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Spis sammen aften  
i Ødis Forsamlingshus  
Torsdag den 12. oktober kl. 
17.30  
Efterår er suppetid – derfor 
er menuen denne gang flere 
forskellige slags supper. 
Hvilke er en overraskelse.  

Læs s.5   

Cykelsæson 2017  
Jeg vil gerne takke alle, for 
en rigtig god cykelsæson. 
Der har været fremmøde 
over al forventning, og sta-
dig nye cyklister, som i øv-
rigt også har været meget 
stabile, er mødt op.  

 Læs s. 23 

Høstfest i Ødis 
Bramdrup 
 

Landsbylauget indbyder til 
høstfest lørdag den 30. sep-
tember. Der serveres helstegt 
pattegris med kold kartoffel-
salat. Senere på aftenen er 
der musik og dans med Terry 
og Co.                      Læs s.7    

 LOKALBLADET 

  FOR ØDIS BRAMDRUP  /  ØDIS  /  FOVSLET 

7/17   
September    

2017 

Revy tam tam 2017 
 

Revy tam tam afholdes lørdag den 7. okto-
ber kl. 17.30 i Forsamlingshuset 
Menuen bliver helstegt pattegris, drikkeva-
rer skal købes i ”Kom bar’do” baren.  
Der serveres kaffe og kage, og der vil være 
underholdning, musik og dans i løbet af 
aftenen. 
Benyt lejligheden til at få en sjov og hyg-
gelig aften.                                    Læs s. 9 

Ny udsmykning på Ødis Skole  
 

I juni blev skolen, forældre og beboere i 
Ødis og omegn præsenteret for resultatet af 
huskunstprojektet, som blev gennemført i 
samarbejde med væver Lise Frølund og 
keramiker Tove Skov Larsen.  
Projektet kunne gennemføres med hjælp 
fra statens huskunstnerordning. Næsten alle 
120 elever på Ødis Skole blev involveret i 
projektet.                                 Læs s. 10-11                      
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Sognets aktivitetskalender 
 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 

20. kl. 10-12, Møde i Frokostklub
 ben, Vestfløjen  

26. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria  

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

30. kl. 18.00, Høstfest i Ødis Bram-
 drup, Lindegård, Farrisvej 16,
 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   

11. kl. 19.30, Generalforsamling i   
 Landsbylauget  

12. kl. 17.30, Spis sammen aften i 
 Forsamlingshuset  

18. kl. 10-12, Møde i Frokostklub
 ben, Vestfløjen  

24. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria   

 

25. Generalforsamling i Ødis Bram
 drup Landsbylaug 
 

NOVEMBER 

2. Ølsmagning Forsamlingshuset  

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 

15. kl. 10-12, Møde i Frokostklub
 ben, Vestfløjen  

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. kl. 15.00, Juletræstænding på tor
 vet i Ødis Bramdrup, Lands
 bylauget  

5. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria   

19. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria  

20. kl. 10-12, Møde i Frokostklub
 ben, Vestfløjen  

 

2018 

JANUAR  

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

Motorvejen hvor kommer den til at 
gå? 
Lokalrådet har indsendt et høringssvar til 
Vejdirektoratet. Se side 6 her i bladet. 
 

Projekt ”Landsbyfælleden”  
Der foreligger nu et skitseforslag fra 
landskabsarkitekten, Signe Moos. Der 
arbejdes videre med udformningen af den 
tidligere gartnerigrund, så den kan blive 
en naturlig del af hele 
”Landsbyfælleden”.  I forbindelse med 
Aktivitetsdagen ved Ødis Sø blev der 
indsamlet et pænt beløb til indkøb af træ-
er, som plantes i oktober eller i foråret. 
Resultatet fremkom via ”Køb et træ og få 
en øl for 50 kr.” 
 

Landsbykonference d. 30. sept.  
Ødis og Ødishallen lægger lokaler og 
mandskab til i forbindelse med afholdelse 

af ”Landsbyen lever-konferencen”. Der 
forventes op mod 300 deltagere. Lønnen 
til hjælperne tilfalder de respektive klub-
ber og foreninger i Ødis.  
 

Forskønnelsespris 
Lokalrådet opretter en forskønnelsespris 
som igangsættes snarest. Medlemmerne i 
forskønnelsesudvalget skal bestå af 6 
repræsentanter – 2 fra hver landsby. Mere 
i næste nummer af Lokalbladet. 

 
  
 

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. 8 deadline 6. oktober   udkommer 17. oktober 
 Nr. 9  deadline 2. november udkommer 14.  november 
 Nr. 10 deadline 1. december udkommer 12. december 

Ny deadline  

  

Af forskellige årsager har jeg 
været nødsaget til at udsætte 
næste nummer af Lokalbladet 
en uge.  
Deadline bliver således fredag 
den 6. okt. og udgivelsesdato 
bliver tirsdag den 17. okt. 

Røde Kors                   
Landsindsamling 
 

Søndag den 1. oktober er der Røde 
Kors Landsindsamling.  
Hvis du har lyst til at bruge et par 
timer på en god sag, kan du henvende dig til mig på 
tlf. 2084 4579 el. 7559 8339. Eller du kan sende en 
mail på sogneavisnc@hotmail.com.                         nc 
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Af Inge M. Thomsen 

For ca. et år siden flyttede 
Lotte Kryhlmand og Peter 
Hansen ind i huset på Ødis 
Byvej 2. De er begge midt i 
30’erne, og siden er datte-

ren Kenja kommet til. En utrolig sød og 
smilende lille pige på nu ca. 11mdr.  
Lotte er uddannet marketingsøkonom, 
men arbejder pt. som handikapmedhjæl-
per for at få mere tid til familien. Jobbet  
betyder nemlig på job 5 hele døgn i må-
neden.  Hun har tidligere rejst hele jorden 
rundt flere gange, sprunget ud med fald-
skærm, boet i Spanien osv. Så nu passer 
det helt perfekt at bo i en landsby med 
mere ro. 
Peter er uddannet kok, men arbejder som 
pædagogmedhjælper i en skole for handi-
cappede børn i Vejle. Også han har været 
rundt omkring bl.a. arbejdet i London.  
De kommer fra en bolig i nærheden af Vej-
le, men ønskede at flytte lidt mere sydpå 
bl.a. på grund af Lottes familie, som bor på 
Als og heller ikke for langt væk fra Vejle 
pga. Peters job. De ønskede også at leje et 
hus i en landsby og da dette dukkede op, ja 
så blev det her, de flyttede til.  
De er faldet godt til. Det eneste negative er 
de mange store lastbiler mm. der kommer 
gennem byen. Det havde de ikke forventet. 
Men det ser vi desværre alle, der færdes i 
byen.  

Lotte kom hurtig med i en mødre gruppe på 
4 personer alle her fra området, startet op af 
sundhedsplejersken. Det er en dejlig måde 
at lære nogle at kende, og de 4 familier 
startede senere Besøgsbaby gruppen, der 
ca. hver anden uge besøger plejehjemmet 
Vesterled. Dette er til stor glæde for husets 
beboere. Gruppen består lige pt. kun af 
Lotte, Peter og Kenja, da de andre børn er 
startet i institutioner. Så hvis der er nogle i 
sognet med et eller flere små børn, der vil 
være med, så endelig kontakt Lotte. Hun er 
medlem af Face gruppen: Det sker i Ødis 
og omegn.  
Personligt ved jeg, hvor mange der har 
glæde af disse besøg på Vesterled, dejligt 
afbræk i deres dagligdag, og det giver an-
ledning til mange gode minder og snakke 
blandt de ældre.   
Vi kom lige ind på de mange vej / gade 

fester der er rundt om i området. Det synes 
de begge lyder herligt, men lige deres lange 

vej gennem byen med plejehjemmet, kirken 
og børnehaven gør det nok lidt vanskeligt, 

men de er modtagelig for gode ideer.  

Loppemarked i Ødis  Hallen 
2018 

 

Lørdag den 17. marts  

Velkommen til Ødis Sogn  

Ordinær generalforsamling  

Der afholdes ordinær generalfor-
samling i Landsbylauget  

 

onsdag den 11. oktober 2017 

 kl.19.30 

 i Sadelmageriet Dannebrogs loka-
ler på Enggårdsvej.  

 

Dagsorden i henhold til vedtægter. 
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 Spis sammen aften i   

Ødis Forsamlingshus  

Torsdag den 12. oktober 
kl. 17.30  

Efterår er suppetid – der-
for er menuen denne gang 
flere forskellige slags sup-
per. Hvilke er en overraskel-
se, men der er noget for en-
hver smag, og der er selvføl-
gelig flutes til.  
 

Bagefter hjemmebagt kage til kaffen. 
 

Priserne er som sædvanlig 80 kr. pr. voksen og  
40 kr. for børn under 12 år.  
Vin – øl – sodavand til rimelige priser. 
 

Tilmelding til Sonja på tlf. 23 49 54 07 og efterfølgende beta-
ling:  Mobilpay eller overførsel til til reg. 9573 kontonr. 
0970461929 eller kontakt Sonja. 
 

Venligst husk at tilmelde inden betaling – ellers er det svært at 
holde styr på tilmeldingerne. 
 

Sidste frist for tilmelding  er søndag den 8. oktober.  
 

Med venlig hilsen 

 Ødis Forsamlingshus    

 

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

Ølsmagning i  
Ødis Forsamlingshus 
 

Torsdag den 2. november kommer 
Tim Hyldal Sørensen fra Hyldals 
Bryghus, Bække. Han præsenterer fle-
re af sine forskellige øl, som vi selv-

følgelig får lov at smage. 
Du kan efterfølgende købe din ynd-
lingsøl. 
Vi omtaler arrangementet nærmere i 
oktobernummeret af Lokalbladet 

Ødis Forsamlingshus 
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Høringssvar  
Som repræsentant for landsbyerne Ødis Bram-
drup, Ødis og Fovslet i Kolding Kommune 
indsender Lokalrådet (ØBØF) hermed hø-
ringssvar vedrørende forundersøgelse og VVM
-undersøgelse i forbindelse med anlæg af 
Midtjysk motorvej på strækningen Haderslev-
Give med fokus på strækningen mellem Chri-
stiansfeld og Esbjergmotorvejen  
 

Det er Lokalrådets indstilling, at en udvidelse 
af den eksisterende motorvej i det nødvendige 
omfang fra Haderslev til Skærup - i lighed med 
strækningen syd for Vejle – prioriteres frem 
for anlæg af en ny parallelmotorvej omkring 
Kolding. En udvidelse med to spor i hver ret-
ning, hvor dette er muligt, vil væ-sentligt for-
øge kapaciteten og muligheden for afvikling af 
trafikproblemerne inden for rammerne af den 
eksisterende motorvejsstrækning. Forbindelsen 
af Billund til motorvejsnettet kan løses gennem 
etableringen af et motorvejstrace, som tilsluttes 
ved Kolding V eller til Esbjergmotorvejen. 
Denne model vil give mulighed for omkørsel 
ad den problematiske motorvejsstrækning om-
kring Kolding N, Skærbækkrydset og flaske-
halsproblemerne omkring Vejle og samtidig 
overflødiggøre en dyr, unødvendig og en sær-
deles destruktiv parallelmotorvej for de mange 
aktive landsbysamfund i en nær omkreds af 
Kolding.  
En ny motorvejskorridor, som tilsluttes mellem 
Haderslev N og Christiansfeld og som få kilo-
meter vest for Kolding krydser Esbjergmotor-
vejen, vil med sikkerhed skabe en anseelig 
”død” zone mellem de tre korridorer. Al bebo-
else og aktivitet i og omkring denne smalle 
kile, som i øjeblikket kendetegnes af stærke og 
dynamiske landsbysamfund, vil blive voldsomt 
beskåret og amputeret i dens udvikling, da 
tiltrækningskraften for nye bosættelser decime-
res og samtidig medfører væsentlige og øde-
læggende gener for områdets nuværende bebo-
ere. Et fuldstændigt parallelt motorvejsforløb 
med en afstand af kun 2-4 km over en stræk-
ning på muligvis mere end 20 kilometer fra et 
sted mellem Haderslev og Esbjergmotorvejen, 
forekommer som en unødvendigt destruktiv og 
omkostningsfuld løsning på Billunds behov for 
en tilkobling på motorvejsnettet på bekostning 

af adskillige vitale 
landsbysamfund i det 
Østjyske opland.  
 

Lokalrådets bemærk-
ninger til en linjeføring tæt på og evt. gen-
nem Ødis-området: 
Fovslet skov med adskillige gravhøje og et 
fredet middelaldervoldsted udgør et kulturhi-
storisk og biologisk bevaringsværdigt areal 
hvis rekreative muligheder væsentligt vil for-
styrres af en motorvejskorridor øst om Ødis. 
 

Svanemosen en sjælden højmosebiotop med et 
righoldigt dyreliv og væsentlige forekomster af 
arkæologiske fund fra ældre stenalder, vil blive 
væsentligt forstyrret af en motorvejskorridor 
gennem området. 
 

Ødis Sø og Drenderup skov er centrale rekre-
ative områder for lokalsamfundet med natur-
følsom og varieret fugleliv.  
 

Område for særlige drikkevandsinteresser 
omkring Fovslet skov vil risikere at blive øde-
lagt eller negativt påvirket af et motorvejstrace 
gennem området. 
 

Lokalrådet anviser ikke, hvor en eventuel lin-
jeføring bør gå, men foreslår, at man i undersø-
gelserne tager højde for at anlægge en eventuel 
motorvejsstrækning gennem områder med så 
minimal bebyggelse som muligt, således at få 
ejendomme og huse i landsbyerne berøres. 
Dette er en selvindlysende bemærkning, men 
skal nye motorvejsstrækninger i Jylland kom-
me andre end erhvervslivet i Billund til gode, 
bør fokus rettes mod en udbygning af motor-
vejsnettet til gavn for Vestjylland, hvor beho-
vet for en N-S-gående trafikåre og en bedre 
tilkobling til det eksisterende motorvejsnet, 
lader meget at ønske. 
Kolding Kommune har foreslået to alternativer 
til Vejdirektoratets foreslåede linjeføringer. 
Ingen af disse alternativer kan Lokalrådet for 
Ødis Bramdrup, Ødis og Fovslet give opbak-
ning til, da også alternativet med en linjeføring 
vest om Vamdrup, vil give væsentlige gener 
for borgere i lokalområdet. 

På Lokalrådets vegne 
Jens Søgaard Jørgensen 

Mail: jenssogaard@gmail.com 
Tlf: 4068 8282  

mailto:jenssogaard@gmail.com
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Den årlige ”Aktivitetsdag 
ved Ødis Sø” 
Endnu en gang var vi heldige. Vejret vi-
ste sig fra sin smukkeste side, og solen 
skinnede fra en næsten skyfri himmel.  
Rigtig mange børn og voksne var mødt 
op for at deltage i de forskellige aktivite-
ter, som alle foregik på Landsbyfælleden. 

Der var mulighed for at deltage i f.eks. 
Stigegolf, Krolf, Te-posekast, Tovtræk-
ning, Tre på stribe og ikke mindst holm-
gang for børn og voksne. 
Størst succes havde nok den store bjælke, 
som var lagt over hullet i broen. Det blev et 
tilløbsstykke, idet børnene ballancerede 
over hullet, nogle faldt i og andre klarede 
turen, og andre børn benyttede sig af mu-
ligheden for en badetur. Enkelte modige 
mænd vovede at tage en ægte dyst på stave 
ballancerende på brættet, og resultatet ude-
blev ikke! 
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Desværre var der ingen, der havde tilmeldt 
tømmerflåder, og udvalget havde forgæves 
forsøgt at leje kanoer, men desværre lykke-
des det ikke.  
Næste år vil udvalget sørge for, at der er 
mulighed for at sejle på søen på en eller 
anden måde, på en aktivitetsdag som den-
ne. 
Bodens overskud er ikke gjort op endnu, 
men at der er et overskud, ved vi, idet 

”Danish Crown” spon-
sorerede pølser og 
”Peter Larsen Kaffe” 
donerede kaffen til de 
hjemmebagte kager. 
”Bilsby” havde stillet 
toiletvognen til rådig-
hed. Stor tak til disse 
virksomheder. Også 
tak til alle hjælpere og 
ikke mindst til Jens 
Søgaard Jørgensen, 
der som altid stiller sig 
til rådighed for Lokal-

samfundet med fuld energi.  
Indsamlingen til træer på den nye del af 
Landsbyfælleden gav et formidabelt over-
skud - 1950 kr. Når træerne skal plantes, 
kan alle, der har lyst, deltage. Info kommer 
i bladet og på Facebook, samt på opslag i 
byen. 

På ”Sø-aktivitetsdags-udvalgets” vegne 
Grete Dahl 
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 Huskunstprojektet i billeder  



11 

Den 23. juni ringede klokken på Ødis Sko-
le for sommerferie. Skolen har sagt farvel 
til 6. klasse, som traditionelt havde kara-
meller med til de andre børn. Skoleåret 
2016/2017 var på mange måder et spæn-
dende år for Ødis Skole med aktiviteter 
som idrætsskole samt fagdage, hvor elever-
ne hver onsdag fik mulighed for at fordybe 
sig i et fag en hel dag. Fagdagene foregik 
enten på skolen, i naturen eller forskellige 
steder i området, som fx Pædagogisk Cen-
ter i Kolding. Fagdagene har vist sig at 
være en stor succes for både undervisere og 
børn, og de fortsætter også i det kommende 
år.  
I juni blev skolen, forældre og beboere i 
Ødis og omegn præsenteret for resultatet af 
huskunstprojektet, som blev gennemført i 
samarbejde med væver Lise Frølund og 
keramiker Tove Skov Larsen. Projektet 
kunne gennemføres med hjælp fra statens 
huskunstnerordning. Næsten alle 120 ele-
ver på Ødis Skole blev involveret i projek-
tet. Børnene kunne opleve, hvordan kunst-
håndværkere arbejder og følge skabelsen af 
et værk. Projektet startede i marts, hvor 
eleverne tegnede hinanden i mærkelige 
stillinger i skala 1:1. Tegningerne blev ef-
terfølgende formindsket, og med udgangs-
punkt i skitserne lavede eleverne små lerfi-
gurer af arme, ben og hoveder, som efter-
følgende blev glaseret. Effekten af flere 
måneders arbejde kunne ses på fernise-
ringsdagen den 16. juni. Resultatet er rigtig 
flot.  
Den 23. juni fik vi besked om, at Susanne 
Runge Hartwigsen har fået en stilling som 
skoleleder på Bakkeskole i Kolding per 1. 
august. Vi siger tak for den indsats, Su-
sanne har lagt på Ødis Skole, og ønsker 
hende til lykke i det nye job. Thomas Kjær 
er konstitueret skoleleder, indtil der bliver 
ansat en ny. 
Efter næsten 7 ugers sommerferie startede 
det nye skoleår den 10. august med både 
nye og gamle elever. Det nye år skal nok 
byde på nogle spændende aktiviteter for 
eleverne. 1. og 2. klasse kører som sam-

menlæst klasse. Bestyrelsen er sammen 
med personalet kommet i arbejdstøjet, og 
den første opgave vil være at finde en ny 
skoleleder. Fokusområder for skolen i nu-
værende skoleår er stadig PALS men også 
brug af og adfærd på sociale medier.  

Hanna Rasmussen  

Ødis Skole 
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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 de histo-
risk set nyere veje i den 
østlige del af sognet! Godt 
Gæt! 
 

Det var en stump af 
Hjortvadvej ved Kaath-
gård i Ødis Kroge, der var 
løsningen på sidste num-
mers ”Vejgættebillede”.  
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SANG FOR SANGGLADE 
 

Sang for sangglade holder 
sommerpause indtil videre. 

 

Hold øje med Lokalbladet 

 Åbent hus for pensioni-
ster og efterlønnere 

I april var der et møde i For-
samlingshuset i et forsøg på 
at genoptage arrangementer-
ne i en anden form. 
Liselotte Ladegaard har siden 
arbejdet på sagen, men på 
grund af hendes ændrede ar-
bejdssituation, har hun været 
nødsaget til at stille sagen i 
bero for en tid, 
Se i Lokalbladet, når er sker 
noget nyt.                              nc 

Præmiewhist 
 

Vi starter op med Præmie-

whist  

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 for-

sætte er der behov for nye 

spillere. 

  
  

 
 
 
  
 

Så er vi klar til at starte op efter sommerferien til en  
ny sæson. Til orientering til evt. nye medlemmer fore-
går møderne i Vestfløjen  

den tredje onsdag i hver måned  
kl. 10.00-12.00. 

Efter et rundstykke og en kop kaffe hører vi et  oplæg, 
som vi bagefter diskuterer. 
Alle mænd er velkomne. 
Programmet for efteråret ser således ud:  

20. september   
Poul Søderberg 
Lidt om det sidste sogne-
råd i Ødis 

18. oktober 
Erik Mønster 
Den sidste Mohikaner  -
Historien om almen 
praksis på landet 

15. november   
Inger Hvindenbråten 
En rejse i kontraster 

 
20. december 

Jan Daugaard 
Nye investorer i landbru-
get 

Frokostklubben  
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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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SEPTEMBER 2017 

LUTHER LAGKAGE OG ALSANG PÅ  
KULTURNATTEN I KOLDING 

I anledning af 500-års jubilæet for reformati-
onen, blev der fejret med stort arrangement i 
Kolding om aftenen den 25. august, i forbin-
delse med Kulturnatten. De forskellige me-

nigheder i Kolding provsti startede med at gå 
fra fire forskellige steder i byen, med musi-

kalske indslag undervejs. Alle mødtes på Ak-
seltorv, hvor provsten bød velkommen. Vi  
lyttede til musik fra reformationens tid, der 

blev serveret lagkage til alle, og vi sang kend-
te Luther salmer sammen, som blev præsente-

ret af nogle af provstiets præster.   
Her er nogle glimt fra fejringen: 
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VI BYDER VELKOMMEN TIL NYE ANSIGTER PÅ 
KIRKEGÅRDEN 

Det er en stor glæde for os at præsentere de nye ansigter på kirkegården, som vi vil 
møde fra den 1. september 2017. Nu er det ene ansigt vel ikke helt nyt  -  vi er så heldi-
ge at vores gravermedhjælper de sidste 11 år, Berith Rosenberg, ønsker at påtage sig 
det store ansvar med at blive graver. Det er vi meget glade for, og vi ønsker hende held 
og lykke i hendes nye stilling og ser frem til godt samarbejde. 
Men når vi mistede Berith som gravermedhjælper, skulle vi så have en ny, og der har 
menighedsrådet ansat Tanja Hellum Krog. Det skal blive hyggeligt og spændende at 
blive mere kendt med hende. Og vi har stor forventning til, at de to damer sammen vil 
varetage kirke og kirkegård på en udmærket måde.  
Her fortæller de lidt mere om sig selv: 

Hej. Jeg er ny graver på Ødis Kirke. Jeg hedder  
Berith Rosenberg og er gift med Kim og har to børn: 
Per på 19 og Pia på 17. Jeg bor i Troldkær. Mange 
kender mig, da jeg har været gravermedhjælper på 
Ødis Kirke i 11 år. Jeg glæder mig til at være jeres 
nye graver.  
Hilsen Berith Rosenberg. 

Kære Ødis  
Jeg er den nye gravermedhjælper på Ødis Kirke.  
Mit navn er Tanja, er 35 år og kommer fra en lille by 
der hedder Lindknud tæt ved Vejen.  
Her bor jeg sammen med min mand Thomas, Victor 
på 2 år og Marie på 1 år.  
Min fritid bruger jeg som Hobbyfotograf og på at sy 
tøj eller lave andre kreative ting til og med børnene.  
Jeg glæder mig rigtig meget til at hilse på jer alle, og 
håber jeg kan leve op til den flotte standard, som I ide 
sidste 11 år i har haft med Berith som medhjælper i 
kirken.  
Rigtig god sensommer 
Mange hilsner 
Tanja Hellum Krog  
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 FROKOSTKLUBBEN 

JUBILÆUMS– OG AFSKEDSRECEPTION FOR  
GRAVER FIND CHRISTENSEN 

Program for efteråret 2017: 
 
20.09.2017  Poul Søderberg 
                  Lidt om det sidste  
  sogne råd i Ødis 
18.10.2017 Erik Mønster 
                   Den sidste Mohi- 
  kaner  -  Historien  
  om almen praksis  
  på landet 
15.11.2017  Inger Hvinden-  
  bråten 
                   En rejse i  
  kontraster 
20.12.2017 Jan Daugaard 
                  Nye investorer i  
  landbruget 

Søndag den 27. august var det tid for at 
takke graver Find Christensen for trofast 
og god tjeneste gennem 25 år. Hans ind-
sats i kirken og på kirkegården har været 
meget vigtig for Ødis og alle os, der bor 
her. Det var derfor med stor taknemlighed 
og et vist vemod vi markerede hans 25 år, 
som samtidig også var hans afsked, da han 
nu går på pension. Kirken var fyldt med 
familie, venner, kolleger og bekendte. Vi 
ønsker alt godt for tiden fremover. 
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Gudstjenester i Ødis Kirke  
september—november 2017 

 

 Hvor andet ikke er nævnt er  

gudstjenesten v/sognepræst  

Inger Hvindenbråten 

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 efter 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 

November 

4. Dåbsgudstjeneste kl. 11.00 

5. Allehelgens søndag kl. 19.00 

Kirketrioen medvirker. 

12. 22. søndag e. Trinitatis kl. 10.30 

19. 23. søndag e. Trinitatis 

Ingen gudstjeneste 

26. Sidste søndag i kirkeåret kl. 10.30 
KN 

(KN: sognepræst Kristina Nilsson) 

 HØSTGUDSTJENESTE 

Kontakt  
Organist: Karin Petersen… 41593437  

Sognepræst:  
Inger Hvindenbråten …………..  75598150 
 mobil                                            93871700  
Graver: Berith Rosenberg ..........  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 bliver skænket.                                     
Organist Theis spiller op sammen med sine 
venner i kirketrioen, og vi synger          
høstsange.                                                              
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 bålgudstjenesten 
har fået nogle store, flotte solsikker, som de 
tager med billeder af. Efter gudstjenesten 
hygger vi os med dejligt kagebord i Vestflø-
jen. Har man lyst til at bidrage med en kage 

til kagebordet, kan 
man kontakte Niels 
Christensen eller sog-
nepræst Inger. 
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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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Sommerfugleinvasion! 
 

I Anne Marie og Otto Olsens have vokser der 
et blommetræ. Frugterne er ved at være mod-
ne. 
Samtidig er der et stort bed med Tagetes i ha-
ven.  Det har over hundrde sommerfugle fun-
det ud af. Det drejer sig hovedsageligt om 
Admiraler, men også Nældens Takvinge og 
Dagpåfugleøje, der sammen med forskellige 
vilde biarter mæsker sig i alle godterne inden 
det for mange af sommerfuglene går syd på 
for at overvintre. 

LOKAL AVISEN  
for 25 år siden 
Nr. 8 tirsdag den 22. 
september 1992 
 

Igen kampvalg i Menig-
hedsrådet 
Tirsdag den 10. november 
1992 skal der være valg til 
Menighedsrådet i Ødis. Det 
bliver et spændende valg, 
idet der i den kommende 
valgperiode skal vælges ny 
præst. 
 

Klubmesterskab i Krolf 
Lørdag den 12. september 
afholdt Peter Christensen de 
lokale krolfklubmesterska-
ber i kampspil og slagspil. 
Klubmester i begge disci-
pliner blev Ole Christensen, 
Kolding. I pokalkrolf vandt 
Willy Christiansen 
 

Håndboldpigepuslinge 
på Bornholm 
Weekenden 21.23. august 
var Ødis pigepuslinge til 
alternativt stævne på Born-

holm. Et stævne med man-
ge vindere og tabere. 
Efter ankomsten til Born-
holm gik turen til Ham-
mershus, inden vi kørte til 
Nexø, hvor vi skulle bo på 
en skole. Lørdag aften var 
alle i Cirkus Stjerneskud, et 
cirkus, hvor alle implicere-
de var børn. Dagen efter var 
der håndboldkampe og kon-
kurrencer i atletik. 
Det var en oplevelsesrig tur, 
hvor kammeratskabet var i 
højsædet. 

Ja, det er radiokædetårnet, som ses på bille-
det, men fra hvilken vej ser man det? 
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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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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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Jeg vil gerne takke alle, 
for en rigtig god cykelsæ-
son. Der har været frem-
møde over al forventning, 
og stadig nye cyklister, 
som i øvrigt også har 
været meget stabile, er 
mødt op. Mange havde i 
år investeret i elcykler. 
Det har vist sig at være 
en rigtig god og populær 
ting, da man så stadig kan 
følge med, og bakkerne 
opad, har gået som en 
leg. I Gennemsnit har der været 17 perso-
ner pr. aften, hvilket er det højeste antal i 
de ca. 32 år, cykelklubben har eksisteret. 
Vi har som tidligere år, tilbagelagt ca. 400 
km. og har været af sted 18 gange.  Vi har 
været forskånet for ”havarier”, bortset fra 
en enkelt gang, hvor en var ved at tabe 
batteriet. 
Vejret har, til trods for en ret kedelig som-
mer, vist sig fra den gode side, når vi kom 
til mandag aften, så vi har ikke slidt meget 
på vores regntøj. 
Derudover har vi så været på vores årlige 
udflugtstur, som også i år var Bryrupbane-
stien, men denne gang startede vi ved Den 
Genfundne Bro, hvortil vi kørte i bil med 

cyklerne bagpå, og kørte så mod nord. 
Første pause, havde vi i en park i Bræd-
strup. Der var i øvrigt byfest, så vi nød 
godt af musikken her. Turen gik så videre 
til Bryrup, hvor vi indtog vores medbragte 
mad, ved den gamle banestation. Herfra  
kører der i ferietiden veterantog  frem og 
tilbage mellem Bryrup og Brædstrup. Net-
op som vi fik lagt dug på, mad og drikke-
varer fundet frem, ja så dukkede solen 
frem bag skyerne, herligt. 
På turen tilbage holdt vi kaffepause lige 
uden for Brædstrup, ved en anlagt shelter-
plads, med flere opstillede borde. I en af 
shelterne havde en af landevejens folk slået 
sig ned, og var ved at forberede sin aftens-

mad over bål. 
Disse banestier er 
perfekte, uden næv-
neværdige bakker, 
uden biler, og de 
fleste asfalteret. 
Alt i alt en god tur. 
Nu ser vi så bare 
frem til vores afslut-
ningsfest , hvor vi 
håber på et talrigt 
fremmøde. 
På gensyn i 2018 

På cykelklubbens 
vegne 

Minna 

Cykelsæson 2017 er slut 
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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. Op-
start 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. Op-
start den 6/9. 

Vel mødt til en ny sæson.  
Med venlig hilsen  

gymnastikafdelingen 

 

Gymnastik Opstart 
 Vi tilbyder i denne sæson følgende hold: 
 

Forældre/barn Trænerteamet er Sandra 
S. Aalestrup og Vibeke Rinkovski. 
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.   
Træningstid: onsdage fra 17.30-18.30. 
Opstart den 6/9 . 
 

Spring 2) Træner : Steffen Nissen.  
Det er for børn fra 3. kl  
Træningstid: onsdage fra 18.30-20.00. 
Opstart den 6/9..  

Med venlig hilsen  
gymnastikafdelingen 

 
. 

 

Åben Hal / Sjov Fredag 
 

Der afholdes Åben Hal i Ødis Hallen føl-
gende 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. dagens 
ret til 30 kr.  
Kom og hyg med familien imens børnene 
leger, det er gratis at deltage. 

Hvilken plante? 
På hosstående billede ses en vild plante, som 
der for tiden er rigtig mange af i vejkanterne 
langs vore landeveje. Planten er op til en meter   
høj! 
 Hvilken plante? 
Sidste nummers plantegåde var – 
Smalbladet Høgeurt! 
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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 blomsten på den alminde-
lige agertidsel, der var gåden i sid-
ste nummer.  
   Agertidslen hører under Kur-
veblomstfamilien. Der er tale om 
en flerårig urt med insektbestøv-
ning og frøspredning ved vindens 
hjælp. Frøene har fjerformet fnok, 
der fungerer som svæveanordning. 
Netop foranstående gør planten 
meget upopulær blandt landmænd, 
da den vokser mange steder i 
vejrabatten langs dyrkede marker, 
hvorfra vinden så har ganske let 
ved at lave frøspredning ind over 
disse.  

   Agertidsel har en meget kraftig, 
omtrent lodret jordstængel og 
vandret udgående forme-
ringsrødder. Både stykker af 
jordstænglen og formeringsrødder-
ne kan blive ophav til nye planter; 
og den vegetative formering og 
spredning (med f.eks. markredska-
ber) spiller en meget stor rolle 
samtidig med, at frøformeringen 
også er effektiv.  
   Det latinske slægtsnavn 
"Cirsium" er efter et græsk navn 
"Kirsion" på en tidselart. 
"Arvense" betyder "voksende på 
dyrkede marker", "arvum" = 
"agerland".  
   Levested: Dyrkede marker, ru-
derater, vejkanter, baneterræn o.l.  
   Udbredelse: Meget almindelig 
på marker og andre kulturbetinge-
de voksesteder i hele Danmark. 

   Kilde: Felthåndbogen 
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Velkommen på Skovtroldens åbne 
arrangementer i 2017, hvor alle også 
ikke medlemmer kan deltage gratis. 
Husk kaffe m. m. 
 

D. 3. sept. kl. 13.00 Tur ved Tinnet 
Krat 
I Tinnet Krat udspringer både Guden-
åen og Skjern Å. Vi ser begge ud-
spring og mangfoldigheden af blom-
ster, insekter og fugle der er i området. 
Mødested: P-pladsen med adressen 
Vandskellet 8 7173 Vonge 
Turleder: Henrik Høegh 
 

D. 17. sept. kl. 13.00 Svampetur ved 
Munkebjerg Dette års svampetur 
gennemføres i det naturskønne om-
råde ved Munkebjerg. 
Vi går en tur gennem skoven, der 
grænser ned til Vejle Fjords sydside, 
mens vi finder giftige og spiselige 
svampe undervejs. 
Efter tilbagekomsten gennemgås alle 
indsamlede svampe og identificeres. 
Turen slutter med at vi laver en lille 
svampestuvning og nyder lidt af den til 
et lille glas rødvin. Skovtrolden er 
vært. 
Turleder: Bo Levesen 
 

D. 8. okt. kl. 13.30 Tur i Svanemosen 
Geologi, arkæologi og dejlig Natur 
er overskrifterne på denne eftermid-
dagstur i Svanemosen. 
I korte træk orienteres om mosens geo-
logi samt om de første beboelser i om-
rådet for næsten 10.000 år siden. 
Efter denne indledning bevæger vi os 
lidt rundt i mosen, mens der fortælles 
om både Natura 2.000 og Life projek-
terne, der for tiden er aktuelle emner 
for Svanemosen. 

Vi vil derudover beskæftige os med 
Naturen nu Lige samt nyde vegetatio-
nens varme efterårsfarver undervejs. 
Vi vil derudover beskæftige os med 
”Naturen nu Lige” samt nyde den og 
vegetationens varme efterårsfarver 
undervejs. Turleder: Frede Nielsen 
Tlf.: 24 63 96 72 
 
D. 9. nov. kl. 19.00. Året der gik på 
Kolding Naturskole. – Aleks Lund 
23 90 07 14. 
På denne aften ser vi sammen tilbage 
på året, der er ved at gå på hæld. 
Har man en god/sjov historie ude fra 
naturen, så er man meget velkommen 
til at dele den med vi andre. 
Vi håber også at nogle af de mange 
med kamera, vil dele deres fotos’ med 
os. I den mørke november tid er det jo 
godt at kunne se lidt der ude fra. 
Tag nogle fotos’ med på et USB-stik. 
Så ser vi dem sammen, og glæder os 
over hvordan naturen tager sig ud, set 
gennem en kameralinse. Man behøver 
ikke, at holde et foredrag. 
Kom og være med til at se tilbage på 
2017. 
 
D. 26. nov. Kl. 13.00 Juletur i Marie-
lund – Bodil Kristensen. 
Mødested, naturskolen Marielund i 
Kolding. 
Vi går en tur i skoven, hvor man kan 
samle materiale til dekorationer, der 
efterfølgende kan laves inden døre i 
skolen. Gran, ler og baser leveres af 
skov-trolden, der ligeledes er vært ved 
servering af gløgg og 
æbleskiver. 
En hyggelig bedste/
børnebørn aktivitet. 
Turleder. 
Bodil Kristensen  
tlf. 24 23 49 22 
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Udtrækning af  
Ødis IF lotteri 

 

 August 
198, 205, 181, 
182, 62, 184, 
288, 165, 291, 
226, 101, 241  

 

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 17. oktober   2017 
Deadline fredag den 6. okt. 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 sydvestlige 
del af sognet for at finde ovenstående 
motiv. Hvor er vi henne? 
 
"Gættebilledet" i sidste nummer var 
huset Møllevej 14 i Fovslet.  


