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KFUM spejderne i 
Ødis 2017 
Der har været godt gang i 
spejderriet hen over efter-
året. Vi er en god flok Bæ-
vere, Ulve og Junior, som 
alle mødes torsdag fra 16.45 
til 18.15.  

Læs s.8   

Bamse-Madsen og 
Husted 
En glad musikalsk aften i 
Ødis Forsamlingshuse tors-
dag den 8. feb. kl. 19. Duo-
en spiller de gode og kendte 
Bamsehits samt andre sange 
af Willie Nelson m.fl.      

.Læs s.9   

Samlæste klasser på 
Ødis Skole 
 

Denne sommer startede Ødis 
Skole et nyt koncept, hvor to 
klasser, nemlig 1. og 2. klas-
se blev til én - dette for at 
sikre begge klasser fremtid. 
 

 Læs s.4    

 LOKALBLADET 

  FOR ØDIS BRAMDRUP  /  ØDIS  /  FOVSLET 

10/17   
December    

2017 

SOGNEAVISN/LOKALBLADET i 20 år 
 

Denne udgave af Lokalbladet har nummer 
200. I starten af 2018 er det således 20 år 
siden SOGNEAVISEN/LOKALBLADET 
udkom første gang.  
Før hed den bladet LOKAL AVISEN FOR 
ØDIS SOGN, og dens historie går helt til-
bage til 1981. Mere om jubilæet i næste 
nummer af LOKALBLADET, der udkom-
mer i februar 2018. 

Lokalbladet  
Ønsker sine læsere, 

annoncører, omdele-

re og skribenter en   

Glædelig Jul og et 

Godt Nytår 
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Sognets aktivitetskalender 
 DECEMBER 

9. kl. 18.00, Årets julefrokost i 
 Fovslet, Møllevej 10 d. 

8-9-10. kl. 10-17, Juleåbent i Galleri 
 Mørkøre  

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

11. kl. 19-21, Borgermøde, Kolding 
 Kommune, Ødis Hallen  

12. kl. 19.00, Sang for sangglade, 

 Forsamlingshuset  

13. kl. 19.30, Bankospil, Ødis  
 Hallens Cafeteria   

19. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria  

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

20. kl. 19.30, Bankospil, Ødis  
 Hallens Cafeteria   
 

2018 

JANUAR  

16. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria  

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

29. kl. 19.00, Generalforsamling, 
 Forsamlingshuset 

30. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria  
 

FEBRUAR  

1. kl. 19.00 Kyndelmissegudstjene 

 ste i Ødis Kirke  

8. kl. 19.00, Musikaften, Forsam-
 lingshuset 

10. kl. 15.00, Fastelavn i Ødis  
 Hallen, Spejderne 

13. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria  

20. kl. 19.00, Generalforsamling i Lo
 kalrådet, Ødis Hallens Cafeteria  

27. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria  
 

MARTS  

5. kl.17-21, Hjertestarterkursus, Lo-
 kalrådet, Ødis Hallens Cafeteria  

6. Filmaften i Vamdrup Kino, 
 Menighedsrådet 

10. kl.10-14, Hjertestarterkursus, Lo-
 kalrådet, Ødis Hallens Cafeteria  

13. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria  

17. kl. 9.30-14 Loppemarked i Ødis 
 Hallen, Støtteforeningen  

27. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria  

APRIL  

10. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria  

   

Lokalbladets deadline og  udgivelsesdatoer 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 

Præmiewhist 
Sidste gang præmiewhist i år er tirsdag d. 19. 
december og første gang næste år er tirsdag 
d. 16 januar kl.19. 00. 
Vi spiller indtil tirsdag d. 24 april.  
Glædelig jul og godt nytår til alle. 

Keld  
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NYT FRA LOKALRÅDET 
 

Nytårskur den 18.01.2018. Læs  mere på side7.  

Generalforsamling i Lokalrådet er den 20.02.2018, dagsorden ifølge vedtægterne.  

Hvem der er gæstetaler osv. kan du læse mere om i næste udgave af Lokalbladet.  

 

Lokalrådet er klar med nye datoer til Hjertestarterkursus. Det bliver 

mandag den 5. marts kl. 17-21 og lørdag den 10. marts kl. 10-14. 

Reserver allerede nu datoen, hvis du vil med. Det er gratis!  

 

 

Der har været afholdt borgermøde om vedtagelse af den nye 

Lokalplan for Ødis – læs evt. mere på  

https://www.kolding.dk/nyheder-aktuelt/nyheder-forside/

lokalplanforslag-giver-mulighed-for-flere-boliger-i-odis 
 

Til slut vil Lokalrådet ønske alle en glædelig 
jul samt et godt nytår.  

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  

Juleåbent i Galleri Mørkøre 

Den 8. 9. og10. December 
Åbent alle dage fra 10-17 

https://www.kolding.dk/nyheder-aktuelt/nyheder-forside/lokalplanforslag-giver-mulighed-for-flere-boliger-i-odis
https://www.kolding.dk/nyheder-aktuelt/nyheder-forside/lokalplanforslag-giver-mulighed-for-flere-boliger-i-odis


 4 

Samlæste klasser på Ødis 
Skole 
-Vores bekymringer er blevet bragt til 
skamme. 
 

Denne sommer startede Ødis Skole et nyt 
koncept, hvor 2 klasser, nemlig 1. og 2. 
klasse blev til én - dette for at sikre begge 
klasser fremtid. I den ene klasse var der 
kun én pige, og samtidig bestod den kun af 
7 børn i alt. Forud for denne introduktion 
af samlæste klasser havde der fra både 
Skolens og Skolebestyrelsens side været en 
masse forundersøgelser, forarbejde og 
planlægning. Eltang Skole, som har haft 
samme koncept i flere år, blev brugt som 
erfaringsudvekslingspartner, og her blev 
der også søgt gode råd. Samtidig havde 
Skolebestyrelsen inviteret en lærer og mor, 
som havde erfaring med samlæste klasser 
både fra et forældre- og lærerperspektiv på 
besøg hos de 2 klasser. På den måde kunne 
forældrene få svar på deres bekymringer 
og stillet alle deres spørgsmål. De positive 
erfaringer stod i kø og på Eltang Skole var 
de blevet så glade for det, at de var fortsat. 
Næsten et halvt år er gået med denne sam-
læste klasse på Ødis Skole, og vi må kon-
statere, at konceptet er en succes. Børnene 
har hurtigst tilpasset sig og fået mulighed 
for mange flere relationer af samme køn og 
på tværs. Det var sundt for børnene med 
flere relationer, og det har skabt en hel 
anden dynamik og 
aktivitet i klassen. 
Lærerne og pæda-
gogerne har fået 
mulighed for at 
dele klassen op ud 
fra forskellige 
behov. Børnene 
kan deles op efter 
faglighed, køn, 
sociale relationer 
eller særlige be-
hov. Lærerteamet, 
som tæller dob-
belt, kan på denne 
måde bruge disse 

nye og anderledes muligheder til at sikre, 
at det enkelte barn udvikler sig mest muligt 
jf. Den nye skolereform. Det er mit ind-
tryk, at lærerne og pædagoger også er gla-
de for den samlæste klasse. Det giver også 
dem et godt makkerskab og har skabt en 
anden form for sparring samt koordinering 
lærerne imellem i forhold til børnenes so-
ciale trivsel og faglighed. 
For vores søn har det helt konkret betydet 
nye og flere legerelationer, stor skoleglæde 
og en rigtig god faglig udvikling.  
Skolen og Skolebestyrelsen vil i foråret 
2018 evaluere og overveje, hvad der skal 
ske i det kommende skoleår i forhold til 
samlæste klasser både for den nuværende 
klasse og de årgange som følger. Herfra vil 
anbefalingen helt sikkert være at forsætte, 
så længe det giver mening i forhold til fag-
lighed og klassekoefficient, og så længe 
behovet for det er der.  
Hvis der er nogen af jer nye forældre, som 
er bekymret eller har spørgsmål omkring 
samlæste klasser på Ødis Skole, er I altid 
velkommen til at kontakte Skolen eller 
Skolebestyrelsen. Jeg vil også gerne stå til 
rådighed med erfaringer ved spørgsmål 
eller bekymringer omkring samlæste klas-
ser. 
 

Kira Nielsen  
(Mor til Romeo i 1.-2. Kl. og Matheo i 4. 
Kl. samt Skolebestyrelsesmedlem på Ødis 
Skole) 
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Kære forældre til kommende skolebørn  
 
Indskrivning til skoleåret 2018/2019 på Ødis 
Skole.  
Indskrivningen af elever til børnehaveklassen i 
skoleåret 2018/2019 sker ved digital indskrivning via 
KMD Skoleindskrivning i perioden:  
1. december 2017 til 14. januar 2018.  
 
Du indskriver dit barn ved at gå på Ødis Skoles 
hjemmeside http://oedisskole.skoleporten.dk/sp. 
Her klikker du på banneret KMD Skoleindskrivning 
og logger på med Nem Id.  
 
Forældre, der har søgt om skoleudsættelse til 
deres barn, skal også logge på digital indskriv-
ning og markere, at de har søgt skoleudsættelse. I 
vil senere blive kontaktet, når ansøgningen er be-
handlet. 
  
Forældre til børn, der bor i Kolding Kommu-
ne, men ikke i Ødis skoledistrikt, kan gå ind 
via digital indskrivning og ønske indmeldelse på Ødis Skole. Husk at 
begrunde jeres valg. I vil senere blive kontaktet, når jeres ansøgning 
er behandlet. 
  
Forældre til børn, der bor i andre kommuner end Kolding, men 
ønsker indskrivning på Ødis Skole skal kontakte skolens kontor på tlf. 
7979 7810 for opskrivning på venteliste. I vil senere blive kontaktet, 
når jeres ansøgning er behandlet.  
 
Ødis Skole & SFO tilbyder alle kommende skolebørn glidende over-
gang pr. 1. april 2018.  
Tilmelding skal ske via http://mitkolding.kolding.dk  
Du kan finde hjælp og vejledning til indskrivningen ved at klikke på 
spørgsmålstegnet i øverste højre hjørne, når du er logget på KMD 
Skoleindskrivning. Der er også små videoklip med hjælp og vejledning 
til indskrivningen. 
  
Du er også meget velkommen til at ringe til skolen på 7979 7810, hvis 
du har spørgsmål.  
 
Du kan læse meget mere om skolestart og indskrivningen på 
www.kolding.dk/skolestart  
 
Venlig hilsen 
Thomas Kjær  
Skoleleder  

Børne- og Uddannelses
- 
forvaltningen 
 

Ålegården 1 
6000 Kolding 
Telefon 79 79 79 79 
Telefax 79 79 18 50 
EAN 5798005330004 
E-mail buf@kolding.dk 
www.kolding.dk 
  
Dato 01. december 2017 
Sagsbehandler 
Kirsten Kristensen 
Direkte telefon 79 79 77 
74 
E-mail kkri@kolding.dk 

http://oedisskole.skoleporten.dk/sp


 6 

 Min rejse til el Salvador og 
Ecuador  
 

Jeg hedder June, jeg bor normalt i Ødis 
Bramdrup med min mor og far, som er 
Jonna og Johannes. Jeg fløj i oktober må-
ned mod El Salvador som er et lille land i 
Mellemamerika. Inden jeg tog af sted, vid-
ste jeg ingenting om det land eller de men-
nesker, jeg skulle bo sammen med. Jeg 
fandt hurtigt ud af, at alle de andre unge 
var super flinke og landet vildt smukt med 
bjerge, skove og Hawaiiblomster som træer 
i haven og limetræer i haven. Jeg lærte en 
del spansk og kulturforståelse, og så har 
jeg spist alt verdens mærkelig mad som 
selvfølgelig indeholdt ris og / eller bønner. 
Den måned gik hurtigt.  
Nu sidder jeg i Quito, som er hovedstaden i 
Ecuador, som forresten er verdens anden 
højst beliggende hovedstad. Her er vildt 
flot. Jeg bor i den nordlige del af Quito, der 

hvor de mere velhavende bor. Jeg arbejder 
på et projekt, som sørger for et sted, hvor 
de fattigste børn kan være og få mad, inden 
eller efter de har været i skole. Børnene  
har familie, men mere har de heller ikke, så 
projektet er meget vigtigt for dem og deres 
familier.  
Jeg bor hos en lokal familie sammen med 
en dansk pige. Familien viser os rigtig me-
get af byen og er meget interesseret i os og 
vores liv i Danmark. Her er stor forskel fra 
Danmark. Man spiser varm mad til alle 
måltider. Her er ikke groft brød, Damen i 
huset laver alt mad og mange andre ting!  
Her er herligt, og man kan mærke, at man 
gør en forskel. 
Her er forresten dejlig varmt. 
Det var lidt om mit eventyr 

Med venlig hilsen  
June  

  
  

Udsigt over Quito   

Familien og os 4 danskere. Jeg bor sammen 
med den høje af dem 

Generalforsamling  
i Ødis Forsamlingshus  
mandag den 29. jan. 2018  

kl. 19.00.  
Dagsorden ifølge vedtægterne 

 

Med venlig hilsen 
På bestyrelsens vegne 

Eigil Laursen  
(nuværende formand) 

PS. Der er tre på valg 
til bestyrelsen, så der 
er mulighed for nye 
(yngre) at komme 
ind. Hvis man har nye 
gode ideer til aktiviteter eller andet, vil det 
være en god ide at møde op til generalfor-
samlingen og evt. tilbyde at deltage i be-
styrelsesarbejdet. Hvad laver bestyrelsen 
egentlig, og hvad har bestyrelsen så travlt 
med? 
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Nytårskur i ØBØF 
Den 18.01. 2018 kl.18.01-20.18 

Der serveres et glas boblevand og derefter 
en portion” Chili con Carne” 

Pris 40 kr.  

Kom og vær med til at starte det nye år i lokalområdet. 

Alle, både foreninger og beboere i Ødis Bramdrup, Ødis og Fovslet inviteres til at se til-
bage på året 2017 og til at høre om hvilke spændende planer, der er for det kommende år. 

 

Vi mødes i Ødis Hallens cafeteria  

den18.01.2018 kl. 18.01-20.18 
 

Nytårskuren erstatter mødet med foreningerne. Kom selv med dine nytårsønsker og gode 
ideer for ØBØF-området i det kommende år.  
 

Mød op sammen med din bestyrelse, din nabo, eller andre fra vores super gode lokalsam-
fund, og lad os ønske hinanden et godt nytår og høre om foreningens visioner for 2018. 
 

Vær med til at se tilbage på 2017, hvor traditioner som ”Aktivitetsdag ved søen”, Sankt 
Hans-festerne, Loppemarkedet, Børnedyrskuet, Høstfesten, Julemarkedet og den nye 
hjemmeside blev gennemført. 
 

Af hensyn til serveringen ville vi gerne have en tilmelding, senest d.12.1.2018 – tilmel-
ding til: Jens S. Jørgensen, tlf.: 40 68 82 82 el. mail: jenssogaard@gmail.com 

 
 

 

                              Venlig hilsen – Lokalrådet

    

mailto:jenssogaard@gmail.com
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Efteråret hos KFUM spej-
derne i Ødis 2017 
Der har været godt gang i spejderriet hen 
over efteråret. Vi er en god flok Bævere, 
Ulve og Junior, som alle mødes torsdag fra 
16.45 til 18.15. Som noget nyt forlænger vi 
for Stor Ulve og Juniorerne (3. til 6. klasse) 
det første møde i måneden til kl. 19, sådan 
at der er noget ekstra for de store. 
Bæverne leger, oplever og undersøger natu-
ren på grunden, i skovkanten, ved søen og 
lærer Bævers venner, Spætte, Muldvarp, 
Grævling og flere, at kende.  
De store piger holdt en primitiv overnat-
ning, hvor vi byggede bivuak og sov næ-
sten under næsten åben himmel. Vejret var 
klart, natten var skøn med lyde og også lidt 
kold, så da vi ledere vågnede i den dejligste 
sol, lå vores spejderpiger i hyttens varme 
og mørke. 

Både Ulve og Bæ-
verne fløj i oktober 
rundt som guld-
smede i Marie-
lundsskoven i Kol-
ding sammen med 
Distriktets øvrige 
Bævere og Ulve. 

Her blev der dystet i bl.a. slukning af ild, 
affaldssortering, at lave legetøj, at spinde et 
kæmpe spindelvæv og komme gennem det. 
Vores egen post fik vi placeret på en dejlig 
leret og våd skrænt, som nærmest udvikle-
de sig til en rutsjebane i løbet af dagen. Det 
og meget mere smadder betød, at alle måtte 
afføres overtøjet inden de kunne fragtes 

hjem. En begivenhedsrig dag. 
Mens de nyoprykkede Ulve fik taget dolke-
beviset, har Stor Ulvene og Juniorerne ind-
øvet forskellige teknikker med økse.  
Alle træner forskellige spejderfærdigheder 
kompas, morser, knob, førstehjælp osv. Vi 
har leget og prøvet noget af, haft bål, brugt 
naturen og skoven. Bålet har dog været 
vanskeligt at få til at brænde i efterårets 
våde vejr.  
Til et møde pakkede vi en kærre med bræn-
de, pandekagedej, bålpander osv. for at 
bage pandekager i bålhytten ved Drende-
ruphus, men lange næser fik vi, for bålhyt-
ten var fjernet siden vores sidste møde. 
Men der skal mere til at slå os ud, så vi trak 
hele læsset tilbage til hytten og lavede pan-
dekager på komfur. Men nu glæder vi os 
rigtig meget til, at der igen kommer en bål-
hytte i skoven og følger spændte byggeriet.  
Igen i år er det lykkedes os at få skaffet 
annoncører til vores kalender, som er ud-
delt til alle husstande i sognet. Vi siger 
mange TAK til annoncørerne og alle dem, 
som har støttet os på den ene eller anden 
måde i året løb. 
Om kort tid slutter vi året af med at danse 
om juletræ i skoven ved lommelygternes 
skær. Efter en julepause i december starter 
vi igen op med Nytårsparade den 14. januar  
Er du barn, voksen eller midt i mellem og 
kunne tænke dig at snuse til spejderlivet, så 
er du altid velkommen til et af vores møder 
i TVETO-hytten på Vamdrupvej torsdag kl. 
16.45-18.15.   
Find os på www.odisspejder.dk eller kon-
takt os på odisspejer@gmail.com  

http://www.odisspejder.dk
mailto:odisspejer@gmail.com
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BamseMadsen alias 
Helge Stolberg Madsen er 
forsanger i Bamsebandet 
“Vil Du Danse” og også 
kendt som campingfatter 
fra Egtved camping.  

 Morten Husted er kendt 
af de fleste for sin emi-
nente sang og guitarspil 
bla. i Mariehaven, hvor 

han spiller i Neighbours. 
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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..  
            

På dette nummers 
”Vejgættebillede” be-
finder vi os i sognets 
sydvestlige del. Godt 
Gæt! 
 
Sidste nummers 
”Vejgættebillede” var 
fra vejkrydset Mejeri-
vej/Steppingvej i Ødis. 
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SANG FOR SANGGLADE 
SYNGER IGEN  

Sang for sangglade er så 
småt ved at komme i gang 

igen. 
På denne side af jul er der   

planlagt en aften 
 

Tirsdag den 12. decem-
ber kl. 19.00 

 

Den 14. november var før-
ste gang med Olav Kjeld-
sen. Tilslutningen var så 
god, at optimismen er i 
behold. Så man agter at 

fortsætte i det nye år på en 
eller anden måde.  

Der er ikke planlagt nogle 
sangaftner endnu. Men 

ring/sms til hinanden, så 
snart der sker noget.  

SÅ PRØVER VI IGEN! 
I skrivende stund er køkkenfunktion og 
renovering af lokaler ikke færdige. 
Men vi har fastlagt nogle datoer, hvor 
vi gerne vil afvikle vores forårsbanko-
er. 

Nemlig følgende datoer: 
Den 24. januar 2018 kl.14.00 
Den 21. februar 2018 kl.14.00 
Den 21. marts 2018 kl.14.00 

Alle foregår i Vesterleds store stue. 

 

 

Glædelig jul til alle. 
Så vel mødt i 2018. 

Husk at forny medlemskort 
Med venlig hilsen  

Vennekredsen 

Regionsrådsvalget 
Tak til alle der stemte på mig til Regions-
rådsvalget d. 21. november. Jeg fik 873 
personlige stemmer, hvilket jeg værdsæt-
ter højt. Det var ikke stemmer nok til at 
blive  valgt til Regionsrådet, men jeg fort-
sætter med det politiske regionsarbejde i 
Socialdemokratiet.  

Hans Ole Petersen 

Tak til Lokalbladets medarbejdere 
I det daglige er der måske ikke så mange, 
der tænker over det, men faktisk er der 
mange personer, der medvirker til at Lo-
kalbladet kan udkomme. Tak til dem, der 
besøger nye beboere, laver gættebilleder, 
alle de 15 personer, der omdeler bladet 
hver måned. Og ikke mindst vores kasse-
rer, der styrer bladets regnskab.            nc 
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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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DECEMBER 2017—JANUAR 2018 

EFTERÅR PÅ KIRKEGÅRDEN 

Det er blevet efterår, næsten vinter, 
på kirkegården, og blomster og træ-
ernes løv har givet tabt for blæst og 
kulde. Men så har graver Berith og 
gravermedhjælper Tanja gjort et stort 
arbejde med grandækning, sådan at 
kirkegården er smuk til jul. 
(Billeder: Berith Rosenberg) 

 

”Lær mig, o skov, at visne glad 
som sent i høst dit gule blad; 
et bedre forår kommer. 
Der grønt mit træ skal herligt stå 
og sine dybe rødder slå 
i evighedens sommer.” 
   (A. Oehlenschläger) 
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NYT DÅBSFAD OG LYSESTAGER I KIRKEN 

LÆNGE VENTET.... 
efter vores gamle dåbsfad og messinglysestager desværre blev stjålet sidste år, har vi 
nu endelig kunnet indvie det nye dåbsfad og stager i kirken her 1. søndag i advent, 

hvor man havde mulighed for at kikke nærmere på tingene. 
 

Dåbsfad og stager er designet af Peter Ejlerskov og udført af Den Jyske Gørtler i 
samarbejde. 

Den runde form i messingfadet er skabt af korstræets splinter. Hver enkelt træsplint 
er svagt hævet over fadets bund. Alterstagerne med sandstøbt stamme er inspireret 

af strukturen i kirkens Kristusfigur (designet af Erik Heide) og danner en smuk  
kontrast til altertavlen. 

 

Vi glæder os over det smukke resultat og ser frem til at tage det i brug. 

SPEJDERNES  
NYTÅRSPARADE 

Søndag den  
14. januar 2018   

har Ødis-spejderne sin traditio-
nelle nytårsparade, som afslut-

tes med gudstjeneste i  
kirken kl. 10.30. 

Alle er hjertelig velkomne til at 
deltage i denne festgudstjene-
ste, hvor vi får møde vore flot-

te spejdere og deres ledere.  
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FROKOSTKLUBBEN 

På vores sidste møde var vores oplægsholder Inger Hvindenbråten. Inger fortalte om en 
rejse i kontraster, hun fortalte om sin opvækst i Norge. Hun er vokset op på en lille gård 

og var tidligt klar over, at hun gerne ville læse, men ikke til hvad. 
Efter gymnasiet arbejdede Inger i børnehave i 7 år. Hun kom med i KFUM og K, og der 
mødte hun nogle ungdomspræster, som gjorde indtryk på hende, og derefter besluttede 

hun sig for at læse teologi i Oslo. 
Efter studiet arbejdede Inger for biskoppen i Tromsø i Nord-Norge, et dejligt sted med 

stor natur og åbne mennesker. 
Så mødte Inger sin mand, Terje. Terje boede i Vejle og de blev så gift i 2015 i Ingers 

barndomskirke, hvorefter Inger flyttede til Vejle. 
Inger ville selvfølgelig gerne arbejde som præst, men det var ikke så ligetil. Der skulle 
vises mange dokumenter til Kirkeministeriet, og Inger måtte læse et år mere i Danmark 

før hun kunne arbejde som præst her. Inger havde et vikariat på Fyn, men da hun så 
opslaget ved Ødis kirke, søgte hun stillingen og fik den. 

Samtidig med fortællingen viste Inger lysbilleder fra Norge og Danmark. Skøn natur 
begge steder, men her kom kontrasterne rigtigt frem. 

Det har været en lang rejse fra det nordligste af Norge til den sydlige del af Danmark, 
men vi er glade for, at I begge to er landet i Ødis. Så endnu engang tak for et spændende 

indlæg. 
 
Næste møde er d. 20.12.2017 hvor Jan Daugaard vil fortælle om nye investeringer i 
landbruget. 
Vi har vores forårsprogram klar. Det ser således ud : 
Onsdag d. 17.1.2018: Harteværket, video samt fortælling ved Åge Kyed 
Onsdag d. 21.2.2018: En præstesøns erindringer. Harald Oksbjerg 
Onsdag d. 21.3.2018: Hvorfor er Sønderjylland noget særligt? 
                                    Hans Schultz Hansen 
Onsdag d. 18.4.2018: Jagttur til Kasakstan.  Orla Didriksen 
Onsdag d. 16.5.2018: Sundhed for seniorer. Kirsten Bak Hansen 
Kontaktpersonerne er : 
Jens Vang             21748505 
Christian Dahl      40325985 
Rasmus Ravn        81904800 
Alle mænd er velkomne til møderne. Vi vil dog gerne have, at nye deltagere tilmelder 
sig til mig af hensyn til forplejningen.  
          Rasmus Ravn 
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Gudstjenester i Ødis Kirke  

december 2017 - januar 2018 
 

 Hvor andet ikke er nævnt er gudstjene-
sten v/sognepræst Inger Hvindenbråten 

 

December  
3.  1. søndag i Advent  kl. 10.30   

10.  2. søndag i Advent  kl. 19.00  

De 9 læsninger—musikgudstjeneste 

Gløgg og æbleskiver i Vestfløjen 

17.  3. søndag i Advent  kl. 14.00  

Vi synger julen ind—en eftermiddag 
med julens salme og sange 

24. Juleaften  

Familiegudstjeneste kl. 13.00 

Julegudstjeneste kl. 16.00 

25. 1. Juledag kl. 10.30 

26. 2. juledag Ingen gudstjeneste, vi 
henviser til omegnens kirker 

 

Januar  
1. Nytårsdag  kl. 16.00  

Sognepræst Kristina Nilsson 

Vi ønsker hinanden godt nyt år over 
et glas i våbenhuset 

7.  1. søndag efter Helligtrekonger  

Ingen gudstjeneste, vi henviser til 
omegnens kirker 

14.  2. søndag efter Helligtrekonger 

kl. 10.30 Spejdernes nytårsparade 

21.  Sidste  søndag efter Helligtrekon-
ger kl. 10.30 

28.  Søndag septuagesima kl. 9.00 

 

Julens musik og sang  
i Ødis kirke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er sol og blå himmel over Ødis ved ind-
gangen til adventstiden også i år. Julegranen 
er på plads, og vi er begyndt at glæde os til 
jul. Julens budskab formidles i høj grad i 
salmer og sange. Ud over den almindelige 
søndagsgudstjeneste er der i Ødis Kirke to 
arrangementer, hvor man kan være med til 
at lytte til musik og selv  synge de kære san-
ge. 

De 9 læsninger 
den 10. december kl. 19.00 

- en musikgudstjeneste med lokale læsere 
En musikgudstjeneste med læsninger fra  

Det Gamle og Det Nye Testamente.  
Koldingkoret bidrager med sang, sammen 
med vores organist Karin og kirkesanger 
Jytte. Efter gudstjenesten er der gløgg og 

æbleskiver i Vestfløjen.  
 

Vi synger julen ind 
17. december kl. 14.00 

Her vil vi synge de gode og kendte julesan-
ge sammen, og måske lære lidt nyt.  
Våbenhuskaffe efter arrangementet.  

 

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.  
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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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Julemarkedet blev en succes  
Der var god julestemning og liv i det gl. 
mejeri i Ødis, da der blev afholdt julemar-
ked den 2. december 2017 
Der kunne købes juledekorationer, tørklæ-
der, nisser, Aloe Vera, øreringe, tasker, de 
fineste nøgleringe samt en masse andre 
flotte ting.   
Julemanden blev vækket. Han sov oppe på 
loftet, men vågnede da alle børn råbte me-
get højt ” JULEMAND”. Derefter gik børn 
og voksne ned til juletræet på kirkepladsen 

og fik råbt, så 
der kom lys på 
det. Der blev 
danset og sun-
get julesange, 
og til sidst fandt 
julemanden sin 
sæk frem, og 
der var godte-
poser til alle 
børn.   
Tak til alle, der 
kiggede forbi. 
Vi håber at 
kunne gentage det i 2018.  
 

Julehilsner fra Julemarkedsudvalget 
Eigil, Kristian, Anna Katrin, Sandra og 
Dorthe 
Tak til Aktivitetsudvalget for enorm hjælp 
og tak til Egon og Anne Mette for at stille 
Mejeriet til rådighed.  
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Ny motorvejstilslutning indviet 
20 års kamp blev kronet med sejr, da den 
nye motorvejstilslutning ved Ødisvej syd 
for Kolding kunne indvies fredag den 10. 
november 2017. 
Flere end 200 mennesker var mødt frem til 
indvielsen på den nordøstlige motorvejs-
rampe. Alice Rudolph, som var ankommet 
i rickshaw fra Vonsild Have Plejecenter, 
klippede den røde snor omgivet af borgere 
fra de nærmeste byer samt medlemmer af 
byrådet. Og knap var rampen ryddet for 
gratulanter, før de første biler tog afkørsel 
65B Vonsild i brug. 
Bagefter blev indvielsen fejret på den nye 
samkørselsplads, hvor der blev serveret 
pølser, sodavand og kaffe for de mange 
fremmødte. 
Formand for Kolding Kommunes teknik-
udvalg, Knud Erik Langhoff, glædede sig i 
sin tale over den nye til- og frakørsel, som 
der lokalt har været kæmpet for i 20 år. 
Den nye tilslutning vil styrke adgangen til 
de nye boligområder i Dalby-Vonsild, 
dæmpe trafikken gennem Vonsild og afla-
ste motorvejstilslutningen ved Kolding 
Syd. 
”Jeg forventer også, at vores nye motor-
vejstilslutning vil betyde væsentlig færre 
lastbiler gennem Vonsild. Politiet holder 
øje med trafikken de kommende måneder, 
og vi laver også selv trafikmålinger for at 
kunne vurdere effekten,” fortalte Knud 
Erik Langhoff. 
Formanden for Lokalrådet i Ødis, Jens 
Jørgensen, kippede også med flaget for 
motorvejstilslutningen. 
”Den vil sikre hurtigere og bedre afvikling 

af trafikken og gøre vores lokalsamfund til 
mere attraktive områder at bosætte sig i. 
Når forbindelsen til Stenderuphalvøen bli-
ver lavet, vil endnu flere få glæde af den 
nye motorvejstilslutning,” tilføjede han. 

Det er Vejdirektoratet, som har stået for 
anlægsarbejdet. Her skønner man, at 4.500
-5.000 biler hvert døgn vil bruge det nye 
tilslutningsanlæg. 
Motorvejstilslutningen til 53 mio. kr., 
hvoraf Kolding Kommune har betalt halv-
delen, består af følgende elementer: 

 Ramper til og fra E45 

 En rundkørsel ved ramperne vest 
for motorvejen 

 T-kryds ved ramperne øst for mo-
torvejen 

 En samkørselsplads nord for Ødis-
vej med indkørsel fra Hoppesvej  

 Cykelstier i begge sider af Ødisvej 
mellem Fovsletvej og Hoppesvej 

Alice Rudolph fra Vonsild Have Plejecenter 
klippede den røde snor  

https://www.kolding.dk/media/com_reditem/images/customfield/111278/1988c21bac488289bc66c911f9fcf932145ec959.jpg
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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 blad fra den alminde-
lige ahorn der sås på sidste num-
mers ”Hvad er Det”, Det var de 
sorte pletter på bladet, som var 
gåden. 
   Pletterne skyldes en svamp – 
Lønnens Tjæreplet, som er et helt 
normalt islæt i naturens evige 
kredsløb, hvor der er tale om gen-
brug af alle organiske stoffer. 
   Næsten alt afdødt naturstof 
skal gennem en proces, hvor det 
for det meste til slut bliver noget 
så simpelt som muld, hvor nye 

plantevækster kan gro op og blive 
føde for faunaen, som så igen 
danner en fødepyramide med de 
højst rangerende eksistenser i top-
pen. 
   I denne proces deltager i al-
mindelighed både forskellige 
svampe og bakterier. I nogle til-
fælde, som det tit gælder for bl.a. 
blade fra træer. er regnormene 
medvirkende til denne omdannelse. 
Prøv at lægge mærke til, hvordan 
der forskellige steder i haven kan 
ses delvis nedtrukne blade over 
små huller i jorden. Der er her 
tale om, at regnormen er blevet 
forstyrret i sit arbejde med at 
trække bladet ned under overfla-
den. Bladet skal i påkommende 
tilfælde altså her passere ormens 
fordøjelseskanal. 
   Selve omdannelsen af dødt væv 
til muld kan foregå på en lang 
række måder. Her fortælles blot 
om nogle enkelte af slagsen. 
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Ølsmagning i Forsamlingshuset 
 

Torsdag den 2. november, holdt Hyldals 
Bryghus fra Bække ølsmagning i Ødis For-
samlingshus. Brygmester Tim Hyldal for-
talte om ølbrygning fra tanke til handling. 
Allerede for et par år siden begyndte tan-
kerne om at brygge øl, og sidste år startede 
han så småt hjemme i privaten, men efter-
hånden som det blev til flere og flere ekspe-
rimenter, blev det dog for meget med duf-
ten/lugten og pladsen i hjemmet. 
I Bække stod det gamle frysehus tomt. Det 
var nærmest en ruin, men med lidt knofedt 
og hjælp fra nær og fjern er det i dag blevet 
basen for Ølbrygningen. 
Alt øl er håndbrygget og brygget på natura-
lier, både fra egen skov, fra nabohegn osv. 
Tim fortalte grundigt fra start til slut om 
brygningen, f.eks. hvordan 50 kg hylde-
blomster,  plukket over to dage med Ullas 
hjælp, blev tørret og svandt ind til bare 5 
kg. Vi fik også en forklaring på forskellen 
mellem gæringsprocessen på Pilsner Øl, 
Hvede Øl, Stout Øl og Ales. 
Efter foredraget kom endelig det, som alle 

ventede på, 
nemlig 
ølsmagnin-
gen. 
Det var øl 
fra Djævle-
gruppen, 
som han 
havde valgt 
at servere. 
Vandrings-
mand med 
en meget 
lys smag tilsat brændenælder og skvalder-
kål, Falling Angel med lakrids og hylde-
blomst, Little Devil en mørk øl, Bobler med 
hyld og honning, og til sidst Devils Tear, 
som var tilsat kaffe. 
Ind i mellem var der ristet rugbrød, så man 
kunne gøre klar til at få det maximale ud af 
alle smagsprøverne. 
Tim arbejder på en juleøl, som vistnok 
skulle brygges på rønnebær, og en Cham-
pagneøl  brygget på æbler, tiltænkt som 
nytårsøl – spændende. Han arbejder også på 
en anden serie, som får navne/etiketter efter 
diverse mindesmærker i Vejen Kommune, 
som Bække hører under. 
Sonja havde lavet en let anretning med dej-
ligt rugbrød og lækkert pålæg, og til slut 
kaffe med hjemmebagt kringle. Alle havde 
mulighed for at købe netop deres favoritøl 
med hjem, hvilket de fleste gjorde. 
Der var en fin tilslutning til arrangementet 
ca. 40 personer, som havde en rigtig hygge-
lig aften. Stemningen var super god. 
Tak til Ulla, Tim og Sonja for en god aften. 

Minna 

 

Ølsmagning  
 

Det blev en sjov og interessant aften i Ødis 
Forsamlingshus, hvor mikrobryggeren Tim 
Hyldal, fra Hyldals Bryghus i Bække, for-
talte levende om sin interesse for øl og 
ølbrygning og om opstarten af hans nye 
mikrobryggeri. Vi fik et godt indblik i øl-
brygningens kunst, og i den entusiasme, 
der ligger til grund for de mange og for-

skellige øl, som der blev uddelt prøver på. 
Der kunne smages på såvel hyld, mælke-
bøtter, skvalderkål og bøgeblade m.fl., og 
det gav mange fine smagsoplevelser. Vi fik 
også en god fortælling om de mange stra-
badser ved etableringen af det nye bryghus, 
og om tilblivelsen af de forskellige flaske-
etiketter, der på deres egen stilrene måde, 
skiller sig meget ud fra mængden.  

Bjarne Dantoft Skovvang 1  



 24 

 

Udtrækning af  
Ødis IF lotteri 

 

 November  
 80, 187, 195, 
191, 52, 13,  
127, 35, 87,  

260, 253, 
44  

 

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: Thomas Kjær 
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  
 
 

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 6. februar 2018 
Deadline fredag den 26. jan. 2018 

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 om-
trent midt i Ødis Sogn. 
Hvor? 
 
 

   Vamdrupvej 29 var 
løsningen på sidste num-
mers "Gættebillede".  


