
I dette nummer af Lokal-

bladet kan du læse  
 

Nyt fra Lokalrådet               s. 3                            

Sankt Hans ved Ødis Sø       s. 3 

Krolf for alle                         s. 3 

Smuk Landsbydag               s. 4 

Fredags Hygge                     s. 5 

Gen. fors i Vandværket        s. 5 

Skt. Hans i Ø. Bramdrup      s. 5 

Gymnastikopvisning            s. 6 

Børnedyrskue                       s. 7 

Hvilken Vej?                        s. 8 

Smuk Landsby, Fovslet        s. 9 

Hundeklubben ØBcH           s. 9 

Agilitystævne                        s. 9 

Kirkesider                      s. 11-14 

Bålhytten                             s.17 

Hvad er det?                       s. 19 
Mange frivillige har været i gang med at færdiggøre bålhytten i 
Drenderup Skov. Nu er den næsten klar til indvielse.  Læs s.17 

 Nr. 204                                       Tirsdag den 8. maj 2018                               21. årgang  

Børnedyrskue 
 

Lørdag den 9. juni er der 
børnedyrskue på den gamle 
sportsplads i Ødis Bramdrup. 
Der er flere spændende akti-
viteter bl.a. tombola, kage-
dyst, besøg af Stepping Fri-
villige Brandværn. 

Læs s. 7  

Loppemarked 
 

Ødis IF Støtteforening af-
holder ekstra Loppemarked 
på ”Lille Staver”  Vamdrup-
vej 34. lørdag den 9. juni 
kl. 9.00 til 13.00. Det er 
hovedsagelig restpartier fra 
loppemarkedet i marts, der 
nu forsøges afsat.    Læs s. 3 

FredagsHygge 
 

Nu starter vi sommerens 
udendørs FredagsHygge op 
igen. Første gang, er fredag 
d. 4. maj kl. 16-18.  
Formålet med FredagsHygge 
er at mødes helt uformelt, så 
vi kan lære hinanden bedre at 
kende.                        Læs s. 5 

 LOKALBLADET 

  FOR ØDIS BRAMDRUP  /  ØDIS  /  FOVSLET 

4/18   
Maj      

2018 

Den årlige gåtur  
Den årlige gåtur finder sted  

onsdag den 23. maj kl. 18.30. 
Vi mødes kl. 18.30 på Tværford.      
Kør  ad Steppingvej til Hoppeshuse.  
Tværford er vejen lige over for Hoppes-
huse. Kør  et lille stykke ned ad Tvær-
ford og hold ind på parkeringspladsen 
til højre.  

Tag lidt væske med, som kan nydes 
undervejs.  
Måske slutter vi af med at se den nye 
meget flotte bålhytte / shelter, der lige 
er blevet bygget. Den ligger tæt ved 
Svanemosen. Afhænger lidt af vind og 
vejr og gode ben.  
Alle er velkomne. 

Venlig hilsen  
Aktivitetsudvalget  
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Sognets aktivitetskalender 
   

  MAJ  

4. kl. 16-18, FredagsHygge på bak
 ken ved Ødis Hallen  

7. kl. 19.00-21.45, Pileflet, Ødis 
 Skole  

7. kl. 19.00. Cykelsæsonstart,     
 Mødested: kirkepladsen ved Ødis 
 Kirke  

16. kl. 10-12, Frokostklubben i 
 Vestfløjen  

23. kl. 18.30,Gåtur arrangeret af 
 Aktivitetsudvalget  

26.-27.  kl. 9.00, Agilitystævne på Den  
 gl. sportsplads, Hundeklubben 
 ØBcH 
 

JUNI  

3. kl. 10.00, Krolf for alle på baner
 ne ved Ødis Hallen  

8. kl. 16-18, FredagsHygge på bak
 ken ved Ødis Hallen  

9. kl. 10-13, Loppemarked Lille 
 Staver Vamdrupvej 34, Støttefor
 eningen 

9. kl. 10-14, Børnedyrskue på 
 sportspladsen, Landsbylauget 

 Ødis Bramdrup  

11. kl. 19.00, Generalforsamling, 
 Ødis Vandværk 

14. kl. 18.15, Sogneudflugt, Menig
 hedsrådet  

23. Sankt Hans ved Ødis Sø  

23. kl. 18.00, Sankt Hans, Lands
 bylauget Ødis Bramdrup  
 

 

 

JULI  

6. kl. 16-18, FredagsHygge på bak
 ken ved Ødis Hallen  
 

AUGUST  

10. kl. 16-18, FredagsHygge på bak
 ken ved Ødis Hallen  

25. Aktivitetsdag ved Søen  
 

SETEMBER  

14. kl. 16-18, FredagsHygge på bak
 ken ved Ødis Hallen  

18. kl. 19-21, Sang for Sangglade i 
 Vestfløjen  
 

OKTOBER  

2. kl. 19-21, Sang for Sangglade i 
 Vestfløjen  

11. kl. 17.30, Spis sammen aften i 
 Forsamlingshuset  

23. kl. 19,00, Sangaften i Vestfløjen, 
 Menighedsrådet  
 

NOVEMBER  

28. kl. 19,00, Koncert i kirken, 
 Menighedsrådet  
 

DECEMBER  

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

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. 5 deadline 25. maj   udkommer 5. juni 
 Nr. 6 deadline 27. juli  udkommer 7. august 
  Nr. 7 deadline 31. august udkommer 4. september 
 Nr. 8 deadline 28. september udkommer 9. oktober 
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NYT FRA LOKALRÅDET 
 

Smuk landsbydag 
Søndag den 22. april var der Smuk 
landsbydag. Der mødte ca. 50 frivilli-
ge op i de 3 landsbyer, og der blev 
samlet en masse affald, mere nøjag-
tigt blev der samlet 210 kg affald og 
570 dåser! Der blev vasket mange 
vejskilte og plantet hornvioler ved 
byskiltene i Ødis.  
Dejligt med et så stort fremmøde, tak 
for indsatsen og at vi nu har 3 flottere 
byer at færdes i.  
Øl og vand var sponsoreret henholds-
vis af Brugsen i Vonsild og i Vam-
drup. Rundstykkerne og tilbehør er 
kommunen den glade giver af.  
 

Den midtjyske motorvej 
Den 11. april var der borgermøde i 
Lunderskov omkring den midtjyske 

motorvej. Vejdirektoratet er midt i 
processen af VVM undersøgelsen, 
der skal danne grundlag for den poli-
tiske beslutning om projektet.  
 

I sommeren 2019 afsluttes vejdirekto-
ratets arbejde, hvorefter der følger 
endnu en høringsrunde.  
 

En politisk beslutning forventes i 
slutningen af samme år eller i 2020. 
Kort sagt intet nyt eller konkret, men 
blot en status på arbejdet.   
 

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  

 

Sankt Hans ved Ødis Sø 
Lørdag den 23. juni 2018 
Aktivitetsudvalget arrangerer igen i år 
Sankt Hans fest ved Ødis Sø med bål på 
søen. Det endelige program kan ses i 
næste nummer af Lokalbladet. 

   
 
 
 
 

Loppemarked på  
”Lille Staver”  

 

Vamdrupvej 34  
 

Lørdag den 9. juni kl. 9.00 
til 13.00. 

Støtteforeningen  

Krolf for alle 
Krolfklubben i Ødis Kroge (KØK) har 
banerne ved hallen åbne  

søndag den 3. juni fra kl. 10:00. 
Alle er velkomne til at komme og prøve 
spillet. Vi giver en pølse og en øl/vand 
bagefter. 
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   Smuk landsbydag 
 

Søndag den 22. april var der Smuk 
landsbydag. Der mødte ca. 50 frivillige 
op i de 3 landsbyer, og der blev samlet 
en masse affald, mere nøjagtigt blev der 
samlet 210 kg affald og 570 dåser! Der 
blev vasket mange vejskilte og plantet 
hornvioler ved byskiltene i Ødis.  

Dejligt med et så stort fremmøde, tak 
for indsatsen og at vi nu har 3 flottere 
byer at færdes i.  
 

Øl og vand var sponsoreret henholdsvis 
af Brugsen i Vonsild og i Vamdrup. 
Rundstykkerne og tilbehør er kommu-
nen den glade giver af.  
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FredagsHygge 
Kære alle i vores lokalområde (ØBØF)  
Nu starter vi sommerens udendørs Fre-
dagsHygge op igen.  
Første gang, er fredag d. 4. maj kl. 16-18.  
Formålet med FredagsHygge er at mødes 
helt uformelt under åben himmel, så vi kan 
lære hinanden bedre at kende.  
Tilflyttere og indfødte, store og små, unge 

og ældre....ALLE er hjertelig velkomne.   
Cafeteriet står i år for øl og vand, så husk 
lidt kontanter i lommen.  
FredagsHygge er én fredag i måneden hen 
over sommeren, hvor vi mødes fra kl. 16 
til 18 på bakken ved Ødis Hallen.  

Så sæt et kryds i kalenderen 4. maj, 8. juni, 
6. juli, 10. august og 14. september  
 

Vi glæder os til at møde jer, til et par hyg-

gelige og uformelle stunder    
 

Kristina Aggesen & Annebet Sjøgaard 

Sankt Hans i Ødis 
Bramdrup 
Lørdag den 23. juni 2018 
Landsbylauget arrangerer 
igen i år Sankt Hansfest på 
Den gamle Sportsplads. 
 

Det endelige program kan 
ses i næste nummer af Lo-
kalbladet. 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning over det for-
løbne år 
3. Det reviderede regnskab fremlægges 
til godkendelse 
4. Budgettet for det kommende år 
fremlægges til godkendelse. 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På 
valg er:  
Anders Krogsgaard (formand),  
Kristian Frandsen (vandværkspasser) 
samt Niels Christensen 
- alle genopstiller  

6. Valg af suppleant til bestyrelsen:   
På valg er John Bording 
7. Valg af revisor: På valg er Kjeld 
Kyhl Petersen 
9. Behandling af indkomne forslag (for 
at de kan behandles kræves, at de afgi-
ves til formanden senest 1. juni 2018) 
10. Eventuelt. 
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

www.odisvandvaerk.dk 

ØDIS VANDVÆRK Amba 
Afholder ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

mandag den 11. juni 2018 kl. 19.00 i Ødishallens cafeteria 
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Lidt flere end 50 personer deltog i Spis sammen aften den 12. april. Det var som sæd-
vanlig en god og hyggelig aften med lækker mad. Stor tak til arrangørerne. 

Lørdag den 7. april 
løb den årlige opvis-
ning af stablen. Til 
trods for, at det er en 
tilbagevendende be-
givenhed, når foråret 
afløser vinteren, var 
det et spændt gymna-
stikudvalg, der gik 
dagen i møde. I den-
ne sæson havde vi et 
hold med, hvor nogle 
af gymnasterne ikke 
var mere end et år. 
Samtidig havde flere 
af trænerne ikke prø-
vet at stå for en opvisning før.  
Opvisningen forløb næsten over for-
ventning og de tæt på 80 fremmødte 
havde en dejlig formiddag i hallen. I år 
havde vi tre hold, der hver især skulle 
vise, hvad de mange timer over vinte-
ren havde øvet. Med opvisningen vel 
overstået er hverdagen nu uden gymna-
stik i hallen om onsdagen indtil som-
meren er ovre.  
Vi kommer til at mangle trænere for at 

kunne tilbyde gymnastik i samme om-
fang næste sæson. Derfor søger vi efter 
nye ansigter til vores trænerteam, der 
har lyst til at arbejde med en flok dejli-
ge gymnastikbørn.  
Der skal lyde stor tak til alle trænere, 
de skønne børn og deres forældre for 
en god sæson.  

På vegne af gymnastikudvalget  
Thomas 

Gymnastikopvisning i Ødis 



7 



 8 

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..  
            

Denne gang skal vi over i den østlige del af 
sognet for at finde ovenstående motiv – 
nemlig dette nummers ”Vejgættebillede”. 
Godt forårsgæt!!! 
  

   Sidste nummers ”Vejgættebillede” var 
en stump af Fløjbjergvej nærmere betegnet 
ud for adressen Fløjbjergvej 26 i Ødis. 
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Solen skinnede på indsamlingsdagen den 
22. april. Dagen startede med kaffe og 
rundstykker (leveret af Lokalrådet i Ødis) 
hos Inga og Erik på Chr. Holmsvej 5.  
Efter hyggeligt samvær og en lille stærk, 
blev ruter, poser og gribetænger fordelt og 

alle gik i gang. Det blev til en del dåser og 
affald igen i år. Så nu er Fovslet forårsklar. 
 

Et lille hjertesuk: Det ville være dejligt, 
hvis nogle flere kunne få lyst til at sætte et 
par timer eller tre af til den årlige indsam-
lingsdag. Det er både hyggeligt og så får 

man snakket med naboen.                 KN  Dagens udbytte 

Klar til start 

Smuk landsbydag i Fovslet 

Nyt fra hundeklubben ØBcH 
Så har vi taget hul på en ny sommer-
træningssæson. 
Vi træner lidt af hvert i jeres lokale 
klub. Vi tilbyder familielydighed 

for både hvalpe, 
unghunde og de 
lidt mere modne 
hunde. Ydermere  
tilbyder vi agility 
og rally.  
Hvis du skulle være interesseret i nogle 
lærerige og hyggelige timer sammen 
med din hund, så skynd dig at skrive til 
Ingo på ingo@find-us.dk så kan han 
henvise dig til det rette hold. 
Vores hjemmeside er dch-obch.dk. 

 

Venligst Winnie Kjeldsen 

Agilitystævne 
På den gamle sportsplads 
Lørdag den 26. og søndag den 
27. maj begge dage fra kl. 9 
Alle er velkomne til at komme og 
kigge på. 
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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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maj 2018 

 

 

MAJ 2018 

 

TILLYKKE MED KONFIRMATIONEN 2018! 

Vi har haft et su-
perflot konfirmand-
år sammen med 
disse pragtfulde 
unge mennesker! 
Vi præster er ret 
heldige, som får 
tilbringe så meget 
tid sammen med 
dem. Vi har været 
sammen i Vonsild 
kirke og her i Ødis, 
til undervisning, 
gudstjenester, 
sang, leg, praktiske 
opgaver, og rigtig 
megen kreativitet, 
hygge og sjove 
oplevelser. 

Fra venstre: 
Rasmus Syrak 
Lyngsø, Anders 
Bank Puggaard, 
Tor Trøjborg 
Griepentrog, 
Asger Linde-
gaard Vadgaard, 
Maja Mikkelsen, 
Patric Andersen 
Ulka, Maja  
Isabella Willad-
sen, Mathias 
Due-Kristensen, 
Nicklas Juhl 
Refslund,  
Mathias Bucholt 
Olsen, sogne-
præst Inger 
Hvindenbråten. 

Foto:  
Jeanet Rostgaard 

Hansen 
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GULDKONFIRMANDER I ØDIS KIRKE 

Søndag den 22. april fejret en stor gruppe glade guldkonfirmander at det var 50 år siden 
de blev konfirmeret i Ødis kirke. Dagen startet med morgenkaffe og rundstykker i Vest-
fløjen, og derefter deltagelse i gudstjenesten, hvor de også blev præsenteret.  Efter guds-
tjenesten var der så tid for fest og en god snak om gamle minder.  

BÅLGUDSTJENESTE TORSDAG 24. MAJ KL. 17.00 

Hjertelig velkommen til  
familiegudstjeneste, med efter-
følgende bål i præstegårdsha-
ven, hvor vi hygger med hot-
dogs og snobrød, og leg og 
sang med Ødis-spejderne. Er 
vejret godt, har vi også gudstje-
nesten i  
præstegårdshaven. 
Tilmelding inden den 22. maj 
til Inger på mail: ihv@km.dk 
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Møde i Frokostklubben d. 18. april 2018 
 

Denne gang var det Orla Didriksen der skulle være vores op-
lægsholder. 
Orla fortalte, at han er meget jagtinteresseret og har været på 
jagt mange steder i Europa. 
Men denne gang gik turen til Kasakhstan. Han skulle rejse 
sammen med to kammerater, Jørgen og Hans. 
Han ville forberede sig godt til turen og gik derfor i træning 2 
år før turens start. Det var motion, kost, hård fysisk træning og 
ingen spiritus, og Orla tabte sig 28 kilo. Han skulle også lære 
at ride, det gjorde han på Revsø Rideskole hver mandag aften. 
De to andre havde ikke forberedt sig så godt, så de var meget udmattede, da turen slutte-
de. 
Den 22. september 2016 startede turen, og den skulle vare i 12 dage. Flyveturen tog 17 
timer, og straks derefter blev de kørt til et mødested. Der kom Orla på et hold med en 
skytte og en kok, og de to kammerater på et andet hold. 
De kunne ikke forstå et ord af, hvad der blev sagt på hele turen, men brugte fingersprog 
og grimasser, så det var aldrig et problem. 
Orla blev så kørt ud til en nationalpark, red derefter 3-4 timer stejlt nedad på stenrigt 
terræn, for derefter at kravle op i 2500 meters højde, hvor man så bjerge så langt øjet 
rakte. 
De red i 4 dage uden at se nogle dyr og slog ind imellem lejr på de hårde klipper. Kok-
ken tilberedte maden over bål. De fik ristet gedekød og ris hver dag, så det blev lidt ens-
formigt efterhånden. 
En dag gav skytten endelig den besked, at han havde spottet et dyr, en gedeart. Orla 
skulle kravle i stilling, dyret kom og han ramte det præcist, så det var død på stedet. 
Så var turen til højlandet forbi, og de tog tilbage til lejren, hvor Orla fik et velfortjent 
bad. 
Derefter tog de på tur til lavlandet, hvor Orla hurtigt fik skudt en sibirisk råbuk. Nu hav-
de han fået skudt de to dyr, han havde håbet på, og resten af turen var med overnatning 
på hotel og sightseeing bl.a. på en markedsplads, og så den første øl efter 2 år, dejligt!! 
Så var turen slut, og Orla mødtes med de to andre. De fortalte at turen havde været noget 
hårdere end de havde forventet, så de var godt udmattede. 
Et meget spændende foredrag, hvor vi også så billeder fra den flotte bjergkæde så langt 
øjet rakte. 
Mange tak til Orla.             Rasmus Ravn 
 
Frokostklubbens forårsprogram ser således ud: 
Onsdag d. 16.5.2018: Sundhed for seniorer. Kirsten Bak Hansen 
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 Ras-
mus af hensyn til forplejningen. Alle møderne er den tredje onsdag i måneden fra 10-12.  

 

FROKOSTKLUBBEN 
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Gudstjenester i Ødis Kirke  
maj—juni  2018 

 

 Hvor andet ikke er nævnt er  

gudstjenesten v/sognepræst  

Inger Hvindenbråten 

 

Maj 

6. 5. søndag efter påske kl. 9.00 

10. Kristi Himmelfartsdag kl. 10.30  

13.  Ingen gudstjeneste 

20.  1. pinsedag kl.  10.30 

21. 2. pinsedag Ingen gudstjeneste 

Torsdag 24.  

Børnegudstjeneste kl. 17.00          
med efterfølgende bål i haven 

27. Trinitatis søndag kl. 10.30 

 

Juni 

3. Ingen gudstjeneste 

10. 2. søndag efter Trinitatis kl. 9.00 
KRN 

17.  3. søndag efter Trinitatis kl. 10.30 

24. 4. søndag efter Trinitatis kl. 10.30 

 

KRN: sognepræst Kristina Nilsson  

SOGNEUDFLUGT  
TORSDAG DEN 14. JUNI  

KL. 18.15 
Hjertelig velkommen til sommerens 
sogneudflugt, som denne gang går til 
Dansk Klokkemuseum i den gamle  

kirke i Over Lerte. Der får vi en guidet 
tur mellem alle klokkerne, for derefter at 

se den gamle skolestue og lærerbolig. 
Aftenen afsluttes med kaffe og lagkage 

på Hotel Vamdrup. 
Tilmelding til Inger senest  

den 11. juni 2018. 
Pris kr 100,- 

  

 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.  

 

SANG FOR SANGGLADE  
 
 

 
 

Næste gang er tirsdag den 18. septem-
ber og derefter tirsdage i lige uger. 

Læs om det  i Lokalbladet 
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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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Bålhytte/shelter i 
Drenderup Skov  
Sidste år meddelte Naturstyrel-
sen os, at vi var blevet tilgode-
set med en ny bålhytte / shelter 
i Drenderup Skov i stedet for 
den gamle, der stod bagved 
Drenderuphus. Dette hus var 
blevet udlejet, og derfor lå 
bålhytten ikke så hensigtsmæs-
sigt mere. 
Den nye hytte er blevet place-
ret lidt nede i skoven – langs 
den store vej til højre i den 
åbne plads og ved den lille 
skovsø.  Naturstyrelsen fælde-
de de nødvendige træer og 
planerede pladsen og selve 

konstruktionen / de bærende 
elementer blev opført af elever 
fra Troldkær skole, dem der 
tidligere har lavet vor junglesti. 
Dygtige drenge.  
Resten af arbejdet er udført af 
ca. 10 frivillige, primært efter-
lønnere og pensionister – fanta-
stik godt ledet af Hans Niel-
sen.  For nuværende mangler 
der at komme tagpap på. Dette  
har Niels Møller Jensen lovet 
at udføre.    
Der er bestilt 3 borde og et 
grill/bålsted. Dette har Kolding 
Kommunes landsbypulje bevil-
get pengene til. 
STOR  TAK  TIL  ALLE  
DER  HAR  HJULPET   – 
hvis ikke alle I på forskellig 
vis havde hjulpet var projek-
tet aldrig blevet til noget.   
Når alt er færdigt skal vi have 

hytten indviet og håber derefter 
det vil blive brugt rigtig meget. 
Vi ved i hvert fald, at børneha-
ven glæder sig. Håber også at 
alle vil passe godt på huset / 
området og rydde op efter sig.  
Der kommer en kæde over 
vejen på et tidspunkt, så det 
ikke er muligt at køre til stedet. 

Sådan er reglerne alle steder, 
hvor Naturstyrelsen bygger 
bålhytter / shelter. Det bliver 
også sådan, at man via deres 
hjemmeside kan booke stedet, 
så man er sikker på, huset er 
fri, hvis man ønsker at bruge 
stedet evt. overnatte.   

Aktivitetsudvalget   
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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 som sædvanligt ude fra na-
turen, hvor vi på denne årstid 
kan finde ovenstående 
”blomst”. Der er, som der står 
foran ikke tale om en blomst, 
men en blomsterlignende tin-
gest. Hvad er det? 
   Sidste nummers gåde var 
nok blandt de svære af slag-
sen. Det var simpelthen hun-
blomsten på den almindelige 
hassel, der var gåden. Denne 
meget lille blomst ses kun i 

kortere tid i det tid-
lige forår, hvor den 
åbner sig for at mod-
tage støv eller pollen, 
som det egentlig hed-
der fra andre træers 
hanblomster, der jo 
som bekendt allerede 
kan ses om efteråret 
på træerne. 
   Hassel bestøver 
ved vindens hjælp – 
altså ved at pollen 
fra træet bliver ført 
med vinden hen til 

hunblomsterne, som straks ef-
ter befrugtningen lukker sig og 
begynder at danne en nød. 
   Hassel er som oftest såkaldt 
selvsteril – altså det kan ikke 
selvbestøve, så derfor kræves 
der for succes med befrugtnin-
gen, at der 
helst skal 
være flere 
sorter af 
hassel i 
nærheden.   
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Udtrækning af  
Ødis IF lotteri 

 

 April 2018 
   191, 135, 295, 

44, 212, 179,   
71,  208,  150,  
194, 239, 221 
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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: Christian Thomsen 
  

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/ 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: 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 26398292 
 

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 5. juni 2018 
Deadline fredag den 25. maj 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

 Dette nummers 
”Gættebillede” er foreviget i 
den østlige del af sognet. Der er 
tale om et tidligere landbrug, 
der i dag huser en virksomhed. 
Hvor er vi henne denne gang? 
 

  Løsningen på sidste nummers 
"Gættebillede" var huset på 
adressen Skovvang 7 i Ødis.  


