
 

I dette nummer af Lokal-
bladet kan du læse  
 
 

Nyt fra Lokalrådet                s. 3                            
Præmiewhist og Røde Kors  s. 3            
Velkommen til Ødis Sogn     s.4                    
Krolklubben Madholdet        s.5 
Høstfest i Dagplejen             s. 6 
Julemarked                            s. 9 
Vesterled                     s. 9 og 11 
Hvilken Vej?                       s. 10 
Nyt fra skolen                      s.11 
Kirkesider                      s. 13-16 
Ødis Sogneråd               s. 19-20 
Hvad er det?                        s. 22 
Hvilken plante?                    s.22 

Skovtrolden                         s. 23                                
Al livets gang                       s.23 
Radiokædetårnet                 s. 23 
Foreninger                           s. 26   I løbet af september er der kommet ny belægning på søstien. 

 Nr. 198                                   Tirsdag den 17. oktober 2017                           20. årgang  

Ølsmagning   
 

i Ødis Forsamlingshus tors-
dag den 2. november kl. 
19.00. Kom og smag hånd-
bryggede øl fra Hyldals 
Bryghus og få samtidig en 
god fortælling om, hvordan 
valnøddeblade bliver til  
Brown Ale.              Læs s.7   

Da cirkus Søbo kom 
til byen! 
 

Fredag den 25. august var 
der den årlige sommerfest i 
Børnehuset Søbo. I år var 
festen blevet til en tema-
fest. Temaet i år var cirkus.  
 

Læs s.8   

Forskønnelsespris  
 

Formålet med forskønnelses-
prisen er at belønne de initia-
tiver, der fremmer det gode 
indtryk af vores område, 
både med hensyn til boliger, 
haver og de rekreative områ-
der.  

 Læs s.5    

 LOKALBLADET 

  FOR ØDIS BRAMDRUP  /  ØDIS  /  FOVSLET 

8/17   
Oktober    

2017 

Åben Hal / Sjov Fredag 
 

Der afholdes Åben Hal i Ødis Hallen 
følgende datoer frem til jul, kl 18:00-
21:30:  
 

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. 

Dansk Flygt-
ningehjælp 
Landsindsam-
ling 
Søndag den 5. november 2017 afholder 
Dansk Flygtningehjælp Landsindsam-
ling. 
Der vil blive samlet ind af lokale ind-
samlere i vores område.               K.H. 
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Sognets aktivitetskalender 
 OKTOBER 

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. kl. 19.00 Ølsmagning, Forsam   
 lingshuset  

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

5. kl. 10-13 Dansk Flygtningehjælp 
 Landsindsamling   

7. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria   

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

13. Fællesmøde mellem Landsbylau
 get, Beboerforeningen og Akti
 vitesudvalget  

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   

10. kl. 19.00, Julekoncert med 
 Koldingkoret, Ødis Kirke 

11. kl. 17.00, Borgermøde, Kolding 
 Kommune, Ødis Hallen  

19. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria  

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

 

2018 

JANUAR  

18. kl. 18.01-20.18, Nytårskur, Lo
 kalrådet, Ødis Hallens Cafeteria 

 

29. kl. 19.00, Generalforsamling, 
 Forsamlingshuset 

   

Lokalbladets deadline og  udgivelsesdatoer 2017 
 Nr. 9  deadline 2. november udkommer 14.  november 
 Nr. 10 deadline 1. december udkommer 12. december 

 2018 
 Nr. 1 deadline 26. januar  udkommer 6. februar 
 Nr. 2 deadline 23. februar  udkommer 6. marts 
 Nr. 3 deadline 30. marts  udkommer 10. april 
 Nr. 4 deadline 27. april  udkommer 8. maj 
 Nr. 5 deadline 25. maj   udkommer 5. juni 
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NYT FRA LOKALRÅDET 
 

Motorvejsprojektet  
Lokalrådet deltager i et samarbejde mel-
lem de berørte landsbyer, dvs. de lands-
byer, der berøres af trafikministeriets 
VVM–undersøgelser.  Formålet er at rette 
henvendelse til trafikordførerne i Folke-
tinget for om muligt at påvirke dem til 
ikke at vedtage en ny motorvej, som skit-
seret, men i stedet  en udvidelse af E45. 
 

Fællesmøde  
Lokalrådet inviterer til det aftalte årlige 
fællesmøde mellem Landsbylauget, Be-
boerforeningen og Aktivitesudvalget, 
mandag d.13. november.  
 

Forskønnelsesudvalg  
I samarbejde med Landsbylauget i Ødis 
Bramdrup og Beboerforeningen i Fovslet 
og Aktivitetsudvalget i Ødis foreslår Lo-
kalrådet, at der oprettes et forskønnelses-
udvalg. Se forslaget i bladet side 5. 
 

Lokalplanen for Ødis  
Kolding Kommune er næsten i mål med 
udarbejdelsen af et forslag til ny Lokal-
plan for Ødis, som betyder, at det er mu-

ligt at udstykke byggegrunde i et nyt bo-
ligområde.  Indtil videre ved vi, at Kol-
ding Kommune inviterer til borgermø-
de, mandag den 11.december kl.17.00 i 
Ødis Hallen, og at kommunen udsender 
en invitation til dette møde på et senere 
tidspunkt. Sæt allerede nu kryds i kalen-
deren. 
 

Nytårskuren  
Der afholdes Nytårskur igen i 2018. Vi 
håber alle, der er interesseret i, hvad der 
sker i ØBØF-området, vil deltage.  
Mødested: Cafeteriet i Ødishallen.  

Dato: 18.01-2018.  
Tidspunktet: kl.18.01-20.18. 

Invitation kommer i decembernummeret 

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  

Præmiewhist 
 

Vi er startet 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 spil-
let forsætte er der behov for nye spillere. 

Røde Kors                   
Landsindsamling 
 

Ved Røde Kors Lands-
indsamling søndag den 
1. oktober blev der i Ødis Sogn indsamlet 
7986,50 kr.  
Det er lidt mindre end tidligere år, men 
helt godt alligevel.   
Stor tak til alle, det har støttet det gode 
formål og tak til indsamlerne.              nc   
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Velkommen til Ødis Sogn  

Af Inge M. Thomsen 

Den 1. marts fik Rig-
mor og Jens Eriks villa 
på Fløjbjergvej 4 nye 
ejere. Det er Bente og 
Martin Berg Jessen. De 

er lige omkring de 30 år og venter 
baby om ca. 1 uge, så når I læser 
dette, er der en mere i husstanden. 
De boede tidligere omkring Århus 
og begyndte at lede efter ”huset” – 
både deroppe omkring, men efter-
hånden længere sydpå for dermed 
også at komme tættere på famili-
en. Bente stammer fra Varde og 
Martin fra Løgumkloster. 
Martin har yderligere en bror bo-
ende her i byen, og de synes begge 
godt om området. Efter at have set 
på mange huse, kontaktede ejen-
domsmægleren dem en dag og sagde: 
NU, har jeg det hus I søger – et hus med 
stil, 2 etager med god plads og så lige i 
Ødis.  
Og han havde ret, det var lige sådan et 
hus, de begge søgte. De købte huset og 
de næste 2 måneder blev der lagt nye 
gulve med gulvvarme, og meget andet 
blev moderniseret, men hele tiden med 
stor respekt for huset arkitektur. De ny-
der udsigten over markerne, og den store 
have giver luft omkring huset og god 
mulighed for at dyrke egne grøntsager og 
frugter.  
Bente er selvfølgelig pt. på orlov, men 
arbejder ellers på Ådalsskolen i Vam-
drup, og dette job er hun rigtig glad for. 
Et job hvor man i meget små klassestør-
relser har tid til at hjælpe hver enkelt 
elev. 
Martin er gymnasielærer på gymnasiet i 
Haderslev med biologi og idræt som spe-
ciale.  
De er faldet godt til her, men har også 

selv taget initiativ ved at invitere de nær-
meste naboer på besøg, hvilket var rigtig 
hyggeligt, og de vidste allerede en hel 
del om både huset og andre info fra om-
rådet. 
Fritid har der ikke været meget af den 
sidste tid, men Martin kan godt lide at 
dykke med harpun, og Bente har fine 
kreative evner. Hun har bl.a. selv kreeret 
sin brudekjole. 
Skulle de komme med lidt negativt, så er 
det det samme, som vi andre mener, de 
mange lastbiler der kommer her. Vi talte 
om, om der burde være regler for, at last-
biler kun må køre på de store veje, i ste-
det for at krydse gennem landsbyer som 
her,  kun for at ”spare” en kilometer eller 
to.  

Loppemarked i Ødis  Hallen 
2018 

 

Lørdag den 17. marts  
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FORSLAG 

Forskønnelsespris 

i Lokalområdet 

Ødis Bramdrup, 

Ødis og Fovslet 

Formålet med forskønnelsesprisen er at 
belønne de initiativer, der fremmer det 
gode indtryk af vores område, både med 
hensyn til boliger, haver og de rekreative 
områder, og som gør vores lokalsamfund 
smukkere og mere interessant. 
 
Kriterierne for at modtage forskønnelses-
prisen er: 

 Projekter der er til glæde for hele 
området 

 Projekter der glæder naboer 

 Renoveringsprojekter, der fornyer 
og løfter helhedsindtrykket af lo-
kalsamfundet 

 Projekter fra ”skrot til slot” 
 
Alle beboere, både ejere og lejere kan 
indstilles til forskønnelsesprisen, som 
uddeles hvert år, med start i 2018. 

Projekterne skal være igangsat og afslut-
tet inden for de seneste to år. 
Forslag og dermed indstillingen til mod-
tagere af forskønnelsesprisen sendes til 
Forskønnelsesprisudvalget i februar/
marts 2018. Indstillingerne fremsendes 
på mail .Nærmere herom senere..  
Der tages udgangspunkt i ovenstående 
kriterier. 
Forskønnelsesprisudvalget består af i alt 
6 medlemmer, to fra Fovslet, to fra Ødis 
Bramdrup og to fra Ødis. Udvalgets 
sammensætning kan ses på ØBØF’s 
hjemmeside: www.ødis.dk 
  

 

Søndag den 27. august var der klubmester-
skab i krolf  for medlemmerne i 
Madholdet. 
 

Vi startede med kaffe og rundstykker og 
en lille en til at dulme nerverne med. 
 

Der var 31 spiller, og det er vistnok re-
kord. Vejret var ok. 
Resultatet blev, som det ses i rammen,. 
. 
Efter spillet var der præmieoverrækkelse. 
Mens der blev spillet, havde Birte fra 
Fovslet vasket op efter morgenbordet, og 
dækket bord til en gang smørrebrød. 
Birte have også bagt nogle lækre muffins 
til kaffen, og det var bare mums 
 

TAK TIL ALLE FOR EN DEJLIG DAG. 
 

Venligst Peter 

Resultaterne blev: 
 

Damer  
Nr. 1 Vinny Sørensen 112 slag  
Nr. 2 Karen Dall 118 slag 
Nr. 3 Lilian Rasmussen 118 slag 
efter omspil med Karen 
Herrer  
Nr. 1 Peter Grave 108 slag  
Nr. 2 Markus Agergård 112 slag  
Nr. 3 Peder Rasmussen 115 slag 
Til lykke til alle. 

Klubmesterskab i Krolfklubben Madholdet 

http://www.ødis.dk
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Høstfest i dagplejen 
Tirsdag den 19. september havde vi Høst-
fest i Legestuen. Det er noget både børn og 
dagplejer har glædet sig rigtig meget til.  
Inden festen fik vi samlet en masse ting i 
samarbejde med forældre til den festlige 
dag, alt lige fra æbler, kartofler, løg, græs-
kar, salat, tomater og solsikke osv osv. 
Tusind tak for hjælpen. En masse spæn-
dende ting, en masse flotte farver, og der 
blev rigtig prøvet føle-, smags- og duftsan-
ser af denne dag. Smil, nysgerrig og sjove 
udtryk blev der vist. Vi havde en fantastisk 
dag. 

 
 
 

Tusind tak til Franka og Ebbe som havde 
en masse fra deres have, som vi kunne 
bruge til denne skønne dag  . 
 

Mange hilsner fra  
Dagplejen i Ødis 

 Ebbe og Franka   
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 Ølsmagning  i 

Ødis Forsamlingshus 

torsdag den 2. november kl. 19.00 

 

Kom og smag håndbryggede øl fra  
 

Hyldals Bryghus  
 

og få samtidig en god fortælling om, 
hvordan valnøddeblade bliver til  

Brown Ale 
og hvordan det går, når man brygger øl 
på birkesaft. 
 

Tim Hyldal fik sidste forår ideen til at 
gøre sin hobby til sit erhverv og sendte 
dermed sig selv ud på en rejse, der har 
budt på lidt af hvert.  
Du kan høre hans historie og smage 
nogle af hans håndbryggede produkter i Ødis Forsamlings-
hus torsdag den 2. november kl. 19.00. 
 

Pris for fem smagsprøver og en lille anretning kr. 150,- 
Du kan købe en af Tims håndbryggede øl til anretningen, som 
serveres efter prøvesmagningen. 
 

Tilmelding til Sonja på telefon 23 49 54 07 og efterfølgende 
betaling på mobil Pay til samme num-
mer eller overførsel til reg. 9573 
0970461929 .  
Tilmelding først til mølle og senest 

søndag den 29. ok-
tober. 
 

Med venlig hilsen 

Ødis Forsamlingshus 

 

 

Fem smagsprøver og en 
lille anretning kr. 150,- 
 

Tilmelding til Sonja på 
telefon 23 49 54 07  
senest søndag den 29. 
oktober 
 

MobilPay 23 49 54 07  
 

Bankoverførsel 
9573   0970461929 
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Da cirkus Søbo kom til byen! 
 

Af Christina Rasmussen 

Fredag den 25. august var der den årlige 
sommerfest i Børnehuset Søbo. I år var 
festen blevet til en temafest. Temaet i år 
var cirkus.  
Allerede da man kom ind af lågen øsede 
legepladsen af savsmuld, hestevrinsk, 
musik og cirkusstemning.  
Ved indgangen stod repræsentanter fra 
forældrebestyrelsen og bød velkommen. 
De skulle se de medbragte billetter, for 
man kan ikke komme i cirkus uden billet. 
Billetten kunne efter forestillingen blive 
vekslet til et kræmmerhus med popcorn.  
Da alle var vel mødt, bød lederen af Bør-
nehuset Søbo, Bente Møller, velkommen 
til cirkus. Efter velkomsten kunne fore-
stillingen begynde. Selve forestillingen 
startede med, at alle de optrædende børn 
og voksne sang velkomstsang. Herefter 
kom de fine linedansere ind i manegen 
med strutskørter på. Der var helt stille 
blandt publikum, da de gik på linen, for 
bare de ikke faldt ned. 

Dernæst var det de dygtige akrobater, 
som både kunne slå kolbøtter og stå på 
hovedet og en masse andre fantastiske 
akrobatiske nummer.  
Efter akrobaterne kom de sjove klovne 
ind. De skulle hilse pænt på hinanden, 
men kom til at gå forbi hinanden hver 
eneste gang. De skød også med vand efter 
en ring, som den ene klovn holdte. Klov-
nen, som holdte ringen blev pakket godt 

ind, så vedkommende ikke blev alt for 
våd. Det lykkedes den ene af klovnene at 
ramme ringen, ellers var det mest publi-
kum, som fik et lille skud vand.  
  

Da klovnene ikke havde flere klovne-
numre,  blev det hestenes tur. De løb flot 
rundt i galop og sprang over spring. He-
stene kunne også stejle og gå ned på knæ. 
Der var også en fræk hest, som opdagede 
æblespanden, men den kom hurtigt ind i 
rækken igen.  
Efter hestene kom alle ind i manegen, og 
der var stående klapsalver fra publikum.  
 

Da forestillingen var slut, var der forskel-
lige cirkusaktiviteter på legepladsen, bl.a. 
ansigtsmaling og lav din egen klovnehat.  
Omkring kl. 17.30 var der mad af det 
store buffetbord. Efter maden var der 
kaffe og kage. Ungerne legede og foræl-
drene snakkede. Det var en rigtig god og 
hyggelig fest.  
Festen sluttede kl. 19.00, og vi glæder os 

allerede til næste fest i Børnehuset Søbo.     

Stor koncentration, så man ikke falder ned.  

Klovnene gør klar til at hilse på hinanden 

Stående klapsalver  fra publikum. 
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JULEMARKED PÅ DET 
GAMLE MEJERI I ØDIS 

Skal du nå at have en stand til julemarkedet den 2.12. 2017 kl. 10-16 
Så ring eller skriv til Dorthe på 29 88 71 30. 
En stand inkl. et bord på 180 cm. Koster 100 kr.  
Der kan sælges kreative ting, håndværk mv. (ikke lopper)  

 
 

 

 
  

Efterår på Vesterled 
 

Nu er efteråret i sin vorden, og på Ve-
sterled er der fuld aktivitet. 
Desværre sætter disse aktiviteter Venne-
kredsens aktiviteter lidt på stand by. 
Grunden hertil er den store køkkenom-
bygning. Dette bevirker, at der i efteråret 
ingen bankospil er. Da stuen vil være 
inddraget i byggeriet, og hele den gamle 
del af plejehjemmet af den grund er af-
spærret. Køkkenfunktionen forlægges i 
stor grad til Lindely i Vamdrup, så vi må 
væbne os med tålmodighed til efter års-

skiftet, inden             
vi kan arran-
gere større akti-
viteter. Selv 
Fredagsbaren 
er blevet 
hjemløs og er blevet ”rullende”, dvs. 
plads og sted vil være varierende alt ef-
ter, hvordan arbejdet skrider frem. Vi 
håber, beboerne ikke tager os det ilde op, 
men så må vi jo genåbne baren i nye om-
givelser, når byggeriet er afsluttet. 

Med venlig hilsen 

Stig Funder  
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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” befinder vi os i 
sognets sydvestlige del. Godt Gæt! 
 
   Sidste nummers ”Vejgættebillede” var en del af 
Steppingvej umiddelbart sydvest for Tagkærgård..  
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Info om ansættelse af ny skoleleder 
 

Vi vil gerne fra skolebestyrelsen give en 
kort status på ansættelsen af en ny leder på 
Ødis Skole, ikke mindst for at slå helt fast, 
at der ikke er usikkerhed omkring, hvad 
der kommer til at ske i den kommende 
periode på Ødis Skole. 
Skolebestyrelsen har i samarbejde med 
skoleforvaltningen arbejdet på at få genbe-
sat skolelederstillingen på Ødis Skole. Pro-
cessen er i fuld gang, og vi vil, så snart 
denne proces er afsluttet, komme med en 
udmelding om ansættelsen.  
Vi er fra skolebestyrelsen meget glade for 
den klare tilkendegivelse, vi har fået fra 
kommunen, om at man ønsker og bakker 
op om, at Ødis Skole består og udvikler 
sig som en aktiv del af lokalsamfundet. 

Jan Jørgensen 
Skolebestyrelsen Ødis Skole 

Denne flotte engletrompet står i 
haven, hos Gerda og Niels V. 
Nielsen, på Chr. Holmsvej 3 i 
Fovslet. 

En smuk gestus fortsat 
 

Den  18. 
august var 
vi så for-
samlet for at 
overdrage 
sangbøgerne 
til Vesterled. 
Vennekredsen havde købt en fløde-
skumskage til kaffen, og alle var i 
godt humør. Bøgerne blev overdraget 
til Vesterled gennem en af beboerne, 
og efter kaffen blev der sunget af hjer-
tens lyst akkompagneret af klaveret. 
Så man kan roligt sige, at bøgerne 
blev indviet. Nu håber vi, de glade 
givere og Vennekredsen, at bøgerne 
vil blive brugt, og at de kan holde 
mange år fremover. 

Stil Funder 
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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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OKTOBER 2017 

HØSTGUDSTJENESTE  
- og en landmands tanker om taknemlighed og det at bringe sit 

liv med ind i kirken 

 

I september fejrede vi høstgudstjeneste i Ødis kirke. Det var rigtig 
fint inde i kirken, med flotte tegninger og pynt fra eleverne ved Ødis 
skole og børnehaven, og der var solsikker og skønne blomster over 
det hele. Vi sang de dejlige høstsalmer til super musik af organist 
Theis og hans jazztrio. Bagefter hyggede vi med stort kagebord, og 
der var latter, snak og god stemning rundt ved bordene.  
Hvad er det med den der høstgudstjeneste? Hvorfor er den så vigtig 
for os? 
Vi har været så heldige at få Hans-Iver Schmidt til at dele nogle af 
sine tanker med os, om livet som landmand, om høstgudstjeneste og 
taknemlighed. 
Hans-Iver fortæller, at hans familie har haft deres gård siden 1907, 
og både han selv og hans forfædre har lært, at man skal være ydmyg 
over for afhængigheden af naturens luner. Og man må nøjes med 
det, marken giver, om høsten er god eller ej. Det hjælper ikke at 
strejke! Om naturen ikke vil, det vi vil – det kan vi ikke kontrollere. 
Alligevel er Hans-Iver glad for og stolt af sit erhverv, og prøver 
efter bedste evne at forvalte det, vi har til låns, og som vi skal give 
videre.  
Som landmand er det naturligt at holde en fest og en gudstjeneste, 
når man har høstet. Det er en god tradition, som knytter det nære og 
naturlige forhold til livet, fra det spirer og gror og frem til efterårets 
indhøstning, til noget større. Man kan undre sig over ting i naturen, 
naturens under, solopgange, nyt liv. 
Og det er ingen selvfølge med en god høst, så det er vigtigt at takke. 
Hans-Iver siger, det er fint at man nu også kan snakke om Guds rolle 
i livet. Det kunne man ikke på samme måde for 15-20 år siden. Gud 
hjælper og styrer, siger han.  Han oplever, at Gud har været til stede 
i hans liv i forskellige situationer: for eksempel da han mødte Eva, 
som han siden har delt livet med. Men også når livet byder på udfor-
dringer har Hans-Iver mærket Guds nærvær - at man kan få hjælp 
når man oplever kriser. Men mange er meget blufærdige til at tale 
om tro. 
Så er det vigtigt, at vi kan bruge hverdagssprog, når vi taler om Gud. 
Måske kan høstgudstjenesten være et ideal for, hvordan vi taler om 
Gud? Der vi tager hele vort liv med ind i kirken, hvor vi bruger 
hverdagssprog til at sætte ord på livet, og der det findes en genken-
delse mellem Bibelens fortællinger og vort eget liv. 
Hvorfor gøre budskabet uforståeligt, når det kan gøres enkelt? af-
slutter Hans-Iver vor samtale med, og det er en god påmindelse om, 
at hvis kirken og gudstroen skal være relevant for mennesker i dag, 
skal den have kontakt til deres liv. 
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NYT PÅ KIRKEGÅRD, I KIRKE OG I  
GUDSTJENESTEN 

Der har blevet gjort et stort stykke arbejde på kirkegården, blandt andet med beskæring 
af træer og klipning af hække. Tag gerne turen forbi og se, hvor der blev smukt og lyst! 

Gudstjenesten er menighedens pulsslag og vigtigste møde-
punkt. Menighedsrådet og de ansatte ønsker at gudstjenesten 
skal være en god oplevelse, som er let tilgængelig for alle, 
der kommer. Derfor har man valgt at indføre nogle nye 
tiltag, som forhåbentlig kan være med til at styrke dette.  
Disse tiltag er gældende fra september 2017:  
- Brug af mikrofon under hele gudstjenesten: tidligere har 
kun præsten brugt mikrofon, men nu vil også den, der læser 
indgangsbøn, udgangsbøn og eventuelt andre indslag, bruge 
mikrofon. 
- Liturgi sedler: gudstjenestens forløb er trykt op og bliver 
uddelt sammen med salmebogen, sådan at alle kan følge 
med i ritualet. Dette vil være særlig nyttigt nu, da vi har 
vedtaget nyt nadverritual. 
- Udvidet nadverritual: dette er egentlig ikke nyt, 
men derimod det ritual som frem til nu har været brugt i 
Ødis kirke på juledag, påskedag og pinsedag, og som man 
også vil møde i mange andre kirker.   
- Glutenfrie nadveroblater: da mange mennesker har glu-
tenallergi, vil vi fremadrettet kun bruge glutenfrie oblater til 
nadver. 
- Dåb: vi har anskaffet et stort "Påskelys" eller "Kristuslys", 
som står fremme i kirken,. Det vil være tændt under alle 
gudstjenester og kirkelige handlinger. Når vi tænder dåbsly-
set, vil det fra nu af ske ved "Påskelyset", og ikke bag i 
kirken, som tidligere. 
Når børnene er døbt, tørres deres hoved af med en hjemme-
strikket dåbsserviet, som de så får med hjem som en gave 
og et minde om dåbsdagen. Tak til alle dygtige strikkekyn-
dige, som har bidraget med de smukke servietter! 
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FROKOSTKLUBBEN 

LUTHER OG KONFIRMANDER 

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 

Så er frokostklubben startet på efterårssæso-
nen. Der var et fint fremmøde, og vi kunne 
byde velkommen til syv nye mænd. Snak-
ken gik som sædvanligt livligt over kaffen. 
Derefter fortalte Poul Søderberg om det 
sidste sogneråd i Ødis. 
Poul fortalte på en spændende og humori-
stisk måde om oplevelser fra sin tid i sogne-
rådet. Mange af os kunne nok genkende 
personerne og nogle af historierne fra den-
gang. Så mange tak til Poul for et stort og 
flot arbejde. 
Næste gang, d. 18-10-2017, er det så Erik 
Mønster der vil fortælle historien om almen 
praksis på landet. 
Kontaktpersonerne er : 
Jens Vang              2174 8508 
Christian Dahl        4032 5985 
Rasmus Ravn        8190 4800 
Alle mænd er velkomne til møderne, vi vil 
dog gerne have at nye deltagere tilmelder 
sig til mig af hensyn til forplejningen. 
Rasmus Ravn 

I hele 2017 har vi fejret 500-årsjubilæet for reformationen og for at Luther   
slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Dette skulle for altid ændre hvordan 

vi tænker om tro, tilgivelse, nåde og evigt liv, og at rigdom og gode gerninger ikke 
kan betale for et bedre liv efter døden. ”Guds kærlighed er altomfattende og gives til 
enhver,” skrev Luther. Man antager, at teserne blev slået op den 31. oktober 1517, og 

dette markeres med:  
Luther-gudstjeneste i Ødis kirke søndag den 29. oktober 2017 kl. 10.30.  

Under gudstjenesten vil også årets konfirmander i Ødis blive præsenteret.  
Efter gudstjenesten byder vi på lagkage, kaffe og juice i kirken. 
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Gudstjenester i Ødis Kirke  
oktober—november 2017 

 

 Hvor andet ikke er nævnt er  

gudstjenesten v/sognepræst  

Inger Hvindenbråten 

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 

26. Torsdag kl. 17.00 

Børnegudstjeneste Halloween 

Aftensmad i Forsamlingshuset bagefter 

29. 20. søndag e. Trinitatis kl. 10.30  

Præsentation af årets konfirmander. 
Vi fejrer reformationens 500-

årsjubilæum med lagkage i kirken 
efter gudstjenesten. 

 

November 

4. Dåbsgudstjeneste kl. 11.00 

5. Allehelgens søndag kl. 19.00 

Mindegudstjeneste. 

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) 

 BØRNEGUDSTJENESTE 
HALLOWEEN TORSDAG 

DEN 26. OKTOBER  
KL. 17.00 

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.  

Velkommen til årets skumleste og sjoveste 
gudstjeneste! Her kan vi måske møde spø-
gelser, monstre, zombier, hekse, djævle og 

andre uhyggelige vesener (og måske en 
engel). Vi skal lege og synge, spise slik—   
i hvert fald hvis man kommer udklædt i 
kirken! Efter gudstjenesten går vi til for-

samlingshuset og får pasta og kødsauce til 
aftensmad.  Tilmelding til Inger på mail: 
ihv@km.dk eller SMS 93871700 senest 

fredag den 20. oktober 2017. 
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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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Om Ødis Sogneråd 
Den 20. september var der møde i Fro-
kostklubben i Vestfløjen med Povl Søder-
berg som oplægsholder. Her bringes før-
ste del af Povls oplæg, som vi skønner 
må interessere mange flere af Lokalbla-
dets læsere. (nc) 
 

Mit emne i dag skulle være: ”Lidt om det 
sidste Sogneråd i Ødis”. Jeg var i Sognerå-
det fra 1962 til 1966 og igen fra 1966 til 
1970, hvor Sognerådene var blevet afløst af 
de nye og større ”Byråd”. Og om mine op-
levelser er fra den første eller sidste perio-
de, -ja, det tør jeg ikke sige, og det gør vel 
heller ikke så meget. 
Det har nok engang været prestigefyldt, at 
være medlem af Sognerådet. Der er hvert 
fald, Sogneråds-medlemmer der har følt sig 
højt hævet over de almindelige borgere, - 
ligefrem har følt sig tilhørende en højere 
rangklasse. Sådan er der sognerådsmedlem-
mer der har ført sig frem, - i hvert fald i 
begyndelsen af perioden. Når valget nær-
mede sig, blev de ofte ganske almindelige 
borgere igen, - ligemænd med vælgerne. 
Og sådan har der også været borgere, der 
har villet gøre næsten alt for at blive valgt 
ind i Sognerådet. 
Den sikre vej til en plads i Sognerådet gik 
ofte over trofast og veludført arbejde i 
Gymnastikforeningen, eller som formand 
for det lokale Vandværk, for vælgerfor-
eningen, for Gadelysforeningen, eller aller-
bedst, gennem at være sluppet godt igen-
nem flere perioder som Snefoged. Ja, så var 
en plads i Sognerådet så godt som sikret. 
 

Vælgerforeningerne bestemte, hvordan 
deres kandidatliste skulle være. Vælgerfor-
eningerne valgte hvilken opstillingsform 
man ville benytte: enten en Prioriteret liste 
eller en Sideordnet liste. En Sideordnet 
liste var nærmest ustyrlig. Kandidaterne 
blev jo valgt ind efter de personlige stem-
mer, de havde fået. Det var alt for tilfæl-
digt, hvem der så blev valgt ind. Det var jo 
ikke til at vide på forhånd.  Næh´ en Priori-
teret liste, så vidste man, hvem der blev 

valgt ind, og hvem der dumpede. Så var der 
nogenlunde styr på sagerne. Og opstillings-
formen blev der stort set ikke talt om. Det 
var en selvfølge at den Prioriterede liste 
blev anvendt, sådan som man plejede. Sog-
nerådsformanden stod selvfølgelig øverst 
på listen og han fik som regel næsten alle 
stemmer. De efterfølgende kandidater fik 
måske kun 2, 3, måske 5-6 stemmer. Det 
antal stemmer, Sognerådsformanden  ikke 
skulle bruge, gik så videre til den næste på 
den prioriterede liste, og således fremdeles, 
indtil der ikke var flere overskydende stem-
mer. Og sådan kunne det gå til, at en kandi-
dat, der måske kun havde fået 2, 3 eller 4 
personlige stemmer, med overskuddet fra 
Sognerådsformandens stemmer, alligevel 
kunne blive valgt. 
Sådan blev det i øvrigt fortalt om en gdr. 
Jørgen Andersen, ude fra den veldrevne 
”Vestergård”. Han var et trofast medlem af 
den lokale vælgerforening, ligesom han  
tidligere havde flere formandspladser. En-
delig, efter flere års ihærdigt arbejde, nu 
her efter 3. , -eller var det 4. gang, endelig 
var kommet så højt op på den 
”Prioriterede” liste, at nu kunne det ikke slå 
fejl. Den her gang var han sikker på at blive 
valgt. Så sikker var han, da han om morge-
nen som ”Tilforordnet”, tog ned på Kroen 
for at hjælpe med afviklingen af valget, tog 
afsked med Else, hans kone, sagde han: ” 
Nå, lille mor, i nat skal du sove sammen 
med et ”Sogneråds-medlem”. Så drog han 
glad og allerede lidt stolt afsted til dagens 
betydningsfulde arbejde. Det blev da også 
en god dag. Han smilede venligt og imøde-
kommende, næsten fidelt, til vælgerne ef-
terhånden som de dukkede op, - måske lidt 
for emsig, var behjælpelig med både det 
ene og det andet. Nå, - men dagen gik, og 
nu skulle der tælles op. Men… , hans bun-
ke,. Nej, der måtte da være noget galt!!! 
Nej. ( Har I gættet det ?!!) .  Jamen, -- det 
kan det ikke være rigtigt! Jo, det var rigtigt. 
Han var dumpet igen! 
Hvem siger I?. En Svend Eriksen. Hvem, er 
det?. 
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En sådan overraskelse gav jo anledning til 
megen snak. 
Og straks var nyheden ude over hele sog-
net, hvor den blev modtaget sådan lidt 
smågrinende. Alle vidste, hvordan Jørgen 
havde haft det, - at han mente, at han næ-
sten allerede var i Sognerådet. Nå, -det 
blev jo ud på de meget små timer, inden 
Jørgen Andersen forlod Kroen og tog hjem 
til sin kone for at blive trøstet. Men røgtet 
var løbet i forvejen, så da han kom ind i 
soveværelset, rejste Else sig op i sengen og 
sagde: ”Nå, har du så Svend med hjem”? 
 

Det var vælgerforeningerne der indkaldte 
til opstillingsmødet og sørgede for at udar-
bejde kandidatlisterne. De forskellige om-
råder i sognet skulle gerne være repræsen-
teret. Og naturligvis var listen i høj grad 
præget af Landmænd. Der måtte dog også 
gerne være en lærer eller måske en hånd-
værker på listen. Det gav jo stemmer til 
Listen. De blev dog aldrig valgt, - det stod 
de alt for langt nede på listen til, at det 
kunne lade sig gøre. Og hvis smeden i Ødis 
Bramdrup stod på listen, kunde hverken 
smeden i Ødis eller i Fovslet drømme om 
at stemme på sådan en! Det samme var 
naturligvis tilfældet hvis det var en tømrer-
mester eller murermester, der var på listen. 
Så var der pludselig en der fandt på at op-
stille elektrikeren, -han havde jo ikke prø-
vet at dumpe før. Nu var det hans tur! Men 
nu var der altså kun én elektriker i Sognet. 
Og der var andre håndværkere med dumpe-
erindringer. Nu skulle der en håndværker 
ind. Det var ikke et misundelsesværdigt job 
til at begynde med. Men det rettede sig 
efterhånden. 
 

Valgperioderne gik fra den 1. april til den 
31. marts 4 år efter, og her og nu drejer det 
sig om tiden fra 1. april 1966 til den 31. 
marts 1970, - måske også noget fra 1962 - 
66. Møderne blev holdt nede i kælderen 
på  ”Alderdomshjemmet”, ”De Gamles 
Hjem” nu ”Vesterled”. Og det første, det 
nyvalgte Sogneråd skulle foretage sig, var 

at vælge formand. Det ældste medlem, det 
medlem der havde størst anciennitet, skulle 
lede afstemningen i valget af formand. Det 
var der stort set aldrig nogen spænding i. 
Det var stort set givet på forhånd.  Den 
tidligere formand skulle naturligvis forsæt-
te. Der var måske én, der var spændt på 
udfaldet, - - det var måske den gamle for-
mand. Resten af valgene gik også helt, som 
de plejede bortset fra naturligvis de plad-
ser, som de nyvalgte, hvis der da undtagel-
sesvis var sådan nogle, blev påduttet. Det 
var valget  til ”Kasse- og Regnskabsudval-
get”, det var til ”Vejudvalget” og 
”Socialudvalget”. Der skulle også vælges 
en repræsentant til flere andre råd eller 
bestyrelser, det var bl.a. til 
”Skolekommission”, 
”Skatteopkrævningsforbundet”, 
”Sygelegatet for de 8 sogne” m.fl., 
”Sygelegatet” var en testamentarisk gave, 
en kæmpearv, en arv fra en afdød Kam-
merherreinde. Arven skulle bruges til at 
betale sygepleje for beboerne i ”De 8 Sog-
ne”. Også valget af ”Snefoged” skulle kla-
res. Snefogeden skulle jo, alt efter vinter-
vejret og behov, udkommandere et antal 
personer til snerydning. Jo større gårdene 
var, jo flere personer skulle gårdene stille 
med. Der fandtes også en kommunal sne-
plov af træ, der med et par heste for, nok 
kunne klare en del af snerydningen. Men 
ikke alt. Det var ikke noget populært job at 
være snefoged. Kun hvis man havde været 
det i en vis periode, kunne man blive frita-
get. Det kunne være overordentligt svært at 
finde en velegnet person. Men jeg tror, det 
kom ind under reglen om borgerligt om-
bud. Man var altså pligtig at påtage sig 
jobbet. 
Senere i den sidste periode, 1966 – 70, 
skulle sognerådet også vælge en person til 
at deltage i møderne i ”Sammenlægnings-
udvalget” i forbindelse med den foreståen-
de Kommunalreform, 
”Kommunesammenlægningen” i 1970.  
 

Fortsættes i næste nummer 
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Levering af: 

 bårebuketter, kranse,  

blomster, dekorationer,  

almindelige buketter og 

sammenplantninger 
 

74 56 25 40 

 

VÆR GOD VED DINE 
FØDDER! 
 

* BØJLEBEHANDLING 
* BEHANDLING AF  
    LIGTORNE 
* NEDGROEDE NEGLE 
* FJERNELSE AF HÅRD HUD 

 

Christiansfeld 
Fodpleje 
Læge exam. 
Fodplejer 

Dorthe Birkholm 
Kongensgade 13 
Christiansfeld 

Tlf. 74562117 
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Hvad er det? Af Frede Nielsen 

Hvad er Det denne gang er en ny 
gåde fra naturen! 
Det var et topskud på almindelig 
brombær, der er løsningen på gå-
den i sidste nummer af avisen.  
   Almindelig Brombær eller bare 
kaldet Brombær er en halvbusk, 

der i Danmark vokser i krat, hegn 
og åben skov. De to-årige skud har 
kraftige hagekrummede torne. 
Navnet "brombær" er afledt af 
bremmel, der betyder tornet busk. 
De fleste brombær i Danmark 
danner frugt, uden at de er blevet 
bestøvet. Derved er der opstået en 
række små arter, som kun eksper-
ter kan bestemme. Brombær bærer 
velsmagende frugter i oktober. 
  De vintergrønne blade er en 
vigtig føde for hjortene. I oldtiden 
blev bærrene brugt som lægemiddel 
imod diarré 
og bylder, 
hvilket kan 
skyldes det 
høje indhold 
af garvesy-
re. 

Kilde: 
Wikipedia 

Hvilken plante? 
Denne plante er vidt 
udbredt i naturen især 
langs vejkanter og 
hvis det ikke var for 
de ihærdige og frivilli-
ge medarbejdere fra 
Ødis, der holder områ-
det ved Ødis Sø i fin 
stand året rundt, ville 

udsigten fra stien ud over Ødis Sø over en 
større del være begrænset af bemeldte plan-
te som en dominerende art blandt andre de 
planter i bredvegetationen. 
   Helt fint er det således, at bredvegetatio-
nen visse steder langs søbredden får lov at 
vokse uhindret og dermed danne grundlag 
for et rigt insekt- og fugleliv. 
Løsningen på sidste nummers ”Hvilken 
Plante” var  – Lodden dueurt!  
    

https://da.wikipedia.org/wiki/Halvbusk
https://da.wikipedia.org/wiki/Danmark
https://da.wikipedia.org/wiki/Krat
https://da.wikipedia.org/wiki/L%C3%A6hegn
https://da.wikipedia.org/wiki/Skov
https://da.wikipedia.org/wiki/Torn
https://da.wikipedia.org/wiki/Busk
https://da.wikipedia.org/wiki/Frugt
https://da.wikipedia.org/wiki/Best%C3%B8vning
https://da.wikipedia.org/wiki/Art_%28biologi%29
https://da.wikipedia.org/wiki/Oktober
https://da.wikipedia.org/wiki/Blad_%28plantedel%29
https://da.wikipedia.org/wiki/Menneskets_oldtid
https://da.wikipedia.org/wiki/L%C3%A6gemiddel
https://da.wikipedia.org/wiki/Diarr%C3%A9
https://da.wikipedia.org/wiki/Byld
https://da.wikipedia.org/wiki/Garvesyre
https://da.wikipedia.org/wiki/Garvesyre
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Velkommen på Skovtroldens åbne 
arrangementer i 2017, hvor alle også 
ikke medlemmer kan deltage gratis. 
Husk kaffe m. m. 
 

 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 

 Radiokædetårnet 
Der blev spurgt i sidste nummer, 
hvorfra radiokædetårnet i Fovslet var 
set. Tårnet sås fra Hjortvadvej i Ødis 
Kroge 
 

Al livets gang 
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Udtrækning af  
Ødis IF lotteri 

 

 September  
12, 129, 259, 

219, 161, 206, 8, 
108, 203, 126, 

166, 245 
  

 

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 



 

 

 

 
 
 

Næste  nummer: 
 

Udkommer 14. november   2017 
Deadline fredag den 2. nov. 2017 

kl. 8.00 
 

 
Husk at få jeres arrangementer  

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

G
æ

tt
ebill

ede

af F
re

de N
ie

ls
en

   For at finde motivet 
for dette nummers 
”Gættebillede” skal 
vi såmænd befinde os 
omtrent midt i Ødis 
Sogn. Hvor? 
 
Drenderupvej 4 i Ødis 
Bramdrup er løsnin-
gen på sidste num-
mers "Gættebillede".  
 


