
 

I dette nummer af Lokal-
bladet kan du læse  
 

Nyt fra Lokalrådet               s. 3                            

Velkommen til Ødis Sogn    s.4                    

Organisationsplan             s. 6-7 

Sankt Hans Ødis Bramdrup  s. 8 

Sankt Hans Ødis Sø              s. 9 

Hvilken Vej?                       s. 10 

Sankt Hans Fovslet             s. 11 

Nye naboer                          s. 11 

Sang for sangglade              s. 11 

Kirkesider                      s. 13-16 

Musik i Børnehuset Søbo   s. 19  

Agilitystævne                      s. 19 

Stepping taekwondo klub   s. 20                                                                

Hvad er det?                        s. 22 

Skovtrolden                         s. 23 

I landskabet ser man overalt på denne tid meget smukke gule rapsmar-
ker. Her i selskab med gamle egetræer. (Foto: Frede Nielsen) 

 Nr. 195                                      Tirsdag den 6. juni 2017                                  20. årgang  

Børnedyrskue 
 

Lørdag den 10. juni er der 
børnedyrskue på den gamle 
sportsplads i Ødis Bram-
drup. Der er flere spænden-
de aktiviteter bl.a. tombola, 
kagedyst, besøg af Stepping 
Frivillige Brandværn. 
Læs Lokalbladet  nr.4/maj  s. 9 

Til alle beboere i 
Ødis og omegn 
 

I forbindelse med Sankt 
Hans fest ved Ødis Sø efter-
lyser Aktivitetsudvalget  
hjælpere til tømmerflåden, 
bål, telt, bord/bænke, grill,  
og meget mere. 

Læs s. 5 

Hjemmesiden 

ødis.dk  
 

Nu er hjemmesiden i gang, 

og vi håber, at alle i de 3 

landsbyer og andre interesse-

rede kan få glæde af den. 

Send nyheder og billeder 

samt datoer mv. Læs s.5   

 LOKALBLADET 

  FOR ØDIS BRAMDRUP  /  ØDIS  /  FOVSLET 

5/17   
Juni   
2017 

 Lokalbladet  
 

ønsker sine læse-
re, annoncører, 

omdelere og skri-
benter en god 

sommer  

Ødis Vandværk  
Afholder ordinær general-
forsamling 
mandag den 12. juni   

kl. 19.00 i  
Ødis Hallens Cafeteria. 
Dagsorden ifølge vedtæg-
terne. 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

Nyt fra Landsbylau-
get Ødis Bramdrup 
 

Sæt allerede nu kryds i 
kalenderen: 
Høstfest den 30. september 
2017 
Generalforsamling den 25. 
oktober 2017 
Juletræstænding den 3. 
december 2017 
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Sognets aktivitetskalender 
      

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 i Fovslet, Beboerfor
 eningen 

23.  Skt. Hans ved Ødis Sø, Aktivi
 tetsudvalget 
 

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. kl. 13  -  16..30 Familie aktivitets
 dag ved Ødis Sø, 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 

30. Landsbykonference på Ødis Sko-
 le og Ødis Hallen, Region Syd
 danmark 

30. Høstfest i Ødis Bramdrup, Lands
 bylauget 
 
 

OKTOBER 

8. kl. 13.30, Tur i Svanemosen, 
 Skovtrolden 

12. kl. 17.30, Spis sammen aften i 
 Forsamlingshuset  

25. Generalforsamling i Ødis Bram
 drup Landsbylaug 
 
 

NOVEMBER 

9. kl. 19.00, Året der gik på Kolding 
 Naturskole, Skovtrolden 

10. kl. 19.30, Julekoncert med 
 Koldingkoret, Ødis Kirke 

26. kl. 13.00, Juletur i Marielund,  
 Mødested: Naturskolen Marie
 lund, Skovtrolden 
 
 

DECEMBER 

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

3. Juletræstænding i Ødis Bram
 drup, Landsbylauget  
 
 

2018 
JANUAR  
29. kl. 19.00, Generalforsamling, 
 Forsamlingshuset 

Bemærk: 
Deadline og udgivelsesdato for nr. 6 
august 2017 er rykket en uge  p.gr.a. 
ferie. 
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NYT FRA LOKALRÅDET 
 
 

Familieaktivitetsdagen ved Ødis Sø 

Husk at sætte kryds i kalenderen, lørdag 

den 26. august (kl. 13-16.30) 

Temaet for aktiviteterne er ”Robin Hood, 

og alle aktiviteter foregår ved søen og på 

Landsbyfælleden. Der vil være boder, 

forskellige konkurrencer og spil. Kort 

sagt noget for alle aldre. Det endelige 

program kommer i augustnummeret af 

Lokalbladet. 
 

Bækken på Landsbyfælleden 
Der arbejdes på at indhente tilladelse til 

at oprense bækken, der løber gennem 

Landsbyfælleden, så vandet igen kan løbe 

frit, til glæde for børn og voksne.   
 

Hjemmesiden Ødis.dk  
Husk at give besked om arrangementer 

og nyheder samt at indsende gode fotos, 

så vores hjemmeside bliver levende og 

spændende at se på. Se andet sted i Lo-

kalbladet. 
 

Motorvejen 
Lokalrådet indsender bemærkninger til 

”Kommunalplanen for Kolding Kommu-

ne og Trekantsområdet” vedr. den kom-

mende motorvejsstræknings placering. I 

kommunalplanen er placeringen øst for 

Ødis ikke nævnt, men det vedhæftede 

kort viser en placering tæt ved Ødisområ-

det.  

Husk i øvrigt, at kommunen afholder 

orienterende møde d. 8.6.kl 19 i Chri-

stiansfeld – hold øje med annoncerin-

gen. 
 

Landsbykonference  

Den 30.september afholdes der en stor 

landsbykonference for landsby repræsen-

tanter i Region Syddanmark. Der forven-

tes 2-300 deltagere og konferencen afhol-

des på Ødis Skole og Ødis Hallen. 

Lokalrådet ønsker alle en 

rigtig god sommer. 
 

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  

   

Lokalbladets deadline og  udgivelsesdatoer 2017 
 Nr. 6 deadline 4. august  udkommer 15. august 
  Nr. 7 deadline 25. august udkommer 5. september 
 Nr. 8 deadline 29. september udkommer 10. oktober 
 Nr. 9  deadline 27. oktober udkommer 7.  november 
 Nr. 10 deadline 24. november udkommer 5. december 
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Velkommen til Ødis Sogn  

Af Karen Nielsen 
 

I starten af 2016 fandt parret 
Jenny og Mikkel Raben, med 
datteren Emily på et år, deres 
drømmehus på Chr. Holmsvej 
15 i Fovslet. Der skulle dog gå 
nogle måneder, inden de kun-

ne kalde det deres.  
 

Huset var tidligere beboet af enken Elna 
Thygesen, som i mellemtiden var kommet 
på plejehjem, og huset havde stået tomt i to 
år. Parret forhandlede med enkens søn 
Lars, uden at nå en afgørelse.  

Tiden gik og efter et halvt år kontaktede 
Jenny og Mikkel igen Lars, som med et 
nedslag i prisen og en god bank kunne kal-
de sig husejere. 
 

Parret kommer fra Kolding, hvor de boede i 
en lejlighed på Fynsvej. 

Jenny arbejder i Netto på Haderslevvej og 
Mikkel arbejder hos Dansk Autologik i 
Vamdrup.  

Emily bliver til daglig passet i en dagpleje i 
Vonsild. 

Mikkel kender til Fovslet, da hans mor og 
hendes mand bor på Møllevej 17. De har en 
lille datter på 2 år, som Emily har glæde af 
at være sammen med af og til, og mangler 
Jenny og Mikkel en barnepige, er farmor 
tæt på. 

Emily mangler ikke kæledyr, da familien 
har ikke mindre end seks katte og to mar-
svin. 

I fritiden har de nok at se til med at få styr 
på den store have, da huset har været ube-
boet så længe. 

Parret er glade for at bo i Fovslet og synes, 
de bor meget centralt, både i forhold til 
deres arbejde og pasningen af Emily.   

 

Loppemarked i Ødis  
Hallen 2018 

 

Lørdag den 17. marts  
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I forbindelse med Sankt Hans fest 
ved Ødis Sø, efterlyser Aktivitets-
udvalget hjælpere: 
Lørdag den 17. juni kl. 10.00.   
Samling og søsætning af tømmerflå-
den. 
Torsdag den 22. juni kl. 10.00.  
Etablering af bål på tømmerflåden. 
Torsdag den 22. juni kl. 13.00.    
Opstilling af telte på byfælleden. 

Fredag den 23. juni kl. 13.00.   
Etablering af bod, bord/bænke sæt, 
grill, bål til snobrød, og  fodboldmål 
mm. 
Man møder bare op på byfælleden. 
Fredag den 23. juni mellem 
kl.18.00 og kl. 22.  Bemanding af 
boden på skift, 2 ad gangen. Meld  
venligst tilbage til Thorkil på tlf. 
40110441 senest 17. juni. 

Hjemmesiden Ødis.dk – tag et kig på den og brug den 

Nu er hjemmesiden i gang, og vi 

håber, at alle i de 3 landsbyer og 

andre interesserede kan få glæde af 

den. 

Send derfor nyheder og billeder 

samt datoer for arrangementer ind 

til os, så de kan lægges på hjemme-

siden og så den ”holdes i live”. 

Send datoer, nyheder og info om 

arrangementer til Dorthe Jepsen:                   

dorthejepsen123@gmail.com 

Send gode billeder til Grete Dahl: 

odisgaard12@gmail.com 
 

Venlig hilsen Lokalrådet 

Til alle beboere i Ødis og omegn 

Med venlig hilsen, Aktivitetsudvalget i Ødis. 

mailto:dorthejepsen123@gmail.com
mailto:odisgaard12@gmail.com
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Landsbylauget  Ødis Bramdrup:  

Formand Lars Frandsen, tlf.: 75 59 84 66, mail: Lars@sandkaerhuse.dk 

Funktionen:   

   Landsbylauget afholder arrangementer for Ødis Bramdrup,  

   Børnedyrskue, 

   Sankthansaften på den gamle sportsplads,  

   Høstfest og Juletræstænding på torvet i bymidten.  

Ud over dette søger vi midler fra Kolding kommune og andre til forskønnelse 
af byen og hvad der ellers måtte komme af ideer. 
 

Beboerforeningen Fovslet 
Kontaktperson Karen Nielsen, tlf.: 51 26 94 69,  

mail: Lillekaren49@gmail.com 

Funktionen:  

   Vedligeholdelse / græsslåning af byens fællesareal. 

   Vanding og pasning af blomsterne i trafikspærrerne på Chr. Holms vej i 
sommerhalvåret. 

Organisationsplan for ØBØF  

mailto:Lars@sandkaerhuse.dk
mailto:Lillekaren49@gmail.com
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   Fastelavn. 

   Julekomsammen. 

   Udbringning af sedler ved runde fødselsdage og andre arrangementer. 

   Flagning ved runde fødselsdage ved byens fællesareal.  
 

Aktivitetsudvalget Ødis  
Formand Eigil Laursen, tlf.: 75 59 81 99, mail: tlogel@os.dk 

Funktionen:  

   Aktivitetsudvalget i Ødis har en samarbejdskontrakt med vej-og parkafdelin-
gen i Kolding Kommune. 

   Vedligeholder bedene i Ødis by, Landsbyfælleden og stien langs Ødis Sø 

   Klipper græsset i diverse bede i byen og ved Mejerivej og ved bl.a. Ødis Sø, 
stien gennem Drenderup Skov og ved Bondehullet. 

   Arrangerer Sankt Hans fest ved Ødis Sø, Juletræstænding på Kirkepladsen og 
er medarrangør af Julemarked på ”Mejeriet” på Mejerivej. 

   Rejser flagalleen i Ødis ved festlige lejligheder. 
 

Stifindergruppen vedligeholder i samarbejde med Naturstyrelsen og Kolding 
kommune, motionsstierne, Junglestien, Skovsøen i Drenderup skov og Bonde-
hullet med hyggekrogen.  

Aktivitetsudvalget i Ødis har fælles økonomi med Stifindergruppen. 
 

Aktivitetsudvalget i Ødis, Landsbylauget i Ødis Bramdrup og beboerfor-
eningen i Fovslet har alle selvstændig økonomi. 
 

Lokalrådet ØBØF  

Formand Jens Søgaard Jørgensen, tlf.:75 59 82 88,  

mail: Jenssogaard@gmail.com 
 

Lokalrådets funktion:  

   Lokalrådet repræsenterer alle beboere i de tre landsbyer Ødis Bramdrup,            

Fovslet og Ødis i forhold til Kolding Kommune. 

   Lokalrådet er medlem af Kontaktforum(Kommunalt), som består af repræ-
sentanter for 20 landsbyer eller landsbysammenslutninger i Kolding Kommune. 

   Kontaktforum referer til Landsbyforum i Kolding Kommune, som består 
af de 20 repræsentanter samt politikere fra Miljøudvalget. 

   Den årlige ansøgning til Landsbypuljen (det beløb, der kommunalt er afsat 
til fordeling mellem de 20 landsbyer/landsbysammenslutninger)fremsendes via 
Lokalrådet primo januar. 

   Kontingentet til Lokalrådet går til dækning af udgifter til fælles møder og 
arrangementer for hele Lokalsamfundet ØBØF. 

   Lokalbladet udgives af Lokalrådet for Ødis Bramdrup, Ødis og Fovslet. Re-
daktør Niels Christensen. 

mailto:tlogel@os.dk
mailto:Jenssogaard@gmail.com
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Sankt Hans ved Ødis Sø 
fredag den 23. juni 2017 

Aktivitetsudvalget arrangerer igen i år Sankt Hans med bål på Ødis Sø. 
Der bliver rejst et telt, så der er mulighed for at komme lidt i læ, hvis 
man vælger at spise dernede. Der vil være to bord/bænke sæt, men man er 
også velkommen til selv at medbringe bord og klapstole, eller måske bare 
et tæppe og en madkurv.  

Der bliver opstillet grill, så man har mulighed for at grille sine bøffer og 
pølser.  
Der bliver rejst et telt med bod, hvor der kan købes øl og vand, samt 
kaffe og kage. 

Der bliver opstillet små fodboldsmål som de tidligere år. 

Der vil blive lavet et lille bål, så børnene kan bage snobrød. 

Der vil være opstillet toilet på pladsen. 
 

Aftenens program vil være 
Kl. 18.00 vil grillen være klar til bøffer og pølser, og det lille bål være 
klar til snobrødsbagning. Boden vil være åben, hvor der kan købes øl og 
forskellige sodavand, og senere kaffe og kage. Snobrødsdej hentes i bo-
den, og pinde findes på pladsen. 
 

Kl. 19.45 bydes der velkommen til årets Sankt Hans fest ved Ødis Sø. 
 

Kl. 20.00 Byrådsmedlem Poul Erik Jensen holder båltalen. Herefter 
tændes bålet på søen, og vi synger de omdelte sange.  

Herefter er man velkommen til at gå i boden, hvor der kan købes øl og 
sodavand, samt kaffe og kage.  

Aktivitetsudvalget håber at der er 
rigtig mange, der vil besøge bo-
den, da det er den eneste mulig-
hed udvalget har for at samle lidt 
midler til at holde maskinparken i 
gang med brændstof og sliddele – 
og til en velfortjent forfriskning 
til alle hjælperne, når de gør rent 
nede i byen. 
Vi håber på godt vejr og at rigtig 
mange vil være med til at fejre 
årets længste dag, og få sendt 
heksen afsted til Bloksbjerg med 
maner. 

Aktivitetsudvalget. 
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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 nok 
en af sognets gamle veje. Vi befinder os i 
den sydøstlige del af sognet.  
Hvor er vi henne denne gang? Godt gæt. 
 

   Motivet på sidste nummers 
”Vejgættebillede” var den lille markvej, 
der udgår fra Steppingvej lidt sydvest for 
Skolen op til Ødis Sønderskov.    
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SANG FOR SANGGLADE 
 

 
 

 
Sang for sangglade holder 
sommerpause indtil tirsdag 

den 5. september. 
 

Hold øje med augustnummeret 
af Lokalbladet 

 

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  

  

 Sankt Hans i Fovslet 
Aftenen starter med spisning i Mette og 
Sørens garager, Chr. Holmsvej 9.  
Grillene startes op klokken 17.30.  
Medbring selv mad, drikke og stole, samt 
evt. en grill. 
Bålet tændes på legepladsen klokken 
20.30 
 
Betaling af kontingent, 50 kr. pr. voksen. 

                                  

Beboerforeningen i Fovslet. 

Information fra 
 
 
 
 
 

Beboerforeningen for 
Fovslet og Omegn 
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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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JUNI—JULI 2017 

 

”Nu kom vor pinseliljetid…” 

I al sin glans nu stråler solen, 
livslyset over nådestolen, 
nu kom vor pinseliljetid, 

nu har vi sommer skær og blid, 
nu spår os mer end englerøst 
i Jesu navn en gylden høst.  

 

Det ånder himmelsk over støvet, 
det vifter hjemlig gennem løvet, 

det lufter lifligt under sky, 
fra Paradis, opladt på ny, 
og yndig risler ved vor fod 
i engen bæk af livets flod. 

 

Med disse vers af Grundtvigs pragtfulde pinsesalme ønsker vi alle  
en velsignet pinsehøjtid og en rigtig god sommer.  
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BÅLGUDSTJENESTE I PRÆSTEGÅRDSHAVEN 

Glimt fra en super hyggelig maj-eftermiddag i præstegårdshaven, med børnegudstjeneste om et 
lille bitte frø og Guds skaberunder i foråret, dejlige sange og musik af Karin og Jytte,  

bål, snobrød, pølser, is, og til sidst leg i haven med spejderne. 
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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 Ødis Kirke kl. 18.30 med bus. 
Pris kr. 75,- 
Tilmelding senest den 7. juni til Inger på mail: ihv@km.dk eller SMS 93871700. 

SOGNEUDFLUGT TIL VIKINGEBYEN 

Som så mange andre kirker i Danmark, har 

også vi her i Ødis besluttet os til at give vore 

dåbsbørn en hjemmestrikket dåbsserviet eller 

dåbsklud på sin dåbsdag. Præst Ann Maj Lo-

renzen er initiativtager og har designet mønstre 

til kludene. Hun skriver: ”Tanken bag dåbsklu-

den er, at den ligger på døbefonten, den dag 

barnet skal døbes. Når barnet er døbt, skal det 

tørres med dåbskluden, og efter gudstjenesten 

gives dåbsbarnet kluden med hjem til minde om 

dagen og til påmindelse om dåben og dens 

betydning. Dåbskluden kan evt. sættes i en ram-

me og hænges på væggen eller gemmes sam-

men med dåbskjolen.” 

Strikkeklubben i Ødis har strikket nogle klude, 

som I kan se af billederne. Men vi vil gerne 

have flere med, så om der findes nogle strikke-

glade der ude, tag kontakt til Inger på præste-

kontoret, så får I mønster og garn der. Forelø-

big har vi to mønstre: Tro, håb og kærlighed, og 

Lutherrosen, men måske får vi flere efterhån-

den, for eksempel med Ødis kirke som  motiv. 

HJEMMESTRIKKEDE DÅBSSERVIETTER 
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Gudstjenester i Ødis Kirke  
juni-juli-august 2017 

 

 Hvor andet ikke er nævnt er  

gudstjenesten v/sognepræst  

Inger Hvindenbråten 
 

Juni 

4. Pinsedag kl. 10.30 

5.  2. Pinsedag 

Ingen gudstjeneste 
 

11. Trinitatis søndag kl. 10.30 

18. 1. søndag e. Trinitatis kl. 9.00 

25. 2. søndag e. Trinitatis kl. 10.30 
KRN 

 

Juli 

2. 3. søndag e. Trinitatis  

Ingen gudstjeneste 
 

9. 4. søndag e. Trinitatis kl. 9.00 JHK 

16. 5. søndag e. Trinitatis kl. 9.00 

23. 6. søndag e. Trinitatis kl. 10.30 

30. 7. søndag e. Trinitatis  

Ingen gudstjeneste 
 

August 

6. 8. søndag e. Trinitatis kl. 9.00 KRN 

13. 9. søndag e. Trinitatis kl. 10.30 
KRN 

20. 10. søndag e. Trinitatis                
Ingen gudstjeneste 

27. 11. søndag e. Trinitatis kl. 10.30 

(KRN: sognepræst Kristina Nilsson 

JHK: sognepræst Jens Henrik  

Kristiansen) 

 Frokostklubben  

Kontakt  
Sognepræst:  
Inger Hvindenbråten …………..  75598150 
 mobil                                            93871700  
Organist: Karin Petersen………...41593437  
Graver: Find Christensen ..........   75598121 
Formand: Tina Haahr Bihl  ……..61708812 
Kirkeværge: John Bording ........  23204023 
 

Ved dåb, bryllup og begravelse  
henvendelse til sognepræsten.  

Nu har vi holdt vores 
sidste møde inden som-
merferien. 
Efter kaffen havde vi 
besøg af Nis Jørgen 
Steffensen, som er for-
mand for Skamling 
bankeselskabet. Han 

fortalte lidt om hvordan selskabet var 
blevet startet og historien bag. Han for-
talte også om de nye tiltag omkring 
Skamlingsbanken, bl.a. et nyt besøgs-
center, og han viste lysbilleder af det 
nye projekt. Det var et meget spænden-
de foredrag.  
Nu holder vi så sommerferie, men har 
programmet for efterårssæsonen klar. 
 

20.09.2017  Poul Søderberg 
                  Lidt om det sidste sogne 
  råd i Ødis 
 

18.10.2017 Erik Mønster 
                   Den sidste Mohikaner  -
  Historien om almen praksis på landet 
 

15.11.2017  Inger Hvindenbråten 
                   En rejse i kontraster 
 

20.12.2017 Jan Daugaard 
                  Nye investorer i landbruget 
 

Til slut vil jeg ønske alle en god som-
merferie og tak for den gode opbakning 
til frokostklubben. 

Rasmus Ravn 
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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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I børnehuset Søbo er børn og voksne vilde med musik. 
Vi bruger musikken i vores hverdag. Vi laver vores 
eget musik når vi spiller på instrumenter og vi hører 
også højt musik på CD afspilleren. 
Børnehuset Søbo havde en torsdag i marts besøg af 
musikeren Anders Bøgelund. Han underholdt både 
store og små med sine sange om dyr, farver, bogstaver, 
rim og meget mere. Alle var på gulvet og legede og 
dansede til Anders Bøgelund musik. Det var en rigtig 
god formiddag med bevægelse og rytme i kroppen. 
I maj deltager nogle af børnene fra Børnehuset Søbo 
ligeledes i Kolding musikskolens årlige karnevals op-
tog, som foregår i Kolding midtby.  

 Venlig hilsen 
Nina Staun 

Pædagogmedhjælper 

Musik i Børnehuset Søbo 

Solcelleanlæg – vedligeholdelsesfrit?  
Jeg har som ejer af et solcelle anlæg haft 
opfattelsen af, at et solcelle anlæg var stort 
set vedligeholdelsesfrit.  I dag blev jeg 
klogere. Jeg blev kontaktet af min installa-
tør, som anbefalede at vi fik efterspændt 
bolte på tag, såvel som åbent inverter for at 
sikre at der ikke var krøbet edderkopper 
ind i installationen, og at temperaturen på 
print og visse nøglekomponenter var pas-
sende lave.  
Inverter blev åbnet, og det første man skul-
le være opmærksom på var lugten fra in-
verteren. Duftede det af ny elektronik var 
det indikation på, at ingen komponenter 
havde været overophedet.  
 
Det næste var at se på lakken på printpla-
derne, de grønne plader,  hvor alle kompo-

nenterne sidder fast på.  
Så blev en af de infrarøde temperatur måle-
re, I ved fra Jem & Fix, brugt til at måle 
den aktuelle temperatur på  nøglekompo-
nenterne. Her blev jeg belært af installatør 
at var de under 47 grader i drift, så kunne 
der forventes en lang levetid på inverter.  
Så kom turen til taget, og her skal man 
huske at have sikkerheden i højsædet. Er 
man over 2 meter, ja det vil sige når man 
passerer tagrenden, så skal man have sele 
på og man skal understøtte stiger stillads 
efter gældende regler.  
Arbejdet gik i gang, og selvom vi skyndte 
os langsom kunne kontrol af samtlige bolte 
på taget gøres inden for 2 timer, og dette 
med kontrol af inverter.  
Må jeg anbefale at være opmærksom på 
jeres anlæg.                                         nc 
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Nyt fra Stepping taekwondo 
klub                                                                            
Den 19. marts var der voksen/ junior gradu-
ering. Her fik Jane og Jan fra Vamdrup gul 
snip, som er 1. graduering efter det hvide 
bælte, som man får, når man starter til taek-
wondo. Jonas fra Ødis Bramdrup fik gult 
bælte som Junior. Det var en hård gradue-
ring, som krævede overblik, koncentration, 
fokus og ikke mindst udholdenhed, da de 
gennemgik en masse spark, slag, 3 skridts 
kamp. Gradueringen varede 35 minutter 
efterfulgt af uddeling af gule snipper og 
bælte samt diplommer. Super flot klaret 
alle tre. En stor ros til jer. 
Den 3. juni sender vi Samuel fra Stepping 
og Jonas fra Ødis Bramdrup af sted til et 
stort kampstævne i Risskov, hvor der vil 
være deltagere af  taekwondo kæmpere fra 
Skandinavien.  Ved stævnet bliver de ind-
delt i vægt og alder, så man sikrer, at en 
udøver på 8 år ikke kommer til at møde en 
på 15 år, så man sørger for, at det er en 
forholdsvis fair kamp. Vi håber, de vil kla-
re sig godt.  
Så er de nye dragter klar til at blive vist 
frem, når vi kommer ud til stævner mm. Vi 
siger endnu engang tak til alle dem, der 
sponserede os. 
Den 20. maj havde vi lejet springhallen i 
Cuben i Christiansfeld, hvor vi havde en 
super sjov dag med taekwondo på en an-
derledes og sjov måde. Vi brugte trampoli-
ner, madrasser, til blandt andet at øve flyve

-spark, rullefald, øve koordinering. De 24 
der var med var godt trætte og brugt, da de 
tog hjem.   
Har du/dit barn lyst til at prøve taekwondo, 
så træner vi i Trekløverhallen i Stepping 
hver onsdag fra 17-18.30 og fredag fra 16-
17.30. Det er gratis at komme og prøve. 
Taekwondo er både for voksne og børn. I 
klubben har vi en del voksne, der træner 
sammen med deres børn. Børn kan starte 
fra 6 års alderen.  Find os evt. på FB under 
Stepping familie taekwondo  

På vegne af  
Stepping Taekwondo Klub  

Jette Hansen 

Lige nu blomstrer den smukke gærdevikke i det danske landskab! (Foto: Frede Nielsen) 
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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 na-
tur, men hvad er det for nogle væk-
ster, man ser på billedet? 
 
Løsningen på sidste nummers ”Hvad 
er Det” var den symbiotiske plante 
Almindelig Væggelav. 
  Væggelav vokser typisk i store, 
mere eller mindre regelmæssige ro-
setter, der - især når arten vokser 
på sten - kan tage karakter af 
"hekseringe", hvor laven dør væk i 
de centrale områder. Når arten 
vokser på træ, er der større tilbøje-
lighed til, at rosetterne smelter sam-
men til større bevoksninger.  
  Planten hører hjemme i gruppen 
af lavplanter, der er luftforure-

ningsindikatorer – forstået på den 
måde. at man ved at foretage målin-
ger af plantens ”diameter” evt. årligt 
kan registrere om planten er vokset 
eller degenereret. Er den vokset 
antages luften omkring dens vokse-
sted at være ren, mens det modsatte 
er tilfældet, hvis planten stagnerer 
eller bliver mindre. Det er i hoved-
sagen indholdet af svovldioxid, der 
henvises til. Som bekendt stiger det-
te indhold, hvis der er oliefyr i 
nærheden, som ikke er vedligeholdte.  
  Variation: Det er en yderst vari-
abel art. I skygger og under dårlige 
vækstbetingelser ses ikke sjældent 
grønlige til bleggrønlige former, hvor 
de gule farvestoffer er nedbrudt, og 
det bliver algernes klorofyl, der gi-
ver farven.  
Ikke sjældent flyder rosetterne 
samme og er udistinkte; det gælder 
ofte, når arten vokser på træ. 

Kilde: Felthåndbogen   
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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. 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 orkidear-
ter,der er i skoven. 
Mødested: Holmsminde P-plads Kol-
ding 
Turleder: Henrik Høegh 
 
 

D. 20. jun. kl. 19.00. Tur til Christinero i 
Christiansfeld. Torben Lindegaard. 
Aftentur til Christina Friedericas Romanti-
ske Have. 
Vi går sammen en tur gennem haven hvor 
Birgit Winther vil fortælle om Kammer-
herreinde Christina Friederica von Hol-
steins slægt og liv, og hendes haveanlæg 
”Christinero” fra 1780´erne i Christians-
feld. 
Vi vil også kikke på fugle og planter. Plan-
terne 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 lyskryd-
set, i lyskrydset køres mod vest. 
Turleder: Torben Lindegaard 28707271 
 
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 sko-
ven 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 ople-
velser.Mødested: p-pladsen Vargårdevej 
86, 6094 Hejls. 
Turleder: Birgit Winter 
GPSen kan snyde dig til at køre til højre 
ved gården på Vargårdevej. 
Du skal dog fortsætte ligeud til du møder p
-pladsen på højre hånd. 
 
D. 16. aug. Kl. 18.30. Strandplanter og 
krydderurter ved Stenderup Hage. 
Denne aftentur går til det skønne område 
ved Stenderup Hage, hvor vi vil kigge på 
strandens og strandengens planteliv. Flora-
en på Stenderup Hage er rig og varieret, og 
der dukker ofte overraskelser op - nye ar-
ter indvandrer efter vinterens oversvøm-
melser. 
Der vil blive mulighed for at plukke lidt 
krydderurter til snapsen 
Turledere Bent Vesatergaard Petersen 
og Jesper Ratjen 
 
D. 27. aug. kl. 14.00 Lyngtur på Rand-
bøl 
Fra mødestedet, Egtved kirke, køres til P. 
pladsen ved Kristinelyst hvorfra vi går en 
tur ud over heden. 
Ved foden af eller på toppen af staldbak-
kerne drikkes kaffe, plukkes lyng og tytte-
bær. Tilbage ved Kristinelyst tilberedes de 
medbragte madvarer over gril. Der er sik-
kert også nogle fugle at kikke på, så husk 
kikkert. 
Turleder Bodil Kristensen. tlf. 24234922 
 
D. 3. sept. kl. 13.00 Tur ved Tinnet Krat 
I Tinnet Krat udspringer både Gudenåen 
og Skjern Å. Vi ser 
begge udspring og 
mangfoldigheden af 
blomster, insekter og 
fugle der er i området. 
Mødested: P-pladsen 
med adressen Vand-
skellet 8 7173 Vonge 
Turleder: Henrik Hø-
egh 
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Udtrækning af  
Ødis IF lotteri 

 

 Maj  
251, 282, 102,   
4, 40, 209, 16, 
284, 265, 202, 

148, 282 

 

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 
  

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 tors-
dag LUKKET 
 
 

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

tt
ebill

ede

af F
re

de N
ie

ls
en

 

 
 

Næste  nummer: 
 

Udkommer 15. august  2017 
Deadline fredag den 4. august 2017 

kl. 8.00 
 

 
Husk at få jeres arrangementer  

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

  "Gættebilledet" i dette nummer er 
fra sognets centrale del. Som det ses 
er der tale om et relativt nyt hus, der 
i øvrigt ligger et sted med en rigtig 
god udsigt.  
Hvor er vi henne denne gang?   
  

Gættebilledet i sidste nummer af 
bladet var adressen Steppingvej 15 i 
Ødis.      


