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bladet kan du læse  
 

Nyt fra Lokalrådet                s. 3                            
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Ødis IF                           s. 24-25 
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I første uge af sommerferien tog hele spejderflokken fra Ødis på 
en tidsrejse. Den bragte os til et knudepunkt mellem Bronzeal-
der, Vikingetid, oldemors tid og nutid.                    Læs s. 21.22 

 Nr. 196                                   Tirsdag den 15. august 2017                               20. årgang  

Agility konkurrence 
i Ødis Bramdrup 
ØBcH afholder igen et stør-
re agilitystævne på den gam-
le sportsplads. 
Det sker lørdag d. 9. sept. 
fra kl. 9 til sidst på eftermid-
dagen. 

Læs s. 8 

  

Spejderne i Ødis klar 
til en ny sæson  
Kom og få en smagsprøve 
på spejderlivet, hvor vi dyr-
ker friluftslivet, laver mad 
på bål, bruger naturen, tager 
på ture og dyrker fællesska-

bet.                       Læs s. 11 

Aktivitetsdagen ved 
Ødis Sø  
Tømmerflåde Race tværs 
over Ødis Sø på sommerakti-
vitetsdagen d. 26. august. 
Udgangspunktet er området 
ved broen og ankomsten 
”krolfbanen” på den anden 
side af søen.      Læs s.7 og 9   

 LOKALBLADET 

  FOR ØDIS BRAMDRUP  /  ØDIS  /  FOVSLET 

6/17   
August    
2017 

Ølsmagning i Ødis Forsamlingshus 
 

Torsdag den 2. november kommer Tim 
Hyldal Sørensen fra Hyldals Bryghus, Bæk-
ke. 
Han præsenterer flere af sine forskellige øl, 
som vi selvfølgelig får lov at smage. 
Du kan efterfølgende købe din yndlingsøl. 
Vi omtaler arrangementet nærmere i oktober-
nummeret af Lokalbladet 

Ødis Forsamlingshus 

Ødis IF 
I august starter mange aktiviteter i Ødis 
IF.  Det drejer sig om gymnastik for sto-
re og små, udendørs fodbold og hånd-
bold for piger og drenge. 
Idrætsforeningen søger frivillige med-
hjælpere til gymnastik. Alle frivillige 
hjælpere vil blive modtaget med glæde 
om end man ikke kan binde sig for en 
hel sæson.                         Læs s. 24-25 
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Sognets aktivitetskalender 
    

 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 

1. kl. 18-21.30, Sjov Fredag, Ødis  
 Hallen   

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

9. kl. 9.00  Agilitystævne på Den 
 gamle sportsplads    

12. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria   

17. kl. 13.00, Svampetur ved  
 Munkebjerg, Skovtrolden 

26. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria  

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

30. Høstfest i Ødis Bramdrup, Lands
 bylauget 
 
 

OKTOBER 

6. kl. 18-21.30, Sjov Fredag, Ødis  
 Hallen   

7. kl. 17.30 Revy tam tam i Ødis   
 Forsamlingshus 

10. kl. 13.30, Tur i Svanemosen, 
 Skovtrolden 

10. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria   

12. kl. 17.30, Spis sammen aften i 
 Forsamlingshuset  

24. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria   

25. Generalforsamling i Ødis Bram
 drup Landsbylaug 
 
 

NOVEMBER 

3. kl. 18-21.30, Sjov Fredag, Ødis  
 Hallen   

7. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria   

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

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

21. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria   

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

DECEMBER 

1. kl. 18-21.30, Sjov fredag, Ødis  
 Hallen   

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

3. Juletræstænding i Ødis Bram
 drup, Landsbylauget  

5. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria   

19. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria  
 

2018 
 

JANUAR  
29. kl. 19.00, Generalforsamling, 
 Forsamlingshuset 
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NYT FRA LOKALRÅDET 
 
 

Nye flag  
Tak til menighedsrådet for økono-

misk støtte til indkøb af nye flag. 

 

Høringssvar vedr. motorvejen 
 

Lokalrådet indsender efter fællesmø-

det i Skanderup et høringssvar vedr. 

placeringen af den eventuelt kom-

mende motorvej. 

Husk aktivitetsdagen ved Ødis 
Sø  
Aktivitetsdagen er lørdag den 26. au-
gust. Se omtale side 7 og 9   

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. 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 

Præmiewhist 
 

Vi starter op med Præmiewhist 

tirsdag d. 12 september kl. 

19.00 i Ødis Hallens Cafeteria, 

og spiller derefter tirsdage i 

ulige uger kl. 19.00.  
 

Alle er velkomne. Vi er ikke 

ret mange, så mød op. Skal 

spillet forsætte er der behov 

for nye spillere. 

Åben Hal / Sjov Fredag 
 

Der afholdes Åben Hal i Ødis Hallen 

følgende datoer frem til jul, kl 18:00-

21:30:  
 

Fredag 1/9                Fredag 6/10 

Fredag 3/11              Fredag 1/12 
 

Cafeteriet er åben og sælger bl.a. da-

gens ret til 30 kr.  

Kom og hyg med familien imens bør-

nene leger, det er gratis at deltage. 
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Loppemarked i Ødis  Hallen 
2018 

 

Lørdag den 17. marts  
 

Af Lene Clausen 
Velkommen  til Ødis. 
-En målrettet familie og et stort 
graveprojekt… 
I 2014 ( og det er længe siden!)
…overtog Line Andersen og 

Rasmus Petersen, begge 26 år, ejendom-
men på Gåskærvej 1 efter  Børge Warnke 
(bl.a. kendt for sin musikalske keyboard-
underholdning ved fester). 
Efter årelangt, dyrt ( kr. 60.000) og hårdt 
arbejde med etablering af en sø på matrik-
len, ser det nu ud til, at etableringen endelig 
snart er på plads! 
Parret etablerede en sø, og, modsat Ras-
mus, mente Kolding Kommune ikke, der 
var noget problem i, at søen kom til at ligge 
tæt på Drenderup Bæk.  
Men et problem blev det. Søen kunne ikke 
holde vand! 
Nu har Kolding Kommune´s  teknik & mil-
jø  derfor indvilget i at hjælpe parret med 
1) at tømme søen og 2) at etablere en ler-
bræmme, da brinken er ved at falde sam-
men. Herefter skulle søen være på plads. 
Men de 60.000 sætter parret  på tabskonto-
en! 
Line er social– og sundhedshjælper, men 
for tiden på barsel frem til februar 2018 
med  sønnen Valdemar på 4 måneder. En 
skøn dreng, som er så nem, og som  ind 
imellem sover på et tæppe på gulvet sam-
men med sin  ” beskytter”: den smukke 
jagthund og  kleiner münsterländer, Rocky-  
på 3 år, som har fin stamtavle fra Sverige, 
naturligvis. 
Line er født og opvokset i Vamdrup og 
arbejder ved Kolding Kommune som ” 
kørende”: til borgere med demens eller 
borgere i terminalfasen. 
Line trives bedst med udfordringer og da-
ge, der ikke er ens. 
Og af den grund bliver hun måske en dag 
uddannet ambulanceredder. Det er i hvert 
fald en mulig drøm. 
Ellers er Line nu aktiv deltager i en mødre-
gruppe i Vamdrup. 

Måske en dag jagttegn til Line? Det ude-
lukker hun ikke. 
Rasmus er vokset op i Haderslev. Han er på 
ottende år ansat hos Jysk Tagteknik som 
isolatør. 
Rasmus er aktiv jæger til gevær og riffel.. 
Og så er han ovenikøbet dykker med har-
pun (såkaldt ” uv-jagt= jagt under vand). 
De 6 ha på matriklen er nu beplantet med 
træer: Dermed  ekstra mulighed for gode 
jagtoplevelser. 
Som de da kan de unge mennesker. 
Hvorfor Gåskærvej?: 
Sammenholdet på Gåskærvej er  fantastisk. 
Blandt dem, som Line og Rasmus mødes 
med. Man hjælper hinanden med småt og 
stort, og holder den årlige kyllingefest hos 
naboen. Plus meget mere. 
 

 

 

Velkommen til Ødis Sogn  
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Velkommen til Ødis Sogn  

Af Inge M. Thomsen 
Den 1. oktober 2016 overtog 
Max Due Mathiesen – 26 år – 
huset på Vamdrupvej 7. 
Skønt sådan at blive budt på 
kaffe og en dejlig jordbærkage 
(hjemme bragt).  

Max er født og opvokset i Ødis. Hans foræl-
dre bor her stadig. Max blev passet af Anne 
Marie i dagplejen, derefter i børnehaven i 
Ødis og så i Ødis skole. Han afsluttede sko-
letiden på Skt. Michael i Kolding. Så, helt 
positivt ment, en rigtig Ødisdreng / mand.  
Max tager derefter 2 år på Handelsskolen i 
Kolding og kommer i lære hos en Maskinfor-
retning og bliver der 2 år som udlært.  Kom-
mer ind som soldat i Varde og efter de 3 
mdr. som værnepligtig tager han til Oksbøl 
som konstabelelev på kontrakt, en periode på 
1 ½ år.  I dag arbejder han som soldat og 
hundefører på bevogtningen i Skrydstrup 
Fighter Wing. 
Efter at have boet 1 år s tid i Oksbøl under 
uddannelsen og derefter 1 års tid i Taulov, og 
jobbet blev en realitet i Skrydstrup kom øn-
sket / behovet for at købe et hus og gerne i 
Ødis. Han så på nogle stykker, og da dette 
her dukkede op, havde den rigtige størrelse 
og var stort set renoveret, blev der handlet. 

Max har været i gang med maling, nye tæp-
per og lignende, og huset fremstår rigtig flot.  
Som hundefører er der selvfølgelig også en 
hund i huset, en flot schæfer, der lyder nav-
net Hector, en meget rolig hund. Men som 
Max fortæller, så ved den godt når den er 
hjemme, har den fri. Og når han tager sin 
uniform på, ved hunden godt den skal på 
arbejde og er helt klar på sine opgaver.  
Max har mange forskellige vagter og nyder i 
sin fritid at spille håndbold i Vamdrup, gå i 
Fitness i Kolding, og byder muligheden sig, 
også at gå på jagt med gode venner, både 
unge som ældre, hvor hyggen / snakken efter 
en god dag i naturen er i højsæde.  
Og kammeratskabet med 8 gode venner, som 
snart har 10 års jubilæum i deres egen lille 
loge, ja dette sætter han stor pris på.  
Max nyder at bo her. Det er et hyggeligt 
kvarter og dejligt, når han og hunden går en 
tur, at få sig en lille snak med de mennesker 
man møder undervejs, som han så smukt 
siger:  det er ligesom ens DNA er at bo i 
Ødis . Det kan jeg kun give han 100 % ret i.  

Hvilken plante? 
På ovenstående billede ses en vild plante, 
som der for tiden er rigtig mange af i vej-
kanterne langs vore landeveje. Planten er 
op til en m. høj! 
   Et lille insekt - svirrefluen er særdeles 
glad for denne plante. (Se indsatte bille-
de). 
   Hvilken plante? 
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Velkommen til Ødis Sogn  

Af Inge M. Thomsen 
Velkommen til de nye unge 
beboere på Skovvang – nu in-
gen diskrimination, ældre er 

også meget velkomne her. 
Den 1. feb. overtog Charlotte Dunker på 
26 år og Martin Hansen på 27 huset på 
Skovvang 10. 
Og faktisk blev det deres søde datter 
Freja på 3 år, der tog ”beslutningen”, da 
hun udbrød ved gennemgang af huset:  
Her skal vi bo, ikke mor og far.  
Det unge par er begge født og opvokset i 
Vojens og har endda gået i skole sam-
men. Charlotte er udlært kontorassistent 
på Produktionsskolen i Haderslev i ad-
ministration, og er lige nu ved at tage 
forskellige kurser i regnskab. Dette fore-
går på IBC i Kolding. Hun har erfaret, at 
mange af de jobs der bliver slået op også 
kræver indsigt i dette. Martin er udlært 
VVS mand hos VVS –Søberg i Hamme-
lev. Da krisen var på sit højeste tog han 
1½ år til Norge og arbejdede som rejse-

montør. Derefter kom han tilbage til fir-
maet og arbejder pt. på et større renove-
ringsarbejde i Vejle, det drejer sig om 
ca. 600 lejligheder.  
Da de begyndte at se sig om efter et hus, 
var de enige om flytte nærmere på Kol-
ding området primært pga. jobmulighe-
der og afstande dertil. De så på et par 
huse før de bestemte sig.  De nyder hu-
set og området med udsigt til mark lige 
bag dem og Charlotte har været ude og 
ride sammen med Dorthe, der bor på 

Egeskovvej og har 2 heste. De føler sig 
godt modtaget på gaden og Freja er be-

gyndt i børnehaven og på den måde 
kommer man også hurtigt i kontakt med 
andre unge i byen.   

Vilde blomster ved søstien 
Til orientering har vi sået lidt vilde 
blomster to steder på marken langs 
søstien.  
I svinget langs bækken samt i hjørnet 
ved p-plads ved Vamdrupvej. 
Blomsterne er til fælles glæde  og må 
gerne plukkes. 

Med venlig hilsen  
Hans-Iver og Eva  
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SOMMER AKTIVITETSDAG 
VED ØDIS SØ 

LØRDAG 26. AUGUST KL. 13.00  

AKTIVITETER OG PROGRAM: 
tømmerflåde race 

holmgang 
tovtrækning 
krolf m.m. 

Boder med salg af pølser, kage, kaffe, 
te, øl, sodavand… 
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En smuk gestus 
I forbindelse med et møde på Vesterled i 
juni måned blev vi informeret om, at den 
damegruppe, der i forsamlingshuset havde 
stået for tirsdagshyggen, var stoppet. 
De havde i årene genereret et overskud, 
som de syntes skulle gå til et godt formål 
og var kommet frem til, at Vesterled 
trængte til nye sangbøger. Og det er rigtigt. 
En meget smuk gestus synes vi alle. Ven-
nekredsen fik opgaven at indkøbe disse. 
Den 5. juli var Vennekredsen i form af 
Lene og Stig Funder så inviteret til en lille 
seance i Fovslet ved Ingrid Arpe Hansen 
og de øvrige donorer, hvor pengene blev 

overgivet. Sang-
bøger og nodebog 
blev bestilt og er 
nu leveret.  
Sangbøgerne vil 
blive overdraget 
ved en lille festlighed fredag den 18. au-
gust kl. 15.00. 
På forhånd skal der lyde en stor tak for den 
smukke gestus, som beboerne, sangpigerne 
og andre sangglade på Vesterled kan nyde 
godt af. 

På bestyrelsens vegne 
Stig Funder 

 

ØBcH afholder igen et større agilitystævne 
på den gamle sportsplads. 
Det sker lørdag d. 9. sept. fra kl.9 til sidst 
på eftermiddagen. 
Rigtig mange af de bedste hundefører vil 
møde op, for at benytte sig af årets sidste 
chance til at kvalificere sig til DM, som 
bliver afviklet 14 dage senere i Horsens. 
Kom ud og kig... for agility er for alle hun-
de, lige fra gravhunde til kongepudler - og 
de elsker det, fordi her leger/arbejder/løber 
man sammen med sin ejer. 
Selve konkurrencen er nu mest for de 2-
benedes skyld – det giver lidt kriller i ma-
ven og så hygger man sig sammen med 
andre hundevenner. Men det er langt fra 

alle, som dyrker agility på konkurrenceni-
veau. De fleste af vores medlemmer kom-
mer for at have nogle sjove timer sammen 
med deres hund og de andre til træning.. 
Kom ud og se hvor spændende og sjovt det 
kan være. 

Agility (hunde-)konkurrence i Ødis Bramdrup 
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        Udfordring! 

Hvem vinder turen over Ødis Sø? 
Tilmeld jer  

det store Tømmerflåde 

Race 

tværs over Ødis Sø 

på sommer aktivitetsdagen d. 26. august. 
Udgangspunktet er området ved broen og ankomsten ”krolfbanen” på den anden side af 
søen. 
Man skal ikke være muskuløs eller sejlerekspert, man skal blot sammen med 4-5 andre 
modige tømmerflådesejlere bygge og designe en super flot og sødygtig tømmerflåde. 

 Kravet er, at båden med hele besætningen skal sejles tværs over 
søen  

 Båden må ikke have motor 
 Båden skal være hjemmelavet, og sejlads med gummibåd eller ba-

dedyr er ikke tilladt 
 Bådmaterialerne må ikke forurene Ødis Sø 
 Redningsveste er påbudt, og al sejlads er på eget ansvar 
 Båden skal have en kaptajn, som er ansvarlig for båden og besæt-

ningen 
 Båden skal tilmeldes til Grete Dahl,                                            

mail: odisgaard12@gmail.com, senest d. 14.august. 
 Kaptajnens navn, adresse og mobilnummer samt besætningens nav-

ne skal oplyses ved tilmeldingen 
 Båden skal være forsynet med tydeligt nummer 
 Kaptajnen og besætningen er ansvarlig for, at båden fjernes efter 

endt sejlads samme dag, og mistede dele fjernes fra søen. 
 
Der er selvfølgelig præmier til 
1.  den sjoveste båd og 
2.  den hurtigste båd, som lander med hele besætningen i god behold 

 

Venlig hilsen ”Udvalget for Sommer aktivitetsdagen ved Ødis Sø.” 

mailto:odisgaard12@gmail.com
https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.adventureguide.dk/wp-content/uploads/2004/02/flaade5.jpg&imgrefurl=http://www.adventureguide.dk/2004/02&docid=htLKZeq1MkGVQM&tbnid=3qG9qwtGiqXj6M:&vet=10ahUKEwj-lJTLyLvUAhUsJpoKHRP5C204ZBAzCAwoCjAK..i&w=300&h=201
https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.fotoagent.dk/billeder/55964/stor/PICT0266.JPG&imgrefurl=http://www.rejseavisen.dk/sverige-toemmerflaade-paa-klaralven.html&docid=bm0mBv3HeB_MsM&tbnid=f1JlTrYOEaS8tM:&vet=10ahUKEwiv_PHCybvUAhVCCZoKHVOHDqAQMwhVKCww
https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://vestevent.dk/wp-content/uploads/2014/06/Galleri-t%C3%B8mmerf.jpg&imgrefurl=http://vestevent.dk/tommerflade-safari/&docid=lY9sWPR5m-mXRM&tbnid=jvEuoSbA8Wx2_M:&vet=10ahUKEwimxZDlybvUAhWGAJoKHUtGBW8QMwhRKB8wHw..i&w=1080
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Sankt Hans ved Ødis Sø 
Igen i år blev der lavet og tændt bål på 
søen, et flot stort bål med masser af fint 
materiale, der er tilvejebragt i løbet af det 
tidlige forår af frivillig arbejdskraft. Vejret  
var tørt, men der blæste en frisk vind, som 
senere forårsagede, at bålet brændte skævt 
og væltede. Heksen druknede og blev ikke 
på behørig vis sendt til Bloksbjerg, så det 
var lidt øv, men på trods af dette lille 
uheld, brændte bålet flot. Martin kæmpede 
ellers en brav kamp for at vende tømmer-
flåden, men uden held. Dette kunne ellers 
have løst den lille misere med det væltede 
bål. Fremadrettet skal der to mand til at 
løse denne opgave, når det blæser som i 
år. 
Det var en pæn flok, der ønskede at grille 
på pladsen, men desværre var der ikke 
disponeret med plads nok til alle de frem-
mødte i teltet, så også her skal der revur-
deres til næste år. 
Der var dejlig mange, der senere fandt vej 
til søen, og da byrådsmedlem Poul E. Jen-
sen holdt båltalen, var der mødt 175-200 
personer heraf en del ”udenbys” gæster, 
som selvfølgelig skal være velkommen til 

denne skønne plet ved Ødis Sø. Vi sang 
”Midsommervisen” og ”Danmark nu 
blunder den lyse nat”. 
Herefter var der mange, der besøgte boden 
for at købe kaffe, kage og diverse drikke-
vare. Man fornemmede, at folk hyggede 
sig på trods af den stive blæst. Snobrøds-
bålet var som sædvanligt et hit for børn og 
deres ”hjælpere”, ligesom de opstillede 
fodboldmål også blev flittig brugt. 
For nogle af de fremmødte sluttede afte-
nen med en ny omgang grillpølser med 
diverse tilhørende drikkevarer - en super 
hyggelig afslutning på en god aften. 
Et sådant arrangement, som Sankt Hans 
efterhånden har udviklet sig til, kræver en 
del tid og frivillige hænder. Aktivitetsud-
valget vil derfor rette en velment tak til 
alle, der har bidraget med en god indsats, 
og ikke mindst de fire unge, der 
”administrerede” boden. Det er super, at 
nye kræfter træder til. 
På trods af vejret var der en god opbak-
ning til arrangementet, og derfor vil den 
efterhånden gode tradition med bål på 
søen, med få justeringer, blive gentaget i 
2018. 



11 

Torsdag den 17. august 2017 er KFUM-
Spejderne i Ødis klar til en ny sæson for 
både nye og gamle spejdere 
 
 

Kom og få en smagsprøve på spejderlivet, hvor vi dyrker friluftslivet, 
laver mad på bål, er i og bruger naturen, tager på ture og dyrker fællesskabet.  
“At være spejder er at være en del af et meningsfuldt fællesskab, hvor leg og 
ansvar forenes. Vi udfordrer hinanden og giver børn og unge mod på at tage 
ansvar” 
 

Vi mødes i spejderhytten, som hedder TVETO-hytten og ligger på Vamdrupvej 
16 i Ødis.  
 

De ugentlige spejdermøder bliver holdt for: 
 

Bævere for børn i 0. og 1. klasse – torsdag 
kl. 16.45 til 18.15, ledere Claudia og Jette  
 

Ulve for børn i 2 og 3. klasse – torsdag kl. 
16.45 til 18.15 ledere, Anne og Karoline 
 

Juniorer fra 4. klasse og op – det kommer til 
at skifte mellem torsdage kl. 16.45 – 18.15 
eller 18.15 til 20 og nok ind i mellem en 

lørdag formiddag. Særligt program udleveres. 
 

Der er tradition for, at de spejdere, der skal rykke over i den næste gruppe, star-
ter efter sommerferien i den gruppe, de forlader og at oprykningen sker ved et 
møde sidst i august.  
    

For nye spejdere er de første 6 møder gratis ellers er kontingentet 200 kr. pr 
halvår. 
 

Er du voksen eller ung og kunne du tænke dig at prøve at være en del af leder-
teamet er du rigtig velkommen. 
 

Information kan fås på  

2388 9196 (Anne),  

4119 0703 (Jette) eller  

6073 5525 (Claudia)  

eller odisspejder@gmail.com 

Find os på www.odisspejder.dk  

KFUM-Spejderne i Danmark er et spejderkorps med mere end 25.000 medlemmer. Vi 
er tilknyttet den internationale spejderorganisation  -  The World Organisation of the 
Scout Movement (WOSM). Vores spejderarbejde er rettet mod børn og unge, som vi 
ønsker at støtte i at blive selvstændige, ærlige, demokratiske og ansvarlige voksne, der 
har respekt for deres omverden og naturen. 
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Hvilken vej ? 

 

Loppesager 
 

 
 
 
 

Afhentes hurtigt efter aftale 
Henvendelse:  

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

På dette nummers 
”Vejgættebillede” befin-
der vi os på en af sognets 
gamle veje i den sydøstli-
ge del af sognet!  
Godt Gæt! 
 

  Det var en stump af Ødis 
Krogevej ved Sandvad 
Bro. i Ødis, der var løsnin-
gen på sidste nummers 
”Vejgættebillede”.  
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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  

 

Som vi tidligere har skrevet, måtte vi desværre 
aflyse revyen, som vi kender den i foråret 2017, 
fordi vi simpelthen ikke var folk nok til at afvik-
le arrangementet.  
Efter flere møder i løbet af foråret, kom der 
heldigvis nye kræfter ind i flokken, og som de 
fleste måske allerede har hørt rundt i byen, så 
pusler vi med en lille revyfest i oktober måned. 
Efter en del planlægning, har vi nu så meget på 
plads, at vi endelig kan løfte sløret for, hvad vi 
går pønser og på.  
Det vil derfor glæde Ødis Revyen at byde vel-
kommen til en ny udgave af Ødis Revyen. Det 
bliver dog i år på en helt ny måde – i minifor-
mat, kan man måske sige, men som vi siger; det 
er da bedre end ingenting.  
Vi har valgt at kalde festen for ”Revy tam tam, i 
Ødis Forsamlingshus.”  
Den vil blive afholdt lørdag den 7. oktober 
2017. ”Kom bar’ do baren” åbner kl. 17.30, 
men vi spiser altså først kl. 18.00.  
Menuen bliver helstegt pattegris med tilbehør, 

og der vil være underholdning, musik og dans.  
Billetprisen for alt dette er kun 175 kroner. - 
Der er dog kun 80 pladser, som sælges efter 
først til mølle!  
Vi er også i gang med at lave en ny hjemmeside 
til Ødis Revyen.  
Når den er klar, vil det blive via hjemmesiden, 
der kan bestilles og købes billetter til vores 
Revy tam tam. Det vil naturligvis også stadig 
være muligt, at bestille revybilletter via telefon. 
Vi melder ud på vores facebookside, når vi ”går 
i luften” med vores nye hjemmeside - så skynd 
dig allerede ind nu og ”synes godt om” vores 
facebookside: www.facebook.com/odisrevyen 
- Eller hold et vågent øje med 
www.ødisrevyen.dk 
 Vi håber på fuldt hus, så vi kan takke tidligere 
revyfolk for deres store indsats gennem tiden, 
og samtidig byde de nye revyentusiaster vel-
kommen i truppen.   
 

På revyholdets vegne  
Lis Lomborg 

Med nyt mandskab er Ødis Revyen nu klar igen! 
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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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AUGUST 2017 

 

SOGNEUDFLUGT TIL VIKINGEBYEN   

En fin sommeraften i juni arrangerede menighedsrådet sogneudflugt til Vi-
kingebyen i Jels. Der fik vi en meget interessant rundvisning og indføring i 
vikingekulturen og –historien, ved Janus Lynggaard (tidligere viceinspektør 

ved Ødis Skole). Han fortalte om stedets historie og om de mange timer han og 
de andre frivillige bruger der. 

Efter den spændende rundvisningen, fik vi serveret kaffe og sønderjysk rug-
brødslagkage i Langhuset, hvor der også blev tid til en hyggelig snak med vort 

værtskab og hinanden.  
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Det var lidt af et tilfælde, 
at Find blev graver ved 
Ødis Kirke. Find kørte 
som chauffør ved Carl F. 
Pedersen i Kolding, og da 
firmaet skulle lukke, hav-
de Find mulighed for at 
tage med til København 
eller Esbjerg, men det 
ønskede han ikke. 

Find søgte stillingen som graver ved Ødis 
Kirke, men troede ikke han ville komme i 
betragtning. Det gik dog således, at Find 
blev kaldt til samtale, så han måtte afbryde 
sin ferie for at tage hjem til samtale, og her 
havde han heldet med sig. Find fik stillin-
gen som graver, og han fortæller med stor 
begejstring om alt, hvad jobbet har betydet 
for ham i den tid han har været ansat. 
Der er sket mange ting igennem de 25 år, 
Find har været graver ved Ødis kirke. 
"Da jeg begyndte hernede, startede jeg med 
en traktor og en trillebør, en rive og et 
skuffejern. I dag er vores maskinhus fyldt 

op, så på den måde er der sket en stor ud-
vikling". 
 
Hvad er det ved graverjobbet, du godt kan 
lide? 
"Graverjobbet er frit, og man kan få ting 
gennemført. Samtidig har det været dejligt 
med et menighedsråd, der stod bag en og 
sagde: det tør vi godt overlade til dig.  
Jeg har nydt al den kontakt man har med 
mennesker, der kommer på kirkegården. 
Som jeg altid har sagt; den dag der bliver 
meddelt, at nu er der et dødsfald, og jeg så 
svarer: nå men så må vi jo tage det, så er 
det tid til at stoppe som graver, for så har 
man ikke følelserne med mere. Så længe 
man har sommerfugle i maven, når man 
skal stå for sådan noget, så er det fordi man 
går op i det, og har følelser lagt i det, man 
gør". 

Find Christensen, graver ved Ødis kirke gennem 25 år, 
går på pension den 1. september. 
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I graverjobbet har Finds store interesse 
været anlæg af kirkegården. Find elsker 
planter og blomster og har gennem årene 
foretaget mange ændringer på kirkegården. 
 
Hvad kendetegner dig som graver? 
" Jeg er en altmuligmand, for jeg laver alt 
selv, reparerer maskiner osv. Jeg kan godt 
lide nytænkning, og at finde løsninger". 
 
Da Find startede på kirkegården, irriterede 
det ham, at hvis noget gik i stykker, så 
skulle han vente på, at man kunne komme 
til smeden med det. Så inden længe fik 
Find anskaffet sig et svejseapparat og blev 
lært op i at svejse, det gjorde ham i stand 
til selv at reparere tingene,  når de gik i 
stykker.  
 
Jobbet som graver beskriver Find som et 
alsidigt job, der indebærer mange forskel-
ligartede opgaver såsom: de kirkelige 
handlinger, at servicere dem, der kommer 
på kirkegården og give sig tid til det, at få 

hakket, 
skuffet og 
revet, be-
skåret træ-
er og plan-
tet nyt. At 
rydde sne 
om vinte-
ren, at slå 
græsset 
om som-
meren og 
få klippet 
hæk (i alt 
22 kilome-
ter hæk er 
der ved 
Ødis Kir-

ke) og meget mere. Find pointerer at plan-
lægning er det halve af arbejdet.  
Privat er Find gift med Birthe. De  har boet 
i Vamdrup i 44 år og har to voksne børn og 
2 børnebørn. Find understreger, at hans 
families opbakning gennem alle årene har 
været af afgørende betydning. De har al-
drig brokket sig over, at han skulle arbejde 
lørdag, søndag, påske, pinse og juleaften.  
Der har gennem årene været mange gode 
oplevelser og afslutningsvis siger Find: 
"Det har været spændende, jeg har nydt 
hver evig eneste dag. Det har været 25 år 
på Danmarks bedste arbejdsplads". 
 

Malene Baun Riis 
Ødis Menighedsråd 

 

Jubilæums/afskedsreception for Find Christensen 

Find har gennem 25 år været graver ved Ødis Kirke                                     

og nu har valgt at gå på pension den 1. sept. Søndag d. 27.8 er alle vel-
komne efter gudstjenesten kl. 10.30, hvor menighedsrådet er vært ved 

lidt til halsen og ganen.   
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Gudstjenester i Ødis Kirke  

august—oktober 2017 
 

 Hvor andet ikke er nævnt er  

gudstjenesten v/sognepræst  

Inger Hvindenbråten 
 

August 

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

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

20. 10. søndag e. Trinitatis  

Ingen gudstjeneste 

27. 11. søndag e. Trinitatis kl. 10.30 

Afskedsreception for graver Find 
Christensen efter gudstjenesten 

September 

3. 12. søndag e. Trinitatis 

Ingen gudstjeneste 

10. 13. søndag e. Trinitatis kl. 14.00 

Høstgudstjeneste. Kagebord i  

Vestfløjen efter gudstjenesten  
 

17. 14. søndag e. Trinitatis kl. 10.30 

24. 15. søndag e. Trinitatis kl. 9.00 

Oktober 

1. 16. søndag e. Trinitatis kl. 9.00 

8. 17. søndag e. Trinitatis kl. 10.30 

15. 18. søndag e. Trinitatis kl. 9.00 

22. 19. søndag e. Trinitatis 

Ingen gudstjeneste 

29. 20. søndag e. Trinitatis kl. 10.30 

(KN: sognepræst Kristina Nilsson) 

 HØSTGUDSTJENESTE 

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.  

Søndag den 10. september kl. 14.00 
fejrer vi Høstgudstjeneste i Ødis Kirke, hvor 
vi takker for årets grøde og alle gode gaver, 
vi får i efteråret.                                       
Organist Theis spiller op sammen med sine 
venner i kirketrioen, og vi synger høstsange.                                                              
Vi håber, kirken vil blive pyntet som sidste 
år, med rigtig mange pragtfulde tegninger af 
høst og efterår. Og så er vi spændte på, om 
de børn, der såede solsikkefrø på bålguds-
tjenesten i maj, har fået nogle store, flotte 
solsikker, som de tager med billeder af.                  
Efter gudstjenesten hygger vi os med  dej-
ligt kagebord i Vestfløjen.  

 

Har man lyst til at 
bidrage med en kage 
til kagebordet, kan 
man kontakte Inger 
Hvindenbråten 
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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 

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 

     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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KFUM spejdernes som-
merlejr 2017 
Af Anne Krogsgaard 

I første uge af sommerferien tog hele 
spejderflokken fra Ødis på en tidsrejse. 
Den bragte os på 30 minutter til et trafi-
kalt og tidsmæssigt knudepunkt mellem 
Bronzealder, Vikingetid, oldemors tid 
og nutid mellem hærvejen, kyst til kyst 
stien Vejle/Blåvand og den gamle jern-
bane mellem Kolding og Troldhede. 
Helt præcist indtog vi området ved Kle-
bæk Hytten ved Bække. 
Lynhurtigt blev teltene sat op, lejrplad-
sen blev indrettet, bålet tændt og det nær-
meste område udforsket. I løbet af de næste 
4 dage skete der en forvandling fra rene, 
friske og utrættelige Bævere og Ulve samt 
ledere til en flok Vikinger med skjolde, 
våben, forskellig beklædning, hjælme og 
andet udstyr, med stor appetit på maden og 
livet.  
Klebækhøje, som indeholder både Bronze-

alderhøje og en skibssætning fra Vikingeti-
den blev indtaget. Og vi forsøgte at tyde 
runerne på stenen.  
Til en sommerlejr hører en TUT – så den 
havde vi lige med. I Tutten var der forskel-
ligt udvalg af slik og god kø-kultur.  
Tirsdag stod i vandringens tegn i alt 8 km, 
og hele flokken fulgte den gamle jernbane 
til Bække, fandt stationen, gik til kirken og 
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Grethes Have i Ejstrupholm 
 

Af Karen Nielsen 
Lørdag den 27. maj tog 11 bebo-
ere fra Fovslet til Grethes Have i 
Ejstrupholm 
Haven er en 30.000 m2 stor alsi-
dig parklignende landbohave 

med søer og vandpartier. 
Mange Rododendron, liljer, blomstrende 
træer og buske. Haven er på en god måde 
kombineret med den omliggende natur, 

som anlægget efterhånden glider over i. 
Haven blev i sin tid landskendt da Tv’s 
Søren Ryge besøgte den. 
I haven var der også mange forskellige 
fugle som kunne nydes med deres sang. 
Et imponerende skue med de 30.000 kva-
dratmeter frodighed midt på hedens sand-
jord. 
Efter turen rundt i haven, blev den med-

bragte kaffe og kage indtaget i den skønne 

have.                                                         

så en runesten og fandt to mystiske ansigter 
i Kirkens mur. Efter en frokost ved skolen 
skulle der snoldes i Brugsen i Bække, men 
hvad!!!!! Nogen var kommet os i forkøbet 
og Brugsen havde lukket pga. skadedyr. 
Sikken en skuffelse og vi måtte gå hele 
vejen tilbage til lejren på det glas saft, vi 
fik, da vi så Hærvejs-udstillingen i den 
gamle rutebilstation. Så var det godt, at der 
var en forældre kage, da vi kom tilbage til 
lejren og at desserten var vores legendari-
ske chokolade fondu. 
Apropos appetit, så mangler den ikke hos 
børnene i Ødis. Der blev spist godt med 
morgenmad, endnu mere til frokost og so-
lidt til aften uanset, om det var kendte retter 
som pitabrød, foliebakkemad, kylling stegt 
over bål eller vikingegryde. For at maden 
kan laves må nogen jo sørge for bålet og 
brændet. At kløve en brænde knude kan få 
en Ulv til at vokse mindst 10 cm. 
Ved lejrens afslutning blev der udkæmpet 
et vikingeslag, inden der var fælles ædegil-

de med de forældre og søskende, som var 
kommet for at hente nu seje, trætte og be-
skidte vikingebørn. 
Tak til alle for en dejlig lejr og indsats, I 
hver på jeres måde har ydet for at få det til 
at lykkes. Særlig den fælles indsats med at 
pakke det sidste ned onsdag aften var helt 
formidabel. 
Vejret – ja det var super spejder vejr. Og 
Yes vi fik tørre telte med hjem…….. 
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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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Gymnastik Opstart 
Så går tiden atter mod efterår, og det bety-
der, at børnegymnastikken atter starter op.  
Vi sagde i forbindelse med opvisningen 
farvel til et par instruktører, men er nu klar 
med et hold friske frivillige instruktører til 
at tage i mod sognets børn. 
Vi tilbyder i denne sæson følgende hold: 
 

Forældre/barn Trænerteamet er Sandra S. 
Aalestrup og Vibeke Rinkovski 
Det er for de små til og med børnehaven. 
Børnene vil i samspil med forældrene blive  
Udfordret motorisk samt gennem bevægel-
se til musik få snust til gymmnastikken. 
Træningstid: onsdage fra 16.30-17.30 . 
Opstart den 6/9. 
 

Spring 1)  Trænerteamet er Tanja S. Nis-
sen og Simone Hald. 
Det er for børn fra 0. kl. til 2. kl. Børnene 

vil udvikle deres motorik yderligere og 
stifter bekendtskab med springgymnastik-
ken. Der er plads til øvelser, hvor børnene 
kan få brændt noget krudt af. 
Træningstid: onsdage fra 17.30-18.30. 
Opstart den 6/9 . 
 

Spring 2) Træner : Steffen Nissen.  
Det er for børn fra 3. kl. Børnene vil blive 
udfordret med individuelle spring og igen-
nem sæsonen bevæge sig niveaudelt frem 
mod opvisningen. Der er fokus på , at gøre 
børnene sikre i de forskellige springserier. 
Løbende i sæsonen vil der være ekstra træ-
ninger i andre springhaller. 
Træningstid: onsdage fra 18.30-20.00. 
Opstart den 6/9. 

Vel mødt til en ny sæson.  
Med venlig hilsen  

gymnastikafdelingen 

Mindeord  
Charlotte Højmose Jensen skriver på veg-
ne af Ødis IF.  
Det er med sorg, at Ødis IF har modtaget 
den triste meddelelse om, at Ejnar Byge-
bjerg ikke er blandt os mere.  
Ejnar har været aktiv i Ødis IF i mange år. 
Støtteforeningen blev oprettet i 1992, hvor 
han var en af de drivende kræfter og med-
lem af bestyrelsen. Ejnar var en af driv-
kræfterne, da der blev kæmpet for at få en 
hal i Ødis, hvor han b.la. prøvede at stille 
op til kommunalvalg for at give sin me-
ning til kende. Det lykkedes Ejnar og den 
resterende bestyrelse, at få overbevist 
kommunale folk om, at det var en god idé 
med en hal i Ødis. Der blev b.la. etableret 
skilte i bagruder på biler, hvorpå der stod 
”sagen i en nøddeskal, vi vil have en Ødis 
hal”.  Hallen stod klar til brug i 1995, og 
derefter voksede Ejnars engagement og 

deltagelse i foreningen.  
Senere blev Ejnar formand for støttefor-
eningen. Ejnar har bl.a. haft en stor andel i 
planlægningen af bankospil, loppemarked, 
badmintonaktiviteter, revy og andre fester i 
foreningen.  
Ejnar har været en ildsjæl, der har lagt 
mange timer og kræfter i foreningslivet. 
Ødis IF har indtil det sidste haft stor glæde 
og gavn af Ejnars arbejdsomhed og mange 
brugte timer i foreningen.  
Ejnar var en stor personlighed i Ødis og 
omegn. Han var en mand der altid havde 
en holdning til tingene og gerne gav den til 
kende. Ejnar har altid været kendt for sin 
humoristiske sans og sit gode humør, hvil-
ket vil blive savnet.  
Ødis IF er Ejnar evig taknemmelig for det 
store stykke arbejde, han har lagt i forenin-
gen.  
Æret være Ejnars minde.  
Tankerne går til familien der har mistet. 
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Børne håndbold i Ødis IF Sæson 2017/2018 

START uge 33 torsdag d. 17/8 
 

Ødis Mini dreng/pige: 
Årgang 2012 og senere (4-5 år) 
Træner i Ødis hallen, torsdag kl. 16.30 - 17.30 
Træner: Majbrit - Hjælper: Stine og Jacob 
 
 

U6 - U7 dreng/pige:  
Årgang 2011/2010 (6-7 år) 
Træner i Ødis hallen, torsdag kl. 16.30 - 17.30 
Træner: Camilla - Hjælper: Stine og Jacob 
 
 

U9 - U10 dreng/pige: 
Årgang 2007,2008 og senere (9-10 år) 
Træner i Ødis hallen, torsdag kl. 17.30 – 18.45 
Træner: Sandra, Tove og Camilla 
 
 

U12 dreng/pige: 
Årgang 2005, 2006 (11-12 år) 
Træner i Ødis hallen, torsdag kl. 17.30 - 18.45 
Træner: Sandra, Tove og Camilla 
 
 
 
 

NB: Der er ingen regler uden undtagelser. Det vil sige holdene er fleksible – 
derfor træner Ødis Mini og U6-7 samt U9-10 og U12 også på samme tid. 
Har I børn uden for ovenstående årgange, så kom alligevel  -  vi laver hold efter 
mest tilslutning! 
 

3 GRATIS PRØVE TRÆNINGER – KONTINGENT 400 kr. BETALES I SEP. 
 

Kontakt mig endelig ved yderligere spørgsmål. 
Sandra Bojsen 
ØDIS IF – Tlf.: 2098 9337 

Nu er en ny gymnastiksæson på trapper-
ne i Ødis .  
Vi har et trænerteam, der er klar til at 
modtage børnene. 
Men vi mangler medhjælpere til træner-
ne, så træningen kan foregå så smidigt 
som muligt. Det er primært til vores to 
store hold, vi mangler frivillige.  
Opgaverne kan variere meget. Lige fra at 
kunne trøste, hvis børnene slår sig til at 
hjælpe ved redskaberne.  

Om du er ung, yngre eller pensionist 
betyder intet. Alle frivillige hjælpere vil 
blive modtaget med glæde, om end man 
ikke kan binde sig for en hel sæson.  
Håber denne forespørgsel har vakt din 
interesse for at hjælpe. Vi starter sæso-
nen onsdag den 6/9 og ser frem til at 
høre fra dig. 

Hilsner fra  
gymnastikafdelingen i Ødis 

Opstart udendørs 
fodbold i Ødis IF 
den 14. august:  
 

U8  
træning mandag 16.30-17.30 
Træner: Christina Jønson  
 

U11  
træning mandag 17.15-18.45  
Trænere: Christina Jønson, 
Allan Nielsen, Laurids Bihl 
 

Ekstra træning U11  
vil hovedsageligt være torsdag 
fra 16.30-17.45. 

Frivillige medhjælpere til Gymnastik 
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Hvad er det? Af Frede Nielsen 

Hvad er Det denne gang er en ny 
gåde fra naturen! 
 

Det var den yderste spids af et blad 
på en bregne, der var gåden i sidste 
nummer. Bregner hører ind under en 
stor familie af planter, som hedder 
sporeplanter. 
   Sporeplanter er en meget stor 
plantegruppe, karakteristiske ved ikke 
at blomstre. De formerer sig ved 
sporer, som dannes på bladenes un-
derside. 
   Bregner er primitive, blomsterløse 
planter, der formerer sig ved hjælp af 
sporer. Sporerne dannes i oftest bru-
ne sporehushobe på bagsiden af de 
grønne blade. Sporerne er så lette, at 
de af vinden kan føres vidt omkring. 
Hvis de lander på et tilpas fugtigt og 
skyggefuldt sted, vil sporen udvikle sig 
til en forkim, hvor den kønnede for-
mering foregår ved sammensmeltning 
af en sædcelle og en ægcelle. Fra 
hver forkim udvikles kun en bregne-

plante. De fleste bregner i vort klima 
er stauder, hvis top visner ned om 
efteråret. Enkelte arter bevarer dog 
de grønne blade vinteren over. I tro-
perne findes bregnetræer af samme 
type, som man genfinder som aftryk 
fra kultiden, hvis vigtigste vegetation 
netop var bregner, der trivedes godt i 
det fugtige og varme klima.  
   Fælles for vore vilde og dyrkede 
bregner er, at de kræver skygge og 
fugtighed for at trives godt. De fleste 
er derfor skovbundsplanter, hvis rød-
der forgrener sig i tilpas fugtig og 
humusrig jord. I den vilde danske 
flora findes en halv snes arter repræ-
senteret. Som haveplanter findes des-
uden en lang række varieteter af disse 
arter samt andre typer, der stammer 
fra andre egne af jordkloden. I vore 
stuer kan vi desuden dyrke en lang 
række bregner, bedst i nordvinduer 
eller i halvmørke rum. En dansk 
»klippebregne« er den lille engelsød, 
der vokser i klipperevner eller mellem 
kampesten i stengærder. I varme og 
tørre perioder rulles bladene sammen, 
men ved en passende fugtighed kom-
mer engelsød-
planterne ud af 
hvilestadiet, bla-
dene bliver på ny 
saftspændte, og 
væksten fortsæt-
ter. 
Kilde: Havenyt. 
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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. 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 Vandskellet 8 7173 
Vonge 
Turleder: Henrik Høegh 

Midsommerfest i Fovslet 
 

 

Det blev midsommer og dermed årets 
længste dag. 
Bålet var gjort klar på byens fællesareal, 
til at blive tændt, men først skulle vi sam-
les på Chr. Holmsvej nr.9, hvor Mette og 
Søren igen i år, havde inviteret indenfor til 
fællesspisning i deres dobbeltgarage. Bor-
de var stillet op, med duge og blomster på, 
klar til at blive dækket med service og 
madvarer, som folk kom med hver især og 

fandt deres pladser. Snart kom der gang i 
grillene og stegningen af steaks, bøffer og 
pølser m.m. 
Efter spisningen gik alle til bålpladsen, 
hvor bålet blev tændt klokken 20.30 
til sangen: Vi elsker vort land. 
Aftenen fortsatte igen i nr.9, hvor børnene 
fornøjede sig med at stege snobrød og 
skumfiduser, mens der var kaffe og hygge 
i garagen til mørket faldt på. 
                                                                kn 
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Udtrækning af  
Ødis IF lotteri 

 

 Juni   
185, 26, 274,       
34, 277, 61,       

110, 57, 9, 77,  
178, 121  

 

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:  
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:  
 

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: 
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 / 93871700  
 

Velkommen til Ødis Sogn: 
 

Fovslet:  

Karen Nielsen,      51269469 
 

Ødis:  
Inge M. Thomsen, 20142071 
 

Ødis Bramdrup:  
Lene Clausen,       2929 5877 
 

Kasserer: 
Jytte Dantoft,  
Skovvang 1, Ødis 7559 8385 
 

Annoncer: 
Kristian Frandsen 26398292 
 

Tryk: 
Trykkeriet  
Østergade 24 
6580 Vamdrup     7558 1007 
 

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

Abonnement: 
 

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

Udensogns 160 kr. 
 

Konto: 7040 0000175819 
 

MobilePay:  2987 9877 
 

Læs også www.ødis.dk 

 

 

Vamdrup Bibliotek 
Jernbanegade 1 
 

Åbent m. personale: 
Mandag kl. 14.00-17.00 
Torsdag kl. 10-12  
og 14-17  
 
 

Åbent med  
selvbetjening:  
Hele ugen  
kl. 7.00-22.00 
 

Servicetlf. t. Kolding:  
Man-fre kl. 9-18 
Lørdag kl. 10-14 

På biblioteket kan du 

få svar på mange 

spørgsmål. 
 

Der venter dig gode 

oplevelser i bibliote-

kets mange bøger, 

blade, bånd, lydbø-

ger og cd'er. 
 

Det er gratis at bruge 

biblioteket. 
 

Der er både for børn 

og voksne. 
 

Det er DIT bibliotek! 

Kolding  

Kommune 
Akseltorv 1 
6000 Kolding 
Telefon  79 79 79 79 
Telefax  79 79 20 33 
 

 
E-mail: kommunen@kolding.dk 
Hjemmeside: www.kolding.dk 
Bank: 7040-2902103 
 

Ekspeditions– og telefontider: 
 

Mandag-onsdag ………. kl. 8.00-15.00 
Torsdag ……………..… kl. 8.00-17.30 
Fredag  ……………….. kl. 8.00-14.30 
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Næste  nummer: 
 

Udkommer 5. september   2017 
Deadline fredag den 25. august 2017 

kl. 8.00 
 

 
Husk at få jeres arrangementer  

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

Denne gang skal vi til den nordøstlige 
del af sognet for at finde ovenstående 
adresse.  
Hvor er vi henne? 
 
"Gættebilledet" i sidste nummer var 
huset Borgmestervænget 17 i Ødis.  


