledig pr. 1. september
2017.
Stillingen er på 37 timer pr. uge.
Graveren skal varetage følgende opgaver:
• være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
• være fleksibel, selvstændig og udviklingsorienteret og med afpasset værdighed i forbindelse med kirketjeneste, kirkelige handlinger, møder mv. Har ordenssans og er serviceparat overfor alle kirkens brugere
• ren- og vedligeholdelse af kirke, samt øvrige til kirken hørende bygninger og udenomsarealer
• pasning og eftersyn af kirkens- og kirkegårdens tekniske installationer og maskiner
• pleje og vedligeholdelse af præstegårdshaven Ødis Sogn har 1.305 indbyggere, 3 ansatte i sognet. Sognet er kendetegnet ved at være et landsogn.
Kirken har installeret automatisk ringeanlæg.
Der er ansat en gravermedhjælper på gennemsnit 30 timer om ugen.
Vi forventer, at du:
• har stor faglig indsigt, gerne gartneruddannet (men ikke et krav), men vigtigst er interesse og en solid praktisk erfaring på området
• varetager kirketjeneropgaver ved gudstjenester og kirkelige handlinger, koncerter og
øvrige arrangementer
• har udbredt evne for samarbejde med menighedsråd, præst og øvrige medarbejdere
ved kirken
• har et positivt livssyn, og en glad, udadvendt og imødekommende fremtoning
• er omkostningsbevidst
• kan arbejde selvstændigt
• er udviklings- og løsningsorienteret
• har generelle IT kompetencer
(Officepakken mv.)
Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overens-

stemmelse med de aftaler, menighedsrådet
indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.
Ansættelse sker ved Ødis Sogns Menighedsråd beliggende Ødis Kirkevej 1A, 6580 Vamdrup Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og
Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S)
og Organisationsaftale for kirkefunktionærer
med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med
tilhørende protokollat for gravere.
Aftalerne kan ses på
www.folkekirkenspersonale.dk.
Nuværende tjenestemandsansatte gravere har
ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved
ansættelse med direkte overgang. Der skal i
så fald ske en klassificering af stillingen.
Det er en betingelse, at den obligatoriske 5
ugers uddannelse for gravere gennemføres
indenfor 2 år efter ansættelsens start.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der
ikke er krav om gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftales indenfor intervallet 259.595
kr. – 334.742 kr. (nutidskroner). Fikspunktet
er årligt kr. 259.596.
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen.
Rådighedstillægget udgør årligt 20.536,18 kr.
(nutidskroner).
Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås
mellem menighedsrådet og FAKK.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås
ved henvendelse til Niels Christensen på
telefonnummer 75598339, mail
oedis.sogn@km.dk
Ansøgningen med relevante bilag sendes til
Niels Christensen, Stationsvej 13, Ødis, 6580
Vamdrup eller på mail til 7946fortrolig@sogn.dk
Ansøgningen skal være menighedsrådet i
hænde senest den 6. juni 2017 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler afholdes d. 21. juni.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive
indhentet referencer.
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50 år GULD konfirmation i
Ødis Kirke

Af de 29 konfirmander mødte de 18 op,
meget fint fremmøde. Tre er desværre døde, en blev ikke fundet og de øvrige syv
havde meldt afbud.
Flokken har tidligere været sammen et par
gange bl.a. til skolejubilæet og hyggede sig
vældig sammen.
Efter gudstjenesten gik de alle om til en
klassekammerat Oves gravsted og lagde en
buket. Han blev kørt ned på vej til skole i
4. klasse, og de to børn, der fulgtes med
ham den dag, så det skete. Ja, dengang fik
man ingen hjælp til at komme over denne
uhyggelig oplevelse.
Senere tog alle videre til Jonna og Johannes
hjem i Ødis Bramdrup, hvor frokosten og
senere kaffen blev nydt. Snakken gik lystig, og alle havde en dejlig dag.
Arrangementet fandt sted søndag den 23.
april.

Af Inge M. Thomsen

For nogen tid siden besluttede Kirsten,
Sigrid, Karl og Johannes, at det kunne være
hyggeligt, hvis de alle kunne mødes til dette jubilæum. Arbejdet med at finde dem
alle 29 gik i gang, fordelt på 2 konfirmationer, en om foråret og en om efteråret.
Hvorfor der var 2 konfirmationer, ja, en
kunne huske, at hendes far havde sagt,
man havde bedre tid om foråret, og en anden husker at have hørt, at grøntsagerne var
billigere om efteråret til festen, ja grundene
kan have været mange.
De gik til konfirmationsforberedelse en
gang om ugen, og der var mange salmer
mm. der skulle læres udenad. Det var pastor Thyssen, der var præst i Ødis kirke på
det tidspunkt.

Bagest fra venstre : Villy, Anne Marie, Tove, Kirsten L, Kirsten S, Carmen. Johannes, Karl
Forrest fra venstre : Axel, Birgit, Sigrid, Annie, Birthe, Grethe, Bente, Christa
Henning og Hans Gert kom lidt senere og derfor ikke med på billedet
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Plantedag ved Ødis Sø
Lørdag den 22. april var der plantedag på
Landsbyfælleden ved Ødis Sø. Dejlig mange frivillige hjælpere havde givet tilsagn
om at deltage med plantningen af de 325
sargentæble buske, også kaldet paradisæble
buske. Plantebedene var i forvejen blevet
forberedt af anlægsgartner Kjeld Larsen og
Søn, dette arbejde og indkøb af planterne er
finansieret af Landsbypuljen i Kolding
Kommune, der ligeledes har finansieret
forskønnelse og oprensning af søbredden
samme sted. Så nu venter vi bare på foråret - sommer og buskene springer ud med
flotte hvide blomster.

I dagene op til plantedagen, var maskiner i gang med at fjerne græstørv.

Smuk landsbydag

Søndag den 26. marts blev der i alle tre
landsbyer, Ødis Bramdrup, Ødis og Fovslet, afholdt ”Smuk landsbydag” med affaldsindsamling og forskellige renholdelses
- og forskønnelses opgaver, der blev plantet
Hornvioler ved byskiltene i Ødis og i kummen på ”Torvet i Ødis Bramdrup”. Mindemuren på Ødis Byvej blev rengjort for alger
m.m., der blev ryddet op ved Bondehullet,
begge torvepladser og omkring fartdæmperne på Ødis Byvej. Det lille vandløb ved
8

Landsbyfællen blev renset for visne planterester m. m. og den smukkeste lille ”bæk”
blev synlig.
Til de trofaste hjælpere havde kommunen
sponseret rundstykker og kaffe m.m. og
Superbrugsen i Vonsild og Vamdrup sponserede diverse drikkevarer. Dagens ”høst”
blev 175 kg. affald og 410 dåser i de tre
landsbyer.
Et lignende arrangement vil blive gentaget i
2018.
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Den gode historie fra
april måned Ødis Skole
Den 3. april startede der 12 nye børn
i glidende overgang, der var 11 børn
fra Søbo og 1 barn fra Hjarup børnehave. De er kommet godt i gang med
at forberede sig til 0 klasse efter
sommerferien, men samtidig er der
også plads til leg og hygge og ikke
mindst ture ud af ”huset”.
Den 6 april var der skolefest der deltog ca.400 voksne og børn, hvilket er dejligt at se så mange. Skolefesten startede kl.
16.45, hvor Susanne bød velkommen, og
vi sang livstræet, efterfølgende var der
skuespil. Det var 6 klasse der opførte Jamen er det ikke rødhætte. Det var virkeligt
et godt skuespil med både Tarzan, Robin
Hood, Klodshans, Hans og Grethe for at
nævne nogen af dem, der var med i skuespillet.
Efter skuespil var det tid til at spise, den
medbragte mad, imens der blev spist kom
5 klasse rundt og solgte lodder, til fordel til
deres klassetur. Der var mange flotte gevinster. Mange tak for dem som sponserede ting til 5 klasses lotteri.
Tre 6. klasses piger, havde lært 0-5 klasse
en dans, som blev vist for forældre og lærere. Hvor var børnene bare gode. Efterføl-

gende var der disco for børnene i hallen og
i kælderen
Fredag den 7. april 2017 deltog vi i ’Team
Rynkeby Skoleløbet’.
Løbet, der organiseres af Team Rynkeby
Fonden, er Nordens største velgørenhedsløb for skoleelever og blev afviklet fredagen før påskeferien på hundredvis af skoler
i Danmark, Sverige, Norge og Finland.
Formålet med Team Rynkeby Skoleløbet
var at motivere eleverne til at dyrke motion
samtidig med, at de bliver en del af et nordisk fællesskab, der på tværs af klasser,
skoler og lande var med til at gøre en aktiv
indsats for at samle penge ind til børn med
kritisk sygdom.
I Danmark samlede alle de deltagende skoler ind til Børnelungefonden, der blandt
andet skal være med til at finansiere livs-
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vigtig forskning i kritiske lungesygdomme
hos børn.
Inden løbet tog skolebestyrelsen kontakt til
en række af områdets erhvervsdrivende for
at opfordre til at give et beskedent beløb
per kilometer som alle skolens elever løber. På den måde ville eleverne være med
til i samlet flok at bidrage til Børnelungefonden. Det var naturligvis frivilligt, om
man som forældre/familie ønskede at bidrage med et sponsorat.

Der blev løbet 589,5 km og samlet 9790 kr
ind på Ødis skole, hvilket vi synes er meget flot og mange tak, til alle dem som har
sponseret børnene.
Rynkeby Foods A/S dækkede alle Team
Rynkeby Fondens udgifter i forbindelse
med Team Rynkeby Skoleløbet, og derfor
gik alle sponsorbidrag ubeskåret til Børnelungefonden.
På skolebestyrelsens vegne
Jette Hansen

Vagtskifte på Ødis Skole
Den 31. marts stoppede Anne-Dorte Fristed Andersen som lærer på Ødis Skole
efter næsten 20 år. Hun har fået en stilling
på Grønvangskolen i Vejen som matematikvejleder. Jeg ønsker hende held og lykke
i det nye job og takker hende for den store
indsats, hun har ydet for skolen.
Den 1. maj byder vi Poul Wind velkommen som lærer på Ødis Skole. Poul skal
sammen med Marianne Jokumsen stå i
spidsen for PALS på skolen. Jeg ser frem
til samarbejdet med Poul.

Skoleleder, Susanne Runge Hartwigsen

Bonus-familie søges!
Da vi desværre ikke har så meget familie, og da vores dejlige farmor og
farfar, faster og onkler snart flytter
tilbage til Færøerne, søger vi efter
"bonus bedsteforældre, onkler eller
tanter", der kunne have lyst og overskud til at være "bonus-familie" for os.
Særligt vores to friske drenge, Boas
fra 2011 og Pelle fra 2012. Et spil ludo, at bage boller, en tur i skoven, en
hyggelig eftermiddag hjemme - kun
fantasien sætter grænser. Som gæst(er)
til børnefødselsdage, hyggedage og
alle mulige andre gode dage. Oplevelser og gode stunder er bedst når de
deles!

En god barnepige har vi, så det er som
sådan ikke et pasningsspørgsmål, langt
nærmere et ønske om en god og stabil
relation, i nærområdet, hvor vi på sigt
forhåbentlig kan være der for hinanden
- en relation der kan gå begge veje.
Har du eller I lyst og overskud til at
være vores "bonus-familie", så hører vi
mægtig gerne fra jer!
Med venlig hilsen
Boas 5 år,
Pelle 4 år,
Hallur og Anna, Byvænget i Ødis.
Anna tlf: 20826085 mail: ak.flinterup@gmail.com
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Hvilken vej ?

Dette nummers ”Vejgættebillede” er en nok noget mindre
befærdet vej, som også findes centralt i sognet.
Hvilken Vej?
Motivet på sidste nummer ”Vejgættebillede” var en stump
af Ødis Kirkevej set fra Steppingvej. Ødis Kirkevej var
tidligere selve vejen til Ødis By før Steppingvej en gang i
1940erne blev etableret som et beskæftigelsesprojekt og
derved overtog funktionen.

Loppesager

Afhentes hurtigt efter aftale
Henvendelse:
Tlf. 28 12 88 79 / Tlf. 40 96 85 34
12

Åbent hus for pensionister og efterlønnere

Tirsdag den 11. april var der møde i Forsamlingshuset angående
eventuelt genoptagelse af Åbent
hus for pensionister og efterlønnere.
Povl Søderberg bød velkommen til de 15
fremmødte interesserede mødedeltagere og
foreslog, at man kunne genoptage arrangementerne i en anden form. Man kunne nøjes med en gang om måneden i vinterperioden. Så vil det være mere overkommeligt
at hyre foredragsholdere. Man kunne selv
medbringe kaffe med tilbehør. Der blev
også foreslået at danne en forening med
bestyrelse og vedtægter. Det vil give større
mulighed for at søge kommune og fonde
om tilskud.
Povl Søderberg havde forud for mødet
lavet en aftale med Liselotte Gadegaard
(billedet) om at være tovholder for projektet. Hun vil sammen med Frede Kjær og

muligvis en eller to personer mere arbejde
med sagen hen over sommeren. De vil undersøge mulighederne for at genoptage
arrangementet til efteråret, ud fra de ting vi
talte om på mødet. I september vil der blive indkaldt til et nyt møde, hvor de vil
præsentere, hvad de er nået frem til. Så
hold øje med Lokalbladet.
nc

Har du fået nye naboer?
Hvis du har fået nye naboer,
eller du får kendskab til nye
beboere andre steder, så henvend dig til en af Lokalbladets
medarbejdere og giv os et praj.
Du kan finde navne og telefonnumre på vores medarbejdere
på næstsidste side i Lokalbladet.
nc
SANG FOR SANGGLADE

Sang for sangglade holder
sommerpause indtil tirsdag
den 5. september.
Hold øje med augustnummeret
af Lokalbladet
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FAGKUNDSKAB . KVALITET . SERVICE

______________________________________________________________________________

GRATIS
synsprøve

VAMDRUP
SPECIALOPTIK
OPTIKER - OPTOMETRIST
TLF. 75 58 10 86

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

URE - BRILLER

GULD - SØLV

STØT VORE
ANNONCØRER DE STØTTER OS

Steppingvej 3
6580 Vamdrup
Tlf. 7559 8035 / 2217 3680
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TILLYKKE MED KONFIRMATIONEN 2017!
Helt fra i august sidste år har Ødiskonfirmanderne, sammen med deres
klasser i Vonsild, trofast kommet til undervisning, gudstjenester og andre arrangementer i kirkerne. Vi præster er
ret heldige, at vi får til at tilbringe så
meget tid sammen med dem, og det er
lidt vemodigt, at konfirmandtiden nu er
ovre. Vi deler nogle glimt fra vores dejlige konfirmandtid med jer læsere på
næste side.

Bag fra venstre: Mike Pipenbring Kjær
Mikkelsen, Mikkel Thrane Petersen,
Anders Gade, Sebastian Rostgaard Hansen,
Christian Haahr Bihl, Tobias Dohrmann.
Foran fra venstre: Sarah Fog Nielsen, Mia
Pipenbring Kjær Mikkelsen, Vanessa Sjællænder Kjærulff Hansen, Line Hardt Lyngsø,
Celine Eleonora Rasmussen, Anne Adolph
Jensen, Anna Lindegaard Vadgaard,
Karoline Holm Knudsen,
sognepræst Inger Hvindenbråten.

MAJ 2017
15

NOGLE GLIMT FRA ÅRET MED ØDISKONFIRMANDERNE

Tidligt i efteråret havde vi tre hele dage med de tre konfirmandhold. Det første hold lavede ikoner, som blev udstillet i kirken på høstgudstjenesten. Det andet hold lavede film med udgangspunkt i forskellige bibelfortællinger, og det tredje hold øvede på sange. Det hele blev vist ved
høst-gudstjenesten. Herover kan vi se nogle af grupperne i gang med deres opgaver. Vi havde tre
dejlige dage sammen!

Generalprøve med øvelse, pizza, skrive telegrammer, vælge konfirmandord… Mange spændte konfirmander, fem dage inden…

Så til sidst: den store
festdag den 30. april!
Stort tillykke til de
sødeste
konfirmander!
Tak for et flot år
sammen!
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PÅSKEHØJTID I KIRKEN OG BYEN
Påsken er den vigtigste kristne højtid, og den
blev fejret med tre meget forskellige
gudstjenester i Ødis Kirke.
Skærtorsdag fejres til minde om Jesu sidste måltid med sine venner, og at nadveren blev indstiftet. Sådan blev den også fejret her, hvor vi snakkede om måltidets betydning for os
mennesker, og sad sammen rundt om alterbordet
i Herrens måltid.
Langfredag var kirken ryddet for alle lys og
blomster, og det tomme alter stod der som et
symbol på Jesu korsfæstelse og død. Seks
lokale læsere læste hele Jesu lidelsesberetning,
og mellem læsningerne sang vi passionssalmer
og lyttede til skøn musik på orgel og fløjte.
Så kom påskemorgen, med flag vajende gennem
hele byen. Det var et flot syn at se, på den store
festdag, hvor livet overvinder døden.
På påskedag fejrer vi Jesu opstandelse, og denne
dag var kirken fuld af glade mennesker, påskeliljer, lys og flot salmesang og musik.
Vi fejrede også dåb for en dejlig lille pige.

SOGNEUDFLUGT

BÅLGUDSTJENESTE

Tirsdag den 13. juni tager vi af sted til
Jels og Vikingebyen. Der vil vi få en
rundvisning og en indføring i vikingekulturen, og vi får serveret kaffe i Langhuset.
Afrejse fra kirkepladsen kl. 18.30 med
bus. Pris kr. 75,Alle er velkomne til at deltage.
Tilmelding senest den 7. juni til Inger på
mail: ihv@km.dk eller SMS 93871700.
Torsdag den 18. maj kl. 17.00 inviteres
alle til familiegudstjeneste, med efterfølgende bål i præstegårdshaven. Der hygger
vi os med hotdogs og snobrød, og leg og
sang med Ødis-spejderne.
Tilmelding inden den 16. maj til Inger på
mail: ihv@km.dk eller SMS 93871700.
17

”FROKOSTKLUBBEN"

Gudstjenester i Ødis Kirke
maj—juni 2017
Hvor andet ikke er nævnt er
gudstjenesten v/sognepræst
Inger Hvindenbråten

Maj
7. 3. søndag efter påske
Ingen gudstjeneste
14. 4. søndag efter påske kl. 9.00
Morgenkaffe i Vestfløjen
Torsdag 18.
Børnegudstjeneste kl. 17.00
med efterfølgende bål i haven
Tilmelding inden 16. maj
21. 5. søndag efter påske kl. 10.30
Våbenhus-kaffe
25. Kristi Himmelfartsdag kl. 10.30
KRN
28. 6. søndag efter påske
Ingen gudstjeneste

Juni
4. Pinsedag kl. 10.30
5. 2. Pinsedag
Ingen gudstjeneste
11. Trinitatis søndag kl.10.30
18. 1. søndag efter Trinitatis kl.9.00
25. 2. søndag efter Trinitatis kl.10.30
KRN
(KRN: sognepræst Kristina Nilsson)

Så har der igen været møde
i"Frokostklubben" med samme deltagerantal som på sidste møde. Der var igen
en god stemning og snak, og efter kaffen
holdt Frede Nielsen et spændende oplæg
om Svanemosen. Han viste lysbilleder
derfra og fortalte bl.a. om, hvordan mosen blev dannet gennem istiderne.
Vi aftalte, at formanden for Skamlingsbankeselskabet, Nis Jørgen Steffensen,
skal være oplægsholder på det næste
møde som holdes d. 24. maj 2017 kl.
10.00
Han vil fortælle om Skamlingsbankens
historie samt om de nye tiltag, der er i
støbeskeen.
Vi holder derefter sommerferie og starter igen i september. Møderne bliver
afholdt den 3. onsdag i hver måned, og
på mødet i maj får vi oplægsholderne til
efteråret på plads.
Vores kontaktpersoner er :
Jens Vang
21748508
Christian Dahl
40325985
Rasmus Ravn
81904800
Alle mænd er velkomne til møderne. Vi
vil dog gerne have at nye deltagere tilmelder sig til mig af hensyn til forplejningen.

Rasmus Ravn

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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Tømrer- og
snedkerarbejde..!

EIGIL
FABRICIUS
Eigil Fabricius
Steppingvej 16, Ødis
6580 Vamdrup

www.eigilfabricius.dk

7559 8382 / 2239 6002

Cykler - Knallerter
Plæneklippere - Motorsave
SALG OG SERVICE
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JP multiservice
22832485
Bygge-anlæg, hulmursisolering,
have/belægningsarbejde, lagerarbejde, truck og maskinkørsel samt
mandskabsudlejning

Ring og få en snak
om vores fremtid sammen

Johan Poulsen
JPmultiservice@outlook.dk
Ødis Bramdrup, 6580 Vamdrup

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
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Oversigt over ”Førstehjælp-og Hjertestarterkursister”.
Følgende beboere har deltaget i kurserne med instruktør
Jens Vang, Ødis Krogevej 2, tlf: 21 74 85 08.

ØDIS
Kristian Frandsen
Anne Marie Frandsen
Niels Christensen
Jette Christensen
Allan Rasmussen
Henning Bloch
Hedvig Toft
Jette Munch
Preben Munch
Lonny Brun
Alice Schultz
Michael Hansen
Annette Hjarsbæk
Mette Westberg
Kim Westberg
Eva Schmidt
Tove Jacobsen
Betina Fabian
Jan Søgaard Jørgensen
Christa Kjær
Birgitte Slothuus
Eigil Laursen
Dorthe Jepsen
Terje Bårdsen
Tina Bihl
Hans Iver Schmidt

Skovvang 7
Skovvang 7
Stationsvej 13
Stationsvej 13
Fløjbjergvej 13
Stationsvej 35
Ødis Krogevej 17
Fløjbjergvej 6
Fløjbjergvej 6
Skovvang 2
Skovvang 8
Fløjbjergvej 25
Borgmestervænget 12
Byvænget 8
Byvænget 8
Vamdrupvej 17
Borgmestervænget 17
Borgmestervænget 14
Borgmestervænget 14
Riglandsegvej 1
Vamdrupvej 29
Steppingvej 30
Mejerivej 20 B
Ødis Byvej 1
Stationsvej 25
Vamdrupvej 17
21

26 39 82 92
26 17 82 92
20 84 45 79
25 59 51 06
42 36 00 55
40 17 69 49
25 39 58 47
75 59 86 03
72 58 37 32
41 31 75 38
75 59 83 27
26 59 85 50
50 80 80 91
61 70 82 06
20 33 02 40
61 76 38 50
75 59 80 83
20 65 96 04
51 52 58 10
22 71 75 95
20 76 26 17
29 65 67 99
29 88 71 30
41 41 70 00
61 70 88 12
40 95 81 00

Oversigt over ”Førstehjælp-og Hjertestarterkursister”.
Følgende beboere har deltaget i kurserne med instruktør
Jens Vang, Ødis Krogevej 2, tlf: 21 74 85 08.

ØDIS BRAMDRUP
Niels Møller Jensen
Jørgen Skov Christensen

Gl. Møllevej 10
Steppingvej 34

23 45 69 39
20 23 84 90

Jonna Jørgensen
Lars Frandsen
Karl Schmidt
Kirsten Schmidt
Betina Lund
Susanne Leth Pedersen
Jens Leth Pedersen
Marie Garbenfeldt
Hans Lage
Søren Gade
Pia Rytter – JAT

Lurendalsvej 4
Nygårdsvej 3
Gåskærvej 8
Gåskærvej 8
Gl. Møllevej 16
Gl. Møllevej 26
Gl. Møllevej 26
Farrisvej 8
Farrisvej 5A
GL. Møllevej 40

51 95 83 90
40 92 11 42
40 25 92 51
29 91 68 53
50 42 30 68
51 26 52 73
20 73 88 78
51 23 32 82
75 59 80 27
51 31 52 03
51 31 52 01

FOVSLET
Karen Nielsen
Henrik Steinmeier
Erland Nielsen
Rasmus Ravn
Lisbeth Ravn
Susanne Rømer

Christiansholmsvej 11
Møllevej 10 B
Møllevej 15 B
Møllevej 21
Møllevej 21
Christiansholmsvej 7

51 26 94 69
51 88 25 60
20 36 19 69
75 59 81 16
60 69 91 30
23 38 44 59

Jørgen Nielsen

Christiansholmsvej 7

40 78 22 61
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Ungdommen nu til dags!?
Af Berit Ehlers

De fleste har hørt, at børn er mere stillesiddende i dag, end de var for hhv. 10 og 20
år siden. Men hvad kan der gøres ved det?
Ødis Skole har, ved at være en idrætsskole,
en god indgangsvinkel til lige netop det
problem.
Det er ikke altid, at alle børn har lyst til at
gå til fodbold, håndbold eller gymnastik,
som alle kender, og som er meget udbredt.
På Ødis Skole har de fundet en alletiders
mulighed for at ”tænke ud af boksen” på
det punkt.
Her er børnene igennem forskellige forløb
på 4-5 uger, hvor de prøver sportsgrene,
som ikke er de gængse. Det giver børnene
en mulighed for at snuse til noget nyt, uden
at det behøver at koste forældrene en formue i kontingenter på ting, som efter 3
uger ikke er interessante mere.
I dette skoleår har de været igennem et
forløb med Tennis og et forløb med Bowling. Begge dele er med hjælp fra lokale
klubber, som udover at stille baner til rådighed, også har stillet en træner til rådighed.

For vores familie har det betydet, at vi lige
pludselig har fået et barn, som ellers ikke
har syntes, at noget idræt var sjovt, til at få
en fritidsinteresse. Ud over det har de i de
helt små klasser også pt. gang i et danseforløb med en ekstern træner.
Men hvor meget giver det med bare et par
timer om ugen? Tja, det skal jeg ikke kloge
mig på, men lige netop der mærker man
også at Ødis Skole er en idrætsskole.
De har hver dag et såkaldt bevægelsesbånd. Det indebærer, at børnene hver dag
skal ud og røre sig ½ time. Det kan f.eks.
være, hvor børnene på skift skal prøve
kræfter med Bøf (muskeltræning), Puls
(løb eller anden aktivitet der får pulsen op)
Motorik (f.eks. spille stikbold og høvdingebold) og dans.
Sidst men ikke mindst deltog børnene den
7. april i år i Rynkeby Skoleløbet, som er
et motions- og velgørenhedsløb, hvor skoleelever fra Danmark, Sverige, Norge og
Finland løber til fordel for børn med kritiske sygdomme.
På den måde kan børnene også selv opleve
at det at være fysisk aktiv kan hjælpe andre.
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Nej det er ikke en spurv i tranedans, der ses på billedet – derimod er det en lille hyldebusk, der er kommet i selskab med et par velvoksne bøgetræer! (Foto: Frede Nielsen)

Loppemarked

Lørdag den 1. april var der igen
loppemarked i Ødis Hallen.
Som tidligere år var der rigtig
mange mennesker i hallen og
handelen gik godt. Det blev til en
omsætning på lidt over 104 000
kr. endda lidt mere end sidste år.
Der var igen en fantastisk opbakning. Lørdag var der over 100
frivillige hjælpere ved boderne,
der solgte de forskellige indkomne effekter, mens andre sørgede
for forplejningen.
I dagene op til loppemarkedet
helt fra om onsdagen har mange være i
Stor tak til alle, som har været aktive og
gang med at sortere og opstille alle tinge- dermed bidraget til det flotte resultat.
ne.
Gennem hele året er der frivillige, der
Hilsen Støtteforeningen
kører ud og henter ting, som folk vil aflevere og bidrage med.
24

Levering af:
bårebuketter, kranse,
blomster, dekorationer,
almindelige buketter og
sammenplantninger

74 56 25 40

Christiansfeld
Fodpleje
Læge exam.
Fodplejer
Dorthe Birkholm
Kongensgade 13
Christiansfeld

Tlf. 74562117

VÆR GOD VED DINE
FØDDER!
* BØJLEBEHANDLING

* BEHANDLING AF
LIGTORNE
* NEDGROEDE NEGLE
* FJERNELSE AF HÅRD HUD
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Hvad er det?

Dette nummers ”Hvad er Det”
er som sædvanligt ude fra den
frie natur, men hvad er det for
nogle vækster, man ser på billedet?
Løsningen på sidste nummers
”Hvad er Det” var hunraklerne
på træet Rødel. Disse hunrakler
dannes om efteråret og forvedder
under modningen, hvorved de får
lighed med små kogler.
Blomstringen sker tidligt, fra
marts til begyndelsen af april.
De overvintrende hunrakler bliver i sommerens løb tykke og
grønne og først efter frugtmodningen i oktober begynder rakleskællene at forvedde.

Af Frede Nielsen

Om efteråret ses på
Rødel tydeligt tre hunraklegenerationer: dels
sorte, forveddede rakler,
hvis frø er spredt med
vinden, dels umodne,
grønne rakler og dels
ganske små hunrakler, der
skal overvintre.
Hos Rødel er hver
enkelt hunrakle tydeligt
stilket, hvilket nok er et af de
kendetegn, hvorved Rødel lettest
kendes fra sin slægtning – nemlig
Hvidel, hvis hunrakler ingen stilk
har.
Kilde: Politikens ”Træer og
Buske i landskabet”.
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Velkommen på Skovtroldens åbne arrangementer i 2017, hvor alle også ikke
medlemmer kan deltage gratis. Husk
kaffe m. m.

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

D. 10. maj kl. 18.30 Tur ved Halk Nor
kl. 18.30.
Denne aften går turen til Halk skydeterræn, 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. 20. jun. kl. 19.00. Tur til Christinero i
Christiansfeld. Torben Lindegaard.
Aftentur til Christina Friedericas Romantiske Have.
Vi går sammen en tur gennem haven hvor
Birgit Winther vil fortælle om Kammerherreinde Christina Friederica von Holsteins slægt og liv, og hendes haveanlæg
”Christinero” fra 1780´erne i Christiansfeld.
Vi vil også kikke på fugle og planter. Planterne er der måske nogle af deltagerne der
kan hjælpe med.
Husk kaffe.
Vi mødes på P-pladsen, indkørsel fra
Hjerndrupvej ca. 1-1,5 km. fra lyskrydset, i lyskrydset køres mod vest.
Turleder: Torben Lindegaard 28707271

D. 17. maj kl. 19.30 Nattergaletur ved
Dybvadbro kl. 19.30
Nattergale og andre små grå sangere er
aftenens værter på denne årligt tilbagevendende 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 undervejs.
Der er sædvanligvis mange forskellige
fugle, der lader deres røst lyde ud over
området på denne forhåbentlig dejlige forsommeraften.
Mødested Dybvadbro Station Egtvedvej
132 Kolding
Turleder: Frede Nielsen

D. 3. juli kl. 18.30 Tur i Vargårde Skov
Vargårde Skov den 3. juli kl. 18.30.
Hvorfor har statsskovene ændret sig?
Hvorfor er der flere våde områder, væltede
træstammer og mere krat at forcere, straks
man bevæger sig udenfor stierne?
Hvordan drives skovene efter certificering
for ca. 20 år siden, og hvad betyder ordet
egentlig? Hvad betyder det for livet i skoven og for biodiversiteten? Hvad betyder
urskov, naturskov, urørt skov osv.?
I Vargårde Skov kan man se og høre sig til
mange svar.
Vær med på denne aftentur i en lille plet
skov, hvor du kan hente mange fine oplevelser.Mødested:
p-pladsen Vargårdevej 86,
6094 Hejls.
Turleder: Birgit Winter
GPSen kan snyde dig til at
køre til højre ved gården på
Vargårdevej.
27

www.trafikskolen-vamdrup.dk

Udtrækning af
Ødis IF lotteri

April
220, 229, 15,
246, 176, 123,
154, 155, 55,
289, 33, 263
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Åbningstider:
Salon 10
Vamdrupvej 10,
tlf. 75598045 /. 21296369
Tirsdag, torsdag og fredag……. ...kl. 9.30 – 17.00

Ødis Hallens
Cafeteria

Buchwald Radio ApS
Østergade 15
6580 Vamdrup
Tlf.: 75581233

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
1. 3. - 31. 10.:
Mandag 11-18
Tirsdag 11-18
Onsdag 11-18
Torsdag LUKKET
Fredag 11-18
Lørdag 11-18
Søndag 11-18
1. 11. - 28. 2.:
Alle dage 11-17 dog torsdag LUKKET

Farrisvej 19

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
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Dagplejen

“Skovtrolden”

Henv.: Dagplejen, Kolding kommune

v/ Frede Nielsen

Børnehuset Søbo, afd. Ødis

Ødis Antenneforening www.oedisaf.dk

Ødis Byvej 3 og Steppingvej 14a
Leder: Bente Møller, tlf. 7979 7041

Formand: Kai Videbæk, tlf. 75 59 84 09

Vandværkerne

Ødis Skole

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

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

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

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

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

Vesterled

Ødis Byvej, tlf. 75 59 80 90

Vesterleds Vennekreds

Støtteforeningen for Ødis IF

Formand Stig Funder, 75 58 36 08

Formand: Jytte Johannsen 61 38 38 90

Ødis Forsamlingshus

Ødis Hallens Cafeteria

www.odisforsamlingshus.dk
info@odisforsamlingshus.dk
Formand: Eigil Laursen, tlf. 7559 8199
Udlejer: Minna Laursen, tlf. 6136 6015

Formand: Camilla Matthiesen tlf. 5190 5098

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

Lokalrådet for Ødis Bramdrup, Ødis
og Fovslet
Formand: Jens S. Jørgensen, tlf. 75 59 82 88

Krolfklubben ”Madholdet”,

Ødis Bramdrup
Formand: Vagn Hugger, tlf. 91 54 24 73

Aktivitetsudvalget

Sang for Sangglade

Formand: Eigil Laursen tlf. 75 59 81 99

Kont.person: Marie Louise Jensen 26127780

Stifindergruppen

Ødis KFUM spejdere
www.odisspejder. dk

Formand: Inge M. Thomsen, 20 14 20 71

Tvetohytten, Vamdrupvej 16 A
Beboerforeningen for Fovslet og om- Henvendelse: Anne Krogsgaard, 2388 9196
egn Kont.person: Karen Nielsen, 51269469 Gruppeleder: Jette Røgen, 75 59 86 86
Bævere og Ulve: torsdag kl. 16.45 - 18.15
Landsbylauget for Ødis Bramdrup
Juniorer: tirsdag kl. kl. 16.45 - 18.45

Formand: Lars Frandsen, tlf. 75 59 84 66
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Lokalbladet

udgives af
Lokalrådet for Ødis Bramdrup, Ødis og Fovslet

Vamdrup Bibliotek På biblioteket kan du
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

få svar på mange
spørgsmål.
Der venter dig gode
oplevelser i bibliotekets mange bøger,
blade, bånd, lydbøger og cd'er.
Det er gratis at bruge
biblioteket.
Der er både for børn
og voksne.
Det er DIT bibliotek!

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

Kolding

Annoncer:
Kristian Frandsen 26398292

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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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
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"Gættebilledet" i dette nummer er fra
sognets centrale del. Da den viste adresse formodes at blive passeret af mange af
sognets beboere dagligt, er der ingen
hjælp denne gang. Godt gæt.
I sidste nummer af bladet var vi på
besøg på adressen Sangfuglevej 5 i
Fovslet.

Næste nummer:
Udkommer 6. juni 2017
Deadline fredag den 26. maj 2017
kl. 8.00

Husk at få jeres arrangementer
med i aktivitetskalenderen
7559 8339 / 2084 4579 eller
sogneavisnc@hotmail.com

