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Fuldt program på 
skolen i oktober 
 

Oktober var en begivenheds-
rig måned på Ødis Skole 
med masser af nye aktiviteter 
på programmet. Her kan 
nævnes Lærernes Dag, Åben 
Skole samt Venskabs– og  
Motionsdag.             Læs s. 5 

Koncert i 
Ødis Kirke 

 

Onsdag den 28. 
november kl. 
19.00 er der 
julekoncert i 
Ødis Kirke med  
Anne Dorte Michelsen. 

Læs s. 14 

Juletræstænding i 
Ødis Sogn 
 

Lørdag den 1. dec. er der 
Julemarked og juletræstæn-
ding i Ødis. I Ødis Bramdrup 
foregår juletræstændingen 
søndag den 2. dec. Begge 
steder håber man at finde 
Julemanden.    Læs s. 7 og 9 

 LOKALBLADET 

   FOR ØDIS BRAMDRUP  /  ØDIS  /  FOVSLET 

9/18   
November        

2018 

  Generalforsamling 
for Ødis IF,  

Støtteforeningen for Ødis IF 
 og Cafeteriet i Ødis Hallen 

Mandag d. 26. november 2018  

kl. 19:30 

i Ødis Hallens Cafeteria 

 Generalforsamling 
Landsbylauget Ødis Bramdrup 

afholder ordinær generalforsamling 
 

d. 12. november 2018 kl. 19.30 
 

i Sadelmageriet Dannebrogs værksted 
på Enggårdsvej 5, Ødis Bramdrup. 

 

Dagsorden i henhold til                
vedtægterne. 
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Sognets aktivitetskalender 
NOVEMBER  

 6. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria  

12. kl. 19.30, Generalforsamling i 
 Landsbylauget Ødis Bramdrup  

20. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria  

21. kl. 10-12, Frokostklubben i 
 Vestfløjen  

23.  kl. 10-17, Juleåbent i Galleri 
 Mørkøre  

24.   kl. 10-17, Juleåbent i Galleri 
 Mørkøre  

25.  kl. 10-17, Juleåbent i Galleri 
 Mørkøre  

26. kl. 19.30, Generalforsamling for 
 Ødis IF, Støtteforeningen og Ca
 feteriet, Ødis Hallens Cafeteria  

28. kl. 19,00, Julekoncert i kirken, 
 Anne Dorte Michelsen, 

  Menighedsrådet  

30.  kl. 10-17, Juleåbent i Galleri 
 Mørkøre  
 

DECEMBER  

1. kl. 10-15 Julemarked i det gl. 
 mejeri  

1.  kl. 10-17, Juleåbent i Galleri 
 Mørkøre  

2.  kl. 10-17, Juleåbent i Galleri 
 Mørkøre  

 

2.  kl. 15,00 Juletræstænding på 
 ”Torvet” i Ødis Bramdrup  

4. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria  

7. kl. 18.00-21.30, Åben Hal, Ødis 
 Hallen  

7. kl. 18.00-21.30, Åben Skole i 
 samarbejde med Åben Hal, Ødis 
 Skole  

18. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria  

19. kl. 10-12, Frokostklubben i 
 Vestfløjen  

 

2019  JANUAR  

28. kl. 19.00 Generalforsamling i 
 Forsamlingshuset  

 

MARTS 

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

   

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2018   

 Nr. 10 deadline 30. november udkommer 11. december 
 

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2019 
 Nr. 1 deadline 25. januar  udkommer 5. februar 
 Nr. 2  deadline 22. februar   udkommer 5.  marts 
 Nr. 3 deadline 29. marts   udkommer 9. april 
 Nr. 4 deadline 26. april  udkommer 7. maj 
 Nr. 5  deadline 24.  maj      udkommer 4.  juni  
 Nr. 6 deadline 26. juli  udkommer 6. august 

Præmiewhist   
Præmiewhist er startet den tirsdag d. 11. 
september kl. 19,00 i Ødis Hallens Cafe-
teria. Vi spiller tirsdage i ulige uger. 

Bankospil  
i Ødis Hallens Cafeteria  
Hver onsdag kl. 19.30.  
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NYT FRA LOKALRÅDET 
Landsbyfælleden 
Der er kommet godt skred i planerne for 
Landsbyfælleden, Lokalrådet har afholdt 
to møder i oktober, et hvor også Ødis 
Bramdrup og Fovslet blev opfordret til at 
deltage i planlægningsarbejdet, da Lands-
byfælleden jo som sagt er et projekt, 
tænkt til fælles gavn og glæde for hele 
lokalområdet. 
Det andet møde var et opstartsmøde med 
Tegnestuen Mejeriet, og de har lovet at 
arbejde hurtigt, så vi forventer første ud-
kast til en bygning præsenteret medio 
november. 

Landsbypuljen 
Tiden nærmer sig, hvor vi opfordrer til 
fastlæggelse af de projekter, der skal sø-
ges om Landsbypuljemidler til. Ansøg-
ningsfristen er primo januar igennem 
Lokalrådet.  
Så tænk over, hvad I har af ideer. 

 

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 : 40557  eller bankkonto: 5881 

4383 569 430  (husk navn og adresse)  eller til  Christian Støvlbæk Garbenfeldt, 
”Midtgård”, Farrisvej 8, Ødis Bramdrup  

 

23. 24. og 25. november 
30. november 
1. og 2. December 
Alle dage kl. 10-17 
 

Det er blevet en fast tradition for 
mange at komme forbi og hilse 
på, når Galleri Mørkøre holder ju-
leåbent. 

Der er Færøsk inspirerede maleri-
er, puder, tørklæder, samt små 
håndlavede træhuse.  
Der er smagsprøve på årets jule-
vin, der pynter på bordet og sma-
ger så fuglene flyver lystigt afsted. 

 

Farrisvej 6, Ødis Bramdrup 
 

Alle er hjertelig velkommen. 

Juleåbent i Galleri Mørkøre 
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Velkommen til Ødis Sogn  

 Af Inge M. thomsen 
 

Velkommen til de nye beboe-
re på Vamdrupvej 25.  
Den 1. maj flyttede Ulla Jør-
gensen og Henrik Lindskov  -   
begge i 50erne   -  ind på 

adressen sammen med deres 2 hunde, beg-
ge bretoner, Duplo på 11 år og Elvis på 
bare 4 mdr. 
De boede tidligere i Kolding, men havde i 
længere tid kigget efter noget på landet 
med som vi siger ” højt til loftet”. De så på 
flere ejendomme, der så godt ud på papiret 
men lignede, ja man tror nogen gange det 
er løgn, men denne bolig her levede til ful-
de op til det lovede. De nyder stedet, roen 
og den flotte udsigt ud over markerne, hvor 
de dagligt kan se rådyrene og flere gange 
også dådyr gå omkring.  
Ulla er sygeplejerske og kører ud fra Vejen 
kommune. Hun har yderligere specialiseret 
sig som både zone-, psyko- og stresstera-
peut.  Henrik er sælger i fødevarer, grønt, 
for et svensk firma, der hedder Green Food 
og har ansvaret for hele Denmark.  
De er begge aktive og dyrker både motion i 
et Fitness center i Kolding og mountainbi-
ke cyklerne luftes gerne, når tid og vejr er 

til det.  Tid til rejser skal der også være. De 
voksne børn  –  5 i alt med 3 børnebørn  -  
bor inden for ca. en times kørsel. Det er rart 
med den gode plads i huset, som giver 
overnatningsmuligheder, når familien kom-
mer på besøg.  
De er begge startet med træning af den 
unge hund, og den skal som tiden går, også 
bruges til jagt, som Henrik har stor interes-
se i. Han har tidligere været med i jagt i 
området, så han er godt kendt her.  

1000 TAK til Ødisborgere   
1000 TAK til de mange Ødisborge-
re, der har støttet op om, og sponso-
reret Aktivitetsudvalgets mange, ja, 
mange aktiviteter. 
Hele 51 husstande har indbetalt – store 
som små beløb – og det glæder os rigtig 

meget, da vi tager det som et udtryk for, 
at I værdsætter det arbejde, de mange 
frivillige gør for vor by og samfund.  
Skulle der være nogle der lige glemte det 
i farten kan det stadig nås:  
MobilePay 40 68 82 82 eller  
konto nr. 2470 8977 154 422. 
 

Og er der nogen, der har fået lyst til at 
være med på listen over de frivillige, så 
kontakt os endelig. 
 

Eigil 29 65 67 99  
Jens 40 68 82 82   
Inge på 20 14 20 71  
Jo flere vi er, jo hurtigere går arbejdet.  
Stor tak fra Aktivitetsudvalget. 

Røde Kors Landind-
samling 
Ved Røde Kors Landsind-
samling den 7. oktober blev 
der i Ødis Sogn indsamlet 5.425 kr. Dertil 
kommer 5-600 kr. på MobilPay. 
Stor tak til alle, der har støttet det gode 
formål og tak til indsamlerne.               nc 
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Oktober var en begivenhedsrig må-
ned på Ødis Skole med masser af 
nye aktiviteter på programmet 
 

Lærernes Dag 
Som man kan læse her i Lokalbladet 

blev måneden sat i gang med en fejring 

af skolens ansatte på Lærernes Dag den 

5. oktober, hvor både lærere og pæda-

goger modtog blomster, kage og et 

pyntet lærerværelse i anledning af den 

internationale mærkedag. 
 

Åben Skole 
I forbindelse med månedens Åben Hal-

arrangement blev dørene til den første 

omgang af Åben Skole slået op. Til 

Åben Skole har alle interesserede mu-

lighed for at benytte nogle af de fine 

faciliteter, der er på skolen. Der var 

både gang i skolekøkken, sløjdlokale 

og udendørs i bålhytten. Der blev hæk-

let og strikket og dystet i skak – og der 

var heldigvis både godt fyldt i hallen 

og på skolen i forbindelse med arran-

gementet. Tilbagemeldingerne har væ-

ret meget positive og initiativtagerne 

ser frem til at gentage successen igen i 

november. 

Gang i ung-

domsklubben 
Som endnu en ny 

ting er der nu også 

kommet lidt mere 

gang i ungdoms-

klubben på skolen. 

Klubben er for dem, der går i 6. til 10. 

klasse og er tænkt som et sted, hvor de 

unge har mulighed for at være sammen 

med vennerne, høre musik eller spille 

pool og Playstation. Men der er rig mu-

lighed for også selv at være med til at 

præge aktiviteterne i klubben fremover. 

Klubben er åben hveranden mandag fra 

kl. 18:00 til kl. 21:00 og efter en lidt 

langsom opstart møder flere og flere nu 

op. 

  

Klubben er et frivilligt initiativ, der er 

sat i gang af ”Klubgruppen”, som er et 

samarbejde mellem Ødis Skole, foræl-

dre i byen og Lokalrådet ØBØF.  
 

Venskabs- og motionsdag 
Før efterårsferien var der som altid 

Motionsdag på skoleskemaet for alle 

elever på Ødis Skole. I år blev dagen 

grebet lidt utraditionelt an med flere 

forskellige aktiviteter på programmet. 

Der var både lege og konkurrencer i 

hallen, Extreme race og cykelcross i 

skoven, samt cykelbane og mooncar-

aktiviteter på skolen – så der på den 

måde var noget for enhver motions-

smag.  

Det overordnede tema var venskabet på 

tværs af klasserne, og hver eneste klas-

se tilbragte derfor formiddagen sam-

men med sin venskabsklasse.  

Skriv til Lokalbladet 
Der foregår rigtig mange ting i sognet i 
de forskellige institutioner og foreninger 
både i dagligdagen og ved særlige arran-
gementer. Det vil vi gerne skrive om i 
Lokalbladet.  
I skolen, i Børnehaven i Hallen sker der 
hele tiden noget, som er værd at fortælle 
om.  
Så skriv et par ord og send det til Lokal-
bladets mailadresse. Den ses på side 23. 
Der må gerne være billeder med. 

nc 

  Fuldt program på skolen i oktober 
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Spissammen aften i Ødis 
Forsamlingshus 

Formanden kunne 
byde velkommen 
til endnu en vel-
lykket spissammen 
aften med fuldt 
hus og masser af 
glade mennesker. 
De tog godt for sig 
af maden, og hyg-
gede sig gevaldigt. 
Det var den 14. 
spissammen aften, 

og efter bestyrelsens mening har alle 
været vellykkede aftener, fordi alle mø-
der op med godt 
humør og god 
appetit. 
Sonja har været 
tovholder hver 
gang, og med stor 
succes. Hun har 
hver gang haft en 
håndfuld hjælpe-
re, men det er 
Sonja der har sty-
ret slagets gang. 

Bestyrelsen sender Sonja en stor og 
velment tak for hendes store engage-
ment.  
 

Det er derfor med stor beklagelse, men 
også med forståelse, at bestyrelsen har 
modtaget Sonjas beslutning om at stop-
pe.  
 

I bestyrelsen håber vi fortsat at kunne 
holde disse hyggelige spissammen afte-
ner, men udfordringen er nu at finde 
en anden, som kunne tænke sig at være 
tovholder, måske blot for madlavnin-
gen.  

På bestyrelsens vegne 
Eigil Laursen 

Lærernes Dag 
 

Af Berit Ehlers 
 

Den 5. oktober er af UNESCO og FN ud-
nævnt til Lærernes Dag. I bestyrelsen på 
Ødis Skole var der ikke den store tvivl om, 
at det er en rigtig god idé, som vi gerne 
ville bakke op om. Skolens medarbejdere 
anede ikke noget om planerne, da forældre-
repræsentanter fra skolebestyrelsen gik i 
gang med at lave overraskelser for at aner-
kende og glæde lærerne. Der blev pyntet op 
med flag på lærerværelset og skrevet indi-
viduelle kort til hver af de ansatte på sko-
len. Der blev desuden bagt kage til både 
lærere og pædagoger. 
Der har generelt været stor opbakning til 

markering 
af dagen 
fra skolens 
forældre, 
og det hele 
kunne ikke 
være faldet 
på plads 
uden dem. 
Der skal 
derfor bå-
de lyde en 
stor tak til 
alle foræl-
dre for opbakningen og igen til både lærer 
og pædagoger for deres store engagement 
og arbejde i vores børns hverdag. 
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Julemarked i  

det gamle mejeri i Ødis 
 
 

Lørdag den 1. december 2018 er der julemarked i  
Det gamle Mejeri i Ødis fra kl. 10-15. 

Adresse: Mejerivej 22, Ødis.  

Kom og se de mange spændende stande med julepynt, smykker, 
ting i træ, strømpenisser og meget, meget mere.  
 

Der kan købes gløgg og æbleskiver hele dagen. 
 

Kl. 15 vækkes julemanden, og vi går derefter samlet ned til ju-
letræet ved Ødis Kirke, hvor vi får byens juletræ tændt og syn-
ger og danser om juletræet.  
Der er godteposer til alle børn (kræver ikke tilmelding).  

 

Vel mødt til en hyggelig dag 

Arrangeret af Aktivitetsudvalget og Julemarkedsudvalget 
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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..  
            ”Vejgættebilledet” denne gang skal 

eftersøges i den østlige del af sognet. 
Fotoet er optaget en dejlig solrig men 
kold oktoberdag, hvor efterårsland-
skabet fremstår i al sin skønhed.   
God fornøjelse. 
 Sidste nummers Vejgættebillede” 
var en stump af Bramdrupgårdsvej set 
fra Bramdrupgård ned mod Karholm 
Mose. 
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 Generalforsamling  
for Ødis IF, Støtteforenin-

gen for Ødis IF og  
Cafeteriet  

i Ødis Hallens cafeteria,  
 

Mandag d. 26. november 
2018 kl. 19:30   

 

Med venlig hilsen  
Jytte Johannsen 

Banko på Vesterled 
 

Der er endnu 2 bankodage i 
efteråret. 
Mandag den 12. november 
Mandag den 26. november 
 

Begge dage kl. 14 i den store stue.  
 

Vi håber selvfølgelig, at så mange som mu-
ligt vil deltage og støtte op om arrangemen-
terne. Et overskud, går det til beboernes ve 
og vel. 

Med venlig hilsen 
Vesterleds Vennekreds 

v. Stig Funder 

Sang på Vesterled 
 

Den 1. onsdag i måneden i vinterhalv-
året er vi nogle stykker, der mødes på 
plejehjemmet Vesterled  Ødis  kl 14.30, 
hvor vi synger med beboerne. Men vi 
kunne godt være nogle flere, især 
mangler vi nogle gode mandsstemmer. 
Og så er der nok nogle der siger jeg kan 
ikke synge, ja, men enhver fugl synger 
med sit næb. Og så er der gratis kaffe.  
 

 

På beboernes vegne  
Karen Clausen og Ingrid Nielsen 

 

Første søndag i advent,  

søndag den 2. december  

kl. 15.00 
inviterer Landsbylauget Ødis Bram-

drup til juletræstænding med julesan-

ge på ”Torvet” 

ved rundkørslen i 

Ødis Bramdrup. 

Efterfølgende 

skal julemanden 

findes i området 

omkring Den 

Gamle Sports-

plads. 
 

 

 

 

Gløgg og æbleskiver kan købes for 

30 kr. pr. voksen og 10 kr. pr. barn. 

Der er slikposer til børnene. Husk 

tilmelding til Lars Frandsen (sms til 

40921142) senest den 25. november.  

Alle er velkomne  
 

Landsbylauget Ødis Bramdrup  

Juletræstænding i Ødis Bramdrup 

Gløgg og æbleskiver:30 kr. pr. vok-
sen og 10 kr. pr. barn. 
Slikposer: sms  4092 1142 
til Lars Frandsen senest den 25. no-
vember.  
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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 

Denne plads er ledig 

til en annonce. Hvis 

nogen skulle være in-

teresseret, kan man 

henvende sig til      

Lokalbladets annonce-

medarbejder  

se side 31 
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NOVEMBER 2018 

EFTERÅR OG ALLEHELGEN 

  

 VELKOMMEN TIL MINDEGUDSTJENESTE PÅ  
ALLEHELGENS DAG 4. NOVEMBER KL. 19.00  

I ØDIS KIRKE 

”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) 

Vi læser navne og tænder lys for alle dem der er 
gået bort i Ødis sogn siden sidste Allehelgens 
dag. Alle er velkommen til en eftertankens aften i 
kirken. Sang og musik ved Karin Petersen, Thea 
Adolph Jensen og Nanna Lykke Larsen. 
Efter gudstjenesten sælges der gravlys i våbenhu-
set, hvis man vil tænde lys på familiens gravsted. 
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 HALLOWEEN – BØRNEGUDSTJENESTE 

En hyggelig, uhyggelig oktober eftermiddag 
i Ødis kirke, med spejderne, mange børn og 
voksne, englene Thea og Karin og djævlen 
Berith. Her var hekse og spøgelser, og man-
ge andre skræmmende og sjove skabninger. 
Englene havde mistet nogle fjer, så vi fulgte 
et fjerspor spor og fik slik af djævlen Berith 
og englen Thea, da vi fandt alle de andre 
engle på himmelstigen i våbenhuset. 
Til sidst gik vi alle sammen til Vestfløjen, 
hvor de søde damer serverede aftensmad, 
kaffe og småkage—og så spiste vi lidt mere 
slik! 

 SALMEAFTEN MED IBEN KROGSDAL 
I efterårsmørke og blæst 
varmede  det godt at 
komme sammen til 
salmeaften i Vestfløjen. 
Iben Krogsdal formidle-
de på en meget levende 
måde flere af sine nyere 
salmer og historien 
bagom dem. Sammen 
med organist Karin fik 
vi også selv lov til at 
synge med. 
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FROKOSTKLUBBEN 

Møde i Frokostklubben den 17. oktober 
2018. 
Denne gang havde vi besøg af Jens Lund, 
som skulle holde et oplæg om sine rejseop-
levelser i Israel. 
 
Jens kommer fra en landmandsslægt i 
Vestjylland og er uddannet som landbrugs-
kandidat. 
Han har arbejdet som planteavlskonsulent i 
landboforeningen i Kolding, kom derefter 
til Kemira, hvor han arbejdede med gød-
ning. Nu er han ansvarlig for kemiafdelin-
gen i Danish Agro. 
Han fortalte, at i gamle dage kom folk ikke 
langt hjemmefra. Det længste var nok, når 
de drev stude til Tyskland, men grænsen 
gik dog ved Ribe dengang, så det var ikke 
så langt. 
 
Jens' far var købmand og havde et deltids-
landbrug. Han havde kvæg og rejste bl.a. 
til Skotland efter dyr. Jens rejste også som 
barn med sine forældre til Norge og Sveri-
ge. Han fortalte, at han altid har elsket at 
rejse og var som ung på seminar i Finland 
og Polen. 
I 1975, da han gik på Landbohøjskolen, fik 
han tilbudt et studieophold i Israel. Han 
skulle studere tomatplanter i vandkultur 
tilsat næringsstoffer. Det foregik i et 
væksthus på toppen af et 5 etagers højt 
hus. Man prøvede at tilsætte forskellige 
næringsstoffer og fandt ud af, at fosfor var 
vigtig for resistens mod kolde nætter. 

I 2018, altså 43 år efter det første ophold i 
Israel, fik han tilbud om at komme med på 
en landbrugsfaglig tur derned igen. 
 
Jens fortalte kort historien om, hvordan 
staten Israel er blevet til. 
Det Osmanniske imperium herskede fra 
1517-1917 i hele Middelhavsområdet, og 
blev styret fra Konstantinopel, nu Istanbul. 
Derefter blev der lavet forskellige grænse-
dragninger, hvorved flere lande opstod. 
Staten Israel blev oprettet i 1947, da Palæ-
stina blev delt i to. Det har siden givet me-
get uro og mange kampe i området, og 
spørgsmålet er, om der nogensinde bliver 
fred. 
 
Han viste billeder fra Jerusalem, hvor vi så 
nogle af de kendte steder. I 1975 kunne 
man gå frit omkring og komme ind alle 
steder. I dag er der militær overalt, og man 
bliver overvåget. Der bor ca. 900.000 i 
byen. 
Vi så også billeder fra Det døde Hav, hvor 
han var ude at bade. Vandet indeholder 
meget kali og magnesium, og det er farligt 
at få i munden. 
Hotellerne er fantastiske og maden er god. 
De besøgte også virksomheder på Vest-
bredden bl.a. et væksthus med produktion 
af forskelligt grønt. De så en kæmpe dad-
delplantage, der har de bedste dadler i ver-
den. På pakkeriet var det palæstinensiske 
kvinder, der arbejdede, derefter kom mæn-
dene og gjorde rent. Samarbejdet på Vest-
bredden fungerede fint. 
I det daglige fungerer samarbejdet mellem 
israelere og palæstinensere udmærket. Det 
er dog ikke altid det, man får at vide, når 
man ser tv. 
 
Det var igen et meget spændende og lære-
rigt oplæg, så stor tak til Jens. 
 

Rasmus Ravn 
 

Programmet for resten af efteråret : 
Onsdag d. 21-11-2018: Terje Bårdsen, 
Mit liv i Danmark 
Onsdag d. 19-12-2018: Poul Berrig, 
Vamdrup og Ødis omegn fra 1864 
 

Kontaktpersonerne er : 
Jens Vang             21748508 
Christian Dahl      40325985 
Rasmus Ravn       81904800 
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Gudstjenester i Ødis Kirke  
november—december 2018 

 

 Hvor andet ikke er nævnt er  

gudstjenesten v/sognepræst  

Inger Hvindenbråten 

November 

4. Allehelgens søndag kl. 19.00 

Mindegudstjeneste. 

Sang ved Thea Adolph Jensen og 
Nanna Lykke Larsen 

11. 24. søndag e. Trinitatis 

Ingen gudstjeneste 

18. 25. søndag e. Trinitatis kl. 10.30 

25. Sidste s. i kirkeåret kl. 9.00 

 

December 

2.  1. søndag  i advent kl. 10.30 

9. 2. søndag i advent kl. 19.00 

”De ni læsninger” 

Gløgg og æbleskiver i Vestfløjen  

16. 3. søndag i advent kl. 14.00 

”Vi synger julen ind” KN 

24. Juleaften kl.13.00 

Familiegudstjeneste 

Juleaften kl. 16.00 

Julegudstjeneste 

25. Juledag kl. 10.30 

Højtidsgudstjeneste 

26. 2. juledag 

Ingen gudstjeneste 

 

(KN: sognepræst Kristina Nilsson) 

VELKOMMEN TIL 
JULEKONCERT  

ONSDAG DEN 28.  
NOVEMBER KL. 19.00  

I ØDIS KIRKE 
 BILLETTER: 
Pris: 200 kroner 

Kan købes via kirkens MobilePay,  
nummer 40628  

(oplys navn og antal billetter).  
Afhentes efter gudstjenester i kirken. 

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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Leje af borde 
og stole 

 

Vi gør opmærk-

som på, at det er 

muligt at leje bor-

de og stole fra 

cafeteriet. 

Ved interesse 

kontakt: 
 

Camilla  

Mathiesen 

51 90 50 98 

BANKOSPIL 
I Ødis Hallens Cafeteria 
Hver onsdag kl. 19.30  

Start d. 3. oktober 
Sidste gang d. 19. de-

cember 2018 
 

Der spilles om 
20 gevinster + ekstra- 

gevinst og udtrækning  
af amerikansk lotteri 

 

Arr.: Støtteforeningen 
for Ødis IF  

Gymnastik for børn i Ødis Hallen 
Gymnastik for børn fra 4-10 år. 
Træningstider: Onsdage kl 17.15-18.00 
Fra onsdag den 5. september til april. 
Trænerteamet:  Simone og Vibeke 

Gymnastik for de mindste            
Vi tilbyder FB gymnastik for børn ½ -3.   
Vi træner onsdage kl. 16.30-17.15 i Ødis 
Hallen.  
Træner: Marie Evald 
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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 

Også denne gang skal vi ud i naturen 
for at finde den aktuelle gåde i ”Hvad 
er Det”. 
   Vild Kørvel var den plante, som 
var sidste nummers gåde i ”Hvad er 
Det” I sandhedens interesse skal dog 
nævnes, at der var tale om de sørgeli-
ge rester af denne smukke skærm-
plante, der tidligt på sommeren er så 
udbredt langs vejens grøftekanter. 
   Som foran nævnt er der tale om 
en skærmplante, hvor der nu kun er 
lidt rester tilbage af selve skærmen.  
   Vild kørvel er en toårig plante i 
skærmplante-familien. Det er en op 
til 1,5 meter høj, rigt grenet urt med 
matgrønne, hule, furede stængler, der 

forneden er spredt stivhåret. Bladene 
er store, mørkegrønne og 2-3 gange 
fjersnitdelte med trekantet omrids. De 
hvide blomster sidder i endestillede 
skærme. Storskærmens stråler er 
glatte. Småskærmene er 5-15-
blomstrede og har 5-6 bredt lancet-
formede svøbblade. Frugten er kølle-
formet, glinsende og sortbrun og 6-11 
millimeter lang. Vild kørvel er ud-
bredt i Europa, Nordafrika og 
Nordasien, mod syd kun i bjergegne. 
Den findes desuden indslæbt i Nord-
amerika. 
   Frøene spredes ved vindslyngning. 
   Den findes langs veje, skrænter, i 
græsvegetation, ruderater osv. Delvis 
kulturbetinget.  
   Vild kørvel er uhyre almindelig. 
Den er tæt på at være 
"nationalplante" for Danmark. I hede
- og sandjordsegne findes den dog 
overvejende, hvor der er fyldjord 
langs veje etc. 
   Blomstrer primo maj-ultimo juni. 
Man kan dog undertiden finde blom-
strende planter frem til medio sep-
tember. Den visner mere eller mindre 
hen en måneds tid efter blomstringen. 
   Dens blade er spiselige og passende 
som en suppeingredi-
ens. Smager mildt 
krydret af gulerod og 
kørvel. Have Kør-
vel, er nært beslægtet 
med denne art.  
Kilde: Internettet  

https://da.wikipedia.org/wiki/Plante
https://da.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A6rmplante-familien
https://da.wikipedia.org/wiki/Urt
https://da.wikipedia.org/wiki/St%C3%A6ngel_(plantedel)
https://da.wikipedia.org/wiki/Blad_(plantedel)
https://da.wikipedia.org/wiki/Blomst
https://da.wikipedia.org/wiki/Blomsterstand
https://da.wikipedia.org/wiki/Bladformer
https://da.wikipedia.org/wiki/Frugt
https://da.wikipedia.org/wiki/Europa
https://da.wikipedia.org/wiki/Nordafrika
https://da.wikipedia.org/wiki/Nordasien
https://da.wikipedia.org/wiki/Nordamerika
https://da.wikipedia.org/wiki/Nordamerika
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Udtrækning af  
Ødis IF lotteri 

 

 Oktober 2018 
 

  261, 72, 270,  
227, 195,  255,  
118, 182, 170,  
126, 133, 41 
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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 
Hele året: Døgnåbent 
24/7 med tilmelding 
 

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:  
Kira Nielsen  tlf. 26 74 84 35 
 

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: Christian Thomsen, tlf. 2292 3525  
 

Aktivitetsudvalget  
Formand: Eigil Laursen tlf. 75 59 81 99 
Eller kontakt 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/Torben Lindegaard, tlf. 28 70 72 71 
 

Ødis Antenneforening www.oedisaf.dk 

Formand: Kai Videbæk, tlf. 75 59 84 09 
 

Vandværkerne 
Ødis: Anders Krogsgaard, tlf. 2943 9196 
         E-mail: 488@voresvandvaerk.dk 
         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: Ole Reeckmann, Kolding 
Tlf.: 20 20 75 89 
Email: ole@olvi.dk 
 

Krolfklubben  ”Madholdet”,  
Ødis Bramdrup 

Formand: Vagn Hugger, tlf. 91 54 24 73 
 

Sang for Sangglade 

Kontaktperson: Jette Christensen 
25595106 
  

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/
mailto:ole@olvi.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 2639 8292 
 

Tryk: 
 

InPrint A/S 
C.F. Tietgens Vej 7B 
6000 Kolding 
 

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 11. december  2018 
Deadline fredag den 30. nov. 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

 Denne gang skal vi ud i den 
sydøstlige af sognet for at finde 
det aktuelle ”Gættebillede” i 
eksisterende nummer af Lokal-
bladet.  
Hvor er vi henne? 
 
   Løsningen på sidste num-
mers "Gættebillede" var en 
privat bolig – nemlig Stepping-
vej 3 Ødis. 


