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Foreninger                          s. 22 Stemningsbillede fra et hyggeligt agilitystævne på den gamle 
sportsplads den 26. og 27. maj  i dejligt sommervejr. 

 Nr. 205                                       Tirsdag den 5. juni 2018                               21. årgang  

Ødis Skole  -  skolen 
for dit barn 
Informationsmøde om næste 
skoleår: Tirsdag den 12.06 
kl. 19-20 på Ødis Skole.  
Hør nærmere om vores tiltag 
og få større viden om, hvil-
ken betydning det vil have 
for dit barn.                  Læs s. 5  

Sankt Hans i Ødis 
Sogn 
Lørdag den 23. juni er Sankt 
Hans aften. Der er flere ar-
rangementer i Ødis Sogn: 
Ved Ødis Sø, på Den gamle 
Sportsplads i Ødis Bram-
drup og ved Søren og Mette 
i Fovslet.           Læs s. 3, 4 og 7 

Erindringer fra de 
små landsbyskoler  
 

I 1960 indviedes Ødis Sog-
neskole, som erstattede en 
lang række mindre lokalsko-
ler.  
Efter dette år forsvandt sko-
lerne i Ødis, Ødis Bramdrup, 
Gåskær og Fovslet.   Læs s. 9 

 LOKALBLADET 

  FOR ØDIS BRAMDRUP  /  ØDIS  /  FOVSLET 

5/18   
Juni       
2018 

 

Lokalbladet   
ønsker sine læsere,     

skribenter,  

annoncører og  

omdelere en god 

sommer 

  Loppemarked på  
”Lille Staver”  

 

Vamdrupvej 34  
 

Lørdag den 9. juni kl. 9.00 til 13.00. 
 

Støtteforeningen  
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Sognets aktivitetskalender 
   

 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 

12. kl. 19-20, Informationsmøde om 
  næste skoleår, Ødis Skole  

14. kl. 18.15, Sogneudflugt, Menig
 hedsrådet  

23. Sankt Hans ved Ødis Sø  

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

23. kl. 18.00, Sankt Hans, Fovslet 
 

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  

19. kl. 10-12, Frokostklubben i 
 Vestfløjen  

22. kl. 8-18, Ekskursion for kirkens 
 personale, menighedsråd og fri
 villige  
 

OKTOBER  

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

11. kl. 17.30, Spis sammen aften i 
 Forsamlingshuset  

17. kl. 10-12, Frokostklubben i 
 Vestfløjen  

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

NOVEMBER  

21. kl. 10-12, Frokostklubben i 
 Vestfløjen  

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

DECEMBER  

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

19. kl. 10-12, Frokostklubben i 
 Vestfløjen  
 

2019 

JANUAR  

28. kl. 19.00 Generalforsamling i 
 Forsamlingshuset  

   

Lokalbladets deadline og  udgivelsesdatoer 2018 
 Nr. 6 deadline 27. juli  udkommer 7. august 
  Nr. 7 deadline 31. august udkommer 4. september 
 Nr. 8 deadline 28. september udkommer 9. oktober 
 Nr. 9  deadline 26. oktober udkommer 6.  november 

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

Søndag den 3. juni fra kl. 10:00 
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NYT FRA LOKALRÅDET 
 

Endelig nyt om Lokalplanen  
Der har været udvikling i forhandlin-
gerne om det nedlagte veto, og kom-
munen forventer, at vetoet vil blive 
hævet, så lokalplanforslaget, der var i 
høring fra 29. november 2017 til 24. 
januar 2018 kan fremlægges til ende-
lig vedtagelse efter sommerferien.  
Endelig skriftlig bekræftelse fra Ha-
derslev Stift og Erhvervsstyrelsen 
afventes dog pr. 25. maj 2018. Inte-

resserede er velkomne til at kontakte 
planlægger Signe Beck hos kommu-
nens planafdeling for en status heref-
ter.  
Lokalrådet ønsker alle en god som-
mer. 

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  

 ØDIS VANDVÆRK Amba 
Afholder ORDINÆR GENE-

RALFORSAMLING 

mandag den 11. juni 2018 kl. 
19.00 i Ødishallens cafeteria 

Dagsorden ifølge vedtægterne 

Se dagsorden i                           
Lokalbladet maj 2018  

Bestyrelsen 

www.odisvandvaerk.dk 

Sankt Hans i Fovslet 
 

Mette og Søren på  
Chr. Holmsvej 9 i Fovslet,  

åbner igen i år deres garager, til 
fælles grill og samvær,  

lørdag den 23. juni klokken 18. 
Bålet tændes på byens fællesareal 
klokken 21. 

Bedene på skrænten over for kirkepladsen 
og på Torvet i bymidten bliver vedlige-
holdt af Aktivitetsudvalgets frivillige. 
Ukrudt fjernes og roserne beskæres. Det er 
rigtig flot. 
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Sankt Hans ved Ødis Sø 
lørdag den 23. juni 2017 

Aktivitetsudvalget arrangerer igen i år Sankt Hans med bål på Ødis Sø. 
Der bliver rejst et telt, så der er mulighed for at komme lidt i læ, hvis 
man vælger at spise dernede. Der vil være to bord/bænke sæt, men man er 
også velkommen til selv at medbringe bord og klapstole, eller måske bare 
et tæppe og en madkurv.  

Der bliver opstillet grill, så man har mulighed for at grille sine bøffer og 
pølser.  
Der bliver rejst et telt med bod, hvor der kan købes øl og vand, samt 
kaffe og kage. 

Der bliver opstillet små fodboldsmål som de tidligere år. 

Der vil blive lavet et lille bål, så børnene kan bage snobrød. 

Der vil være opstillet toilet på pladsen. 
 

Aftenens program vil være 
Kl. 18.00 vil grillen være klar til bøffer og pølser, og det lille bål være 
klar til snobrødsbagning. Boden vil være åben, hvor der kan købes øl og 
forskellige sodavand, og senere kaffe og kage. Snobrødsdej hentes i bo-
den, og pinde findes på pladsen. 
 

Kl. 19.45 bydes der velkommen til årets Sankt Hans fest ved Ødis Sø. 
 

Kl. 20.00 Døvepræst Ulrich Thiim holder båltalen. Bålet tændes, og vi 
synger de omdelte sange.  
Herefter er man velkommen til at gå i boden, hvor der kan købes øl og sodavand, 
samt kaffe og kage.  

Aktivitetsudvalget håber at der er rigtig mange, der vil besøge boden, da det er 
den eneste mulighed udvalget har for at samle lidt midler til at holde maskinpar-

ken i gang med brændstof og sliddele – og 
til en velfortjent forfriskning til alle hjæl-
perne, når de gør rent nede i byen. 

Vi håber på godt vejr og at rigtig mange 
vil være med til at fejre årets længste dag, 
og få sendt heksen afsted til Bloksbjerg 
med maner.               Aktivitetsudvalget. 

Nye regler for fiskeri i Ødis Sø 
 

Reglerne for fiskeri i Ødis Sø er ændret . 
De ændrede regler  er: 
 

Alle de fangede fisk skal  
sættes ud igen. 

FredagsHygge  
 

FredagsHygge er én 
fredag i måneden hen 
over sommeren, hvor 
vi mødes fra kl. 16 til 18 på bakken ved 
Ødis Hallen. Se kalenderen side 2 
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Ødis Skole – Skolen for dit barn! 
 

Klassesamarbejde og holddeling på Ødis Skole  
På Ødis Skole lægger vi stort vægt på faglighed og det nære 
forhold mellem børn, skole og hjem. Derfor arbejder vi med at 
udvide klassesamarbejdet og holddelingen på de enkelte årgan-
ge og årgangene imellem.  
For os er det en anderledes og spændende mulighed for at orga-
nisere vores undervisningsform, og vi glæder os til at starte op 
med fornyet fokus herpå efter sommerferien.  
 

Hvad betyder det? 
Kombineret med den nuværende klasseundervisning giver tilta-
gene store muligheder for at tilpasse undervisningen til det en-
kelte barns unikke, faglige niveau.  
Samtidig hermed styrker det også de sociale relationer på tværs 
af årgangene, så der skabes større tryghed og trivsel børnene 
imellem, og det sociale spillerum bliver stort trods mindre år-
gange nogle steder.  
 

Hvorfor det? 
Vi mener, at disse værdier ved klassesamarbejdet kombineret 
med holddelingen er så store, at vi i det daglige tilstræber flere 
forløb, hvor eleverne arbejder sammen i mange forskellige 
sammenhænge. 
 

Informationsaften 
Er du interesseret i at høre nærmere om vores tiltag og få større 
viden om, hvilken betydning det vil have for dit barn?  
 

Så kom til informationsmøde om næste skoleår:  

Tirsdag den 12.06 kl. 19-20 på Ødis Skole. 
 

 

Med venlig hilsen 
Ødis Skole 
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Hvilken vej ? 

 

Loppesager 
 

 
 
 
 

Afhentes hurtigt efter aftale 
Henvendelse:  

Tlf. 28 12 88 79  / Tlf. 40 96 85 34  

På dette nummers ”Vejgættebillede” 
befinder vi os i sognets sydvestlige 
del. Godt Gæt! 
 
   Sidste nummers ”Vejgættebillede” 
var en del af Steppingvej umiddelbart 
sydvest for Tagkærgård..  
            

 Vi skal ud i den sydøstlige del af sognet for 
at finde dette nummers ”Vejgættebillede”. 
Godt forårsgæt!!! 
 

  Indkørslen til det tidligere firma 
”Geerthsens Gartneri” ” Tapsvej 8 i Ødis er 
løsningen på sidste nummers Vejgættebil-
lede”. 
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SOMMER AKTIVITETS-
DAG 

VED ØDIS SØ 
LØRDAG 25. AUGUST 

KL. 13.00 
 

AKTIVITETER OG PROGRAM: 
tømmerflåderace, sækkevæddeløb, holmgang,  

petanque, krolf m.m. 
Boder med salg af pølser, kage, kaffe, the, øl, vand, sodavand… 

 

Det er behov for kager/muffins eller andet til kaffen. Bagere bedes 
melde sig til Inger på mail: ihv@km.dk  

eller SMS til 9387 1700 

Historisk Forening 
 

Erindringer fra de små landsbyskoler  
I 1960 indviedes Ødis Sogneskole, som 
erstattede en lang række mindre lokalsko-
ler. Efter dette år forsvandt skolerne i Ødis, 
Ødis Bramdrup, Gåskær, og Fovslet. Den 
nye skolelov i 1958 krævede undervisning i 
flere fag og deciderede faglokaler, så en 
centralskole blev nødvendig. På Lokalhi-
storisk Arkiv har vi nogle fotografier fra 
alle disse skoler og også enkelte elevbille-
der. Men der må eksistere flere. Har du 
gået på en af de mindre skoler, og har du 
fotografier fra din skoletid, er vi interesse-
rede i at høre fra dig.  
Måske har du lyst til at skrive lidt om din 
skoletid: din første skoledag, undervisning, 
kammeratskab, udflugter, undervisnings-
materiale – ja, der er næsten ikke det, der 
ikke har vores interesse.  
Du er velkommen til at besøge os på Arki-
vet, Jernbanegade 7, 6580 Vamdrup hver 
tirsdag fra kl. 14-17.  
Denne sommer har vi specielt fokus på 

skolevæsenet. Du kan se denne udstilling i 
museets åbning tider: Hver dag (undtagen 
mandag og fredag) fra kl. 14-16)  

mailto:ihv@km.dk
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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 

 

 

JUNI 2018 

 

BÅLGUDSTJENESTE I PRÆSTEGÅRDSHAVEN 

I det mest vidunderlige sommervejr havde vi 
bålgudstjeneste i præstegårdshaven den 24. 
maj. Thea og Maren sang og spillede dejlige 
sommersange, og vi mødte ”Skralde-
trolden”, der syntes skrald i naturen var 
rigtig flot. Heldigvis var børnene ikke enige, 
så de ryddede hele haven for affald som 
trolden havde ”pyntet” med.  
 

”Engleklubben” lavede dejlig mad. Vi  hyg-
gede med pølser og snobrød. Og til sidst 
legede vi sjove lege med vores gode spejde-
re. Tak, alle sammen, for en super aften! 
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INTERVIEW MED  
KIRKESANGER  
THEA ADOLPH JENSEN 
 

Fortæl lidt om dig og din baggrund 
Jeg 18 år gammel og bor på Grænseminde, en 
gård der ligger på Fløjbjergvej. Jeg bor sammen 
med min mor og far samt to søskende, en lille-
bror og lillesøster. Jeg har gået på Skanderup-
Hjarups Forbundsskole og på Vonsild Skole. I 
niende og tiende klasse gik jeg på to forskellige 
efterskoler: Vardeegnens og Ågård efterskole, 
hvilket var nogle fantastiske år, hvor jeg fik lov 
til at "nørde" med musik og teater samt prøve 
kræfter med nye ting, her i blandt rytmisk gym-
nastik, som jeg blev utrolig glad for. Nu går jeg 
i 1.g på Munkensdam gymnasium i Kolding, 
hvor jeg har linjefagene Musik og Engelsk. Jeg 
har altid elsket at synge. I min fritid går jeg til 
klassisk sang på Kolding musikskole hos Stine 
Elbæk. Jeg har altid spillet meget teater og mu-
sical. Lige nu er jeg med i Dronnings Dorothea-
teatrets "Koldinghus-live" som skal opføres på 
Koldinghus i Juli-August.  
 

Hvorfor du er så glad for at synge? 
Det er fantastisk at være født med et 
"instrument" på sig. Det er spændende at arbej-
de og udvikle på det. Jeg føler, at sangen er en 
form for terapi. Gennem sangen, kan man for en 
stund lukke alt ude og bare forsøge at være i den 
følelse, som sangen giver en. I min familie syn-
ger vi tit sange fra højskolesangbogen ved fest-
lige lejligheder. Jeg synes, at gennem fællessang 
bliver der skabt noget helt enestående mellem 
mennesker, som man ikke kan forklare.  
 

Hvorfor ønsker du at 
være kirkesanger? 
Når man øver meget på 
noget, er det dejligt at få 
lov til at vise det frem. I 
kirken får jeg brugt min 
stemme på en rigtig me-
ningsfuld måde. Det er 
fedt at arbejde med no-
get, man brænder for 
med gode kolleger. 
 

Hvordan synes du, det er at være med og lede 
gudstjenester? 
Det er spændende at være med i et arbejdsfæl-
lesskab, hvor alle bidrager til gudstjenesten 
Jeg er glad for at være en del af teamet. Det er 
dejligt at lære så mange salmer, da alle sange 
giver noget til en i en hvis grad, og det er godt 
at kunne fremover. Jeg kan godt lide at læse 
tekster op i kirken. Det er nogle smukke tekster, 
som også er spændende at kigge på inden tiden. 
  

Hvad er dit forhold til Ødis Kirke, og kirken 
generelt? 
Ødis Kirke er min families sognekirke, og jeg er 
både døbt og konfirmeret her. Derudover synes 
jeg, at det er en af de smukkeste kirker. I kirken 
oplever man en særlig ro, som jeg sætter stor 
pris på.  
 

Hvad er dine fremtidsplaner og drømme? 
Jeg har skam mange drømme om fremtiden ;) 
Jeg ved ikke helt endnu, hvilken retning jeg skal 
gå i. Lige nu koncentrerer jeg mig om at have 
en god gymnasietid. Så må jeg se hvad det fører 
til. 

PRÆSENTATION AF ORGANIST 
MELANIE VILHELMINE SKRIVER 
Jeg hedder Melanie Vilhelmine Skriver, er 30 år 
gammel og jeg tiltrådte som organist ved Seest 
kirke d. 1. marts 2018, hvilket betyder at jeg nu 
også har fået min gang i Ødis Kirke. 
Jeg har spillet som organist siden jeg var 14 år, 
og i 2009 blev jeg uddannet PO-organist fra 
Vestervig kirkemusikskole og har siden arbejdet 
som sådan på fuld tid. Derudover har jeg spillet 
en del som ”hyggepianist” til diverse fester og 
det er også blevet til en del sangjobs til f.eks. 
bryllupper. Man kan vist godt sige, at jeg er 
blevet organist, fordi jeg simpelthen ikke kan 
lade være.  
NU glæder jeg mig rigtig meget over at være 
startet med arbejdet ved Seest kirke samt min 
plads i organist-teamet omkring Seest, Ødis, 

Hjarup og Vamdrup kirker.  
Privat er jeg gift med Morten, som er ingeniør, 
og vi har sammen en datter, Christiane, en dej-
lig krudtugle på 2 ½ år. Vi kommer fra Ikast, 
men da jeg fik jobbet her i Kolding, greb vi 
chancen og flyttede til Fredericia, hvor Morten 
har arbejdet de sidste mange år. Det har givet 
vores lille familie en masse luft i hverdagen og 
vi stortrives allerede.  
Jeg vil gerne sige tak for den varme velkomst 
hos både kollegaer og 
menighed, og jeg håber 
at vi sammen får det til 
”at spille” i Ødis Kirke. 
Rigtig god sommer.   

                                   
Melanie V. Skriver 
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Møde i Frokostklubben den 16. maj 2018 
 

Vores oplægsholder var Kirsten Bak Hansen. 
 

Kirsten har forretningen ”Sundhedsshoppen”, som for-
handler kosttilskud fra firmaet Berry.En. 
Kirsten har selv på egen krop prøvet at have daglige 
smerter. Hun fik i 2009 problemer med ryggen og be-
gyndende knogleskørhed og dertil problemer med den 
ene fod. Hun fik af lægen at vide, at det måtte hun leve 
med.  
Kirsten er en meget aktiv kvinde, lever sundt og hendes 
mål var at blive verdensmester i inline skating, men det 
satte sygdommen en stopper for. 
Hun lod sig dog ikke slå ud og kom i forbindelse med en 
tysker, Rainer Ludasch, som hjalp hende med kosttil-
skud. Det virkede, så allerede to år efter blev hun verdensmester. Hun har brugt produk-
terne i otte år, og det har hjulpet hende så meget, at hun nu igen skal til VM. Kirsten har 
også i disse otte år arbejdet med og forhandlet produkterne. 
 

Men hvorfor tage Berry.En? 
Produkterne har en høj optagelighed, og der er ikke gået på kompromis med råvarerne. 
Ingen  får penge for at fortælle sin historie. Der er videnskabelig dokumentation, hun 
kender ejerne af firmaet, og endelig har hun prøvet det af på egen krop i otte år. 
 

Kirsten fortalte også om de enkelte produkter, hvad de indeholder og hvordan de hjælper 
kroppen. Her er nogle eksempler: 
Aktiv   =  kollagen  -  bruskens byggesten 
Jumi     =  havtang   -  ekstra energi tilskud 
Cal +   =  calcium og magnesiumcitrat  -  opretholdelse af en sund krop 
Pulz     = bark ekstrakt  -  fitness til hjerte-karsystemet 
 

Tak til Kirsten for et spændende og inspirerende oplæg. 
 

Så er forårssæsonen slut, men vi har efterårsprogrammet klar. 
Tak til alle for et godt fremmøde og god sommer. 
 

Rasmus Ravn 
 

Frokostklubbens efterårsprogram ser således ud: 
Onsdag d. 19. 9.2018:   Overlevelseskæden                               Jens Vang 
Onsdag d. 17.10.2018 : Rejseoplevelser                                     Jens Lund 
Onsdag d. 21.11.2018 : Mit liv i Danmark                                 Terje Bårdsen 
Onsdag d. 19.12.2018 : Vamdrup og Ødis omegn fra 1864       Poul Berrig 
 

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 kl. 10-12.  

 

FROKOSTKLUBBEN 
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Gudstjenester i Ødis Kirke  

sommer 2018 
 

 Hvor andet ikke er nævnt er  

gudstjenesten v/sognepræst  

Inger Hvindenbråten 

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 

Juli 

1. 5. søndag efter Trinitatis kl. 9.00 
KRN 

8. Ingen gudstjeneste 

15. 7. søndag efter Trinitatis kl. 9.00 
MDK 

22. 8. søndag efter Trinitatis kl. 10.30 
JHK 

29. Ingen gudstjeneste 

August 

5. 10. søndag efter Trinitatis kl. 10.30 

12. 11. søndag efter Trinitatis kl. 9.00 
 

KRN: sognepræst Kristina Nilsson  

MDK: sognepræst Maria D. König 

JHK: sognepræst Jens Henrik  

Kristiansen 

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: mail ihv@km.dk. 
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. 
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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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Spis sammen  
 

Rigmor og jeg invite-

rer hinanden ud at spi-

se et par gange 

om året, og det bliver 

så i Ødis Forsamlings-

hus, hvor vi ved, der 

kommer glade og hyg-

gelige mennesker, ik-

ke forglemme god og 

dejlig mad. 

Rigtig fint initia-

tiv.                   

Ingrid Jacobsen 

Skovturen onsdag den 23. maj 
Skovturen onsdag den 
23. maj blev en herlig 
aften – sikke et sommer-
vejr   
Vi ændrede lige turen til 
Svanemosen. Så kan vi 
tage det modsatte stykke – 
skovrejsningen - en anden 
god gang.  
Højmosen er et smukt sted 
og udsigten ud over søen 
helt fantastik. På stien op 
mod bilerne blev vi fulgt 
af de herligste geder. Der 
er rigtig mange derude og 
flere med kid – kan kun 
opfordre alle til at tage 
derud. Gederne er meget 
tamme og vil gerne klap-
pes. Alle børn og barnlige sjæle vil el-
ske dem. 
Til sidst gik vi over til den nybyggede 

bålhytte / shelter og nød vor medbragte 
væske.  

 Aktivitetsudvalget  

 

Vi var flere afsted end der kan ses på billedet – men der 
er altid plads til ”en” mere.  
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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 

Dette nummers ”Hvad er Det” 
er også en ret lille tingest ca. 1½
-2 cm i diameter. ”Hvad er 
Det”? 
 
” Hvad er Det” i sidste num-
mer af bladet var en såkaldt 
”Pilerose”. Der er, som det 
dengang blev nævnt, ikke tale om 
en blomst, men en blomsterlig-
nende tingest.  
   Denne blomsterlignende ting, 
som dog er noget trist at se på 
rent farvemæssigt, er noget helt 
andet end en blomst. Der er tale 
om nogle blade på en pilebusk, 
der er blevet tvunget til at folde 
sig på en bestemt måde af et lille 
insekt – nemlig en lille 2 – 3 mm 
stor myg ved navn pilerosegal-
myg. 

   Dette lille insekt lægger tid-
ligt på året sine æg i skudspid-
serne på pilebusken. Den lille 
orangefarvede larve udskiller 
nogle kemiske stoffer, der får 
skuddets normale længdevækst 
til at gå i stå for i stedet at 
krympe og krølle skuddet, så 
bladene danner en kompakt 
”rose”, altså en galle. Inde i 
denne galle lever larven et be-
skyttet ungdomsliv. 
   Om foråret og sommeren er 
gallen grøn, men om efteråret 
tørrer bladene ind, men beholder 
formen som en rose. 
   I løbet af efteråret forpupper 
larven sig i gallen, hvor den 
overvintrer. Til forskel for 
værtsbuskens normale blade, fal-
der gallernes blade ikke af om 
efteråret, men tørrer ind til de-
korative pileroser – eller ska-
gensroser, som de også kaldes, da 
de er mest 
hyppigt fo-
rekommende 
i det nordli-
ge Dan-
mark. 
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Udtrækning af  
Ødis IF lotteri 

 

 Maj 2018 
236, 32, 134, 

201, 57, 3,       
10, 187, 250, 

272, 230 
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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 7. august  2018 
Deadline fredag den 27. juli 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 sydvestlige del af 
sognet. Det er en privat bolig.  
Hvor er vi henne denne gang? 
 

 Løsningen på sidste nummers 
"Gættebillede" var firmaet    B. 
J. Skovservice på adressen Taps-
vej 6 i Ødis.  


