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Ødis Spejderne 
 

Er du til friluftsliv? At være 
ude i og undersøge naturen, 
være kreativ, lave mad på 
bål, lege og udfordre dig selv 
sammen med andre. Så er 
spejderlivet noget for dig. 

Vi mødes i TVETO-hytten..  
Læs s. 5  

Frivillighedsbevis 
 

Jens Søgaard Jør-
gensen var indstil-
let til et frivillig-
hedsbevis, som 
kommunen hvert 
år uddeler. Jens var indstillet 
af Lokalrådet ØBØF og Ak-
tivitetsudvalget.         Læs s. 3 

Sommer aktivivitets-
dag ved Ødis Sø  
 

Lørdag den 25. august kl. 13.  
Tømmerflåderace, sække-
væddeløb, holmgang,      
petanque, krolf m.m. 
Boder med salg af pølser, 
kage, kaffe, te, øl, vand, so-
davand…                Læs s. 5 

 LOKALBLADET 

   FOR ØDIS BRAMDRUP  /  ØDIS  /  FOVSLET 

6/18   
August       
2018 

 

Fremskridt betyder 

altid ændringer; 

men det er ikke al-

tid ændringer bety-

der fremskridt 

Fredagshygge på bakken er en 
eftermiddag, hvor vi som bor i 
Ødis og nærområdet mødes på 
Bakken ved Ødis Hallen for at 
hilse på hinanden og lære hin-
anden lidt bedre at kende  
 

Alt i alt er dette en helt uformel stund under åben him-
mel, hvor vi mødes og hygger lidt med snak og det sam-
menhold, dette kan skabe imellem os som lokalbefolk-
ning. 10 aug. og 14 sep. er de sidste to stk. i år.  Læs s. 11 
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Sognets aktivitetskalender 
      

AUGUST  

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

25. kl. 13.00, Aktivitetsdag ved Søen  
 

SETEMBER  

5. Gymnastikstart, Ødis Hallen  

11. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria  

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

14. kl. 18.30-01.00, Hjælperfest,  
 Ødis IF, Ødis Hallens Cafeteria 

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  

25. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria  
 

OKTOBER  

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

9. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria  

17. kl. 10-12, Frokostklubben i 
 Vestfløjen  

18. kl. 17.30, Spis sammen aften i 
 Forsamlingshuset  

23. kl. 19,00, Salmeaften med Iben 

 Krogsdal i kirken,  

 Menighedsrådet  

23. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria  
 

NOVEMBER  

6. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria  

20. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria  

21. kl. 10-12, Frokostklubben i 
 Vestfløjen  

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

  Menighedsrådet  
 

DECEMBER  

1. kl. 10-14 Julemarked i det gl. 
 mejeri  

4. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria  

18. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria  

19. kl. 10-12, Frokostklubben i 
 Vestfløjen  
 

2019 JANUAR  

28. kl. 19.00 Generalforsamling i 
 Forsamlingshuset  

   

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2018 
 Nr. 7 deadline 31. august udkommer 4. september 
 Nr. 8 deadline 28. september udkommer 9. oktober 
 Nr. 9  deadline 26. oktober udkommer 6.  november 
 Nr. 10 deadline 30. november udkommer 11. december 

 Præmiewhist   
Præmiewhist starter op tirsdag d. 11. sep-
tember kl. 19,00 i Ødishallens cafeteria. 
Vi spiller hver tirsdag i ulige uger, alle er 
meget velkomne. 

Gymnastikopstart  
Gymnastik starter onsdag den 5. sep.  
Tidspunkt oplyses ved henvendelse til 
Thomas   
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NYT FRA LOKALRÅDET 
 

 

Så er der snart lys for enden af Veto tun-
nelen. Lokalplanen er på dagsordenen til 
byrådsmøde ultimo august, så der krydses 
fingre for den endelige vedtagelse.  
 

Lokalrådet har oprettet en mailadresse. 
Skriv, hvis der er noget du/I synes, der 
skal tages op. Man er selvfølgelig også 

altid velkommen til at tage fat i et af be-
styrelsesmedlemmerne.  
Mail: obofbestyrelsen@gmail.com 

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  

Frivillighedsbevis 
Jens Søgaard Jørgensen var indstillet til 
et frivillighedsbevis, som kommunen 
hvert år uddeler. Jens var indstillet af 
Lokalrådet ØBØF og Aktivitetsudvalget.  
Kolding kommune uddeler beviser til de 
borgere, som indstilles for udført frivil-
ligt socialt arbejde. Det er en tak for den 
indsats, du har ydet for frivilligt arbejde.  
Jens fik overrakt sit bevis den 7. juni i 
byrådssalen på Kolding Rådhus.  

Karina Lorentzen Dehnhardt holdt en 
fin tale for at hylde de frivillige.  
 

Det var et par hyggelige timer, hvor 
man kunne høre om mange forskellige 
områder af frivilligt arbejde.  

Dorthe Jepsen 

mailto:obofbestyrelsen@gmail.com
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Velkommen til Ødis Sogn  

Af Inge M. Thomsen 

Velkommen til Pia Nielsen – 
50 år – på adressen Ødis By-
vej 10 A. 
Pia kommer oprindelig fra 
Vonsild og har i sine unge 
dage spillet håndbold og var 

tit i pulje med Ødis, så hun har fra ung-
dommens år været bekendt med området. 
Hun boede, før andelsboligen her blev 
overtaget den 1. dec. 2017, i Kolding, men 
ville gerne mere ud på landet. 
Pias mor bor i nabohuset, og de synes, det 
kunne være en god ide for begge parter at 
blive naboer. Det har de heller ikke for-
trudt, og deres hunde nyder også hinandens 
selskab. Pia har to hunde, labrador/ retrie-
ver racen, Bailey på 3 år og Meiley på kun 
5 mdr. en rigtig dejlig hvalp med krudt i. 
De nyder alle at gå ture, både ved søen og 
over i skoven. Lige i denne her varme tid 
elsker hundene at hoppe i bølgen blå nede i 
søen.     
Pia arbejder hos ARLA i Taulov, og tidli-

gere arbejdede hun i samme firma i Christi-
ansfeld. Hun har været ansat i Arla i 32 år. 
Pia arbejder i kvalitetsafdelingen i osteaf-
delingen og er med til at sikre, at alt er som 
det skal være.  
Pia er i fuld gang med den store renovering 
af både hus og have. 
Hun er glad for at bo her og har hilst på 
mange, især dem der går tur med hund og 
selvfølgelig også de andre andelshavere. 

Af Inge M. Thomsen 

Velkommen til Lillian og Knud. De er sidst 
i 60erne, som de selv siger det, og dermed 
pensionister.  
Den 1. april flyttede de ind i en af de ny-
byggede huse på Hans Dalls Vej i nr. 3. 
Det er et rigtig flot hus, som de begge ny-
der at bo i. Parret kommer fra Brænøre, 
hvor huset blev for stort og lidt problema-
tisk med soveværelse på 1. sal. 
Skulle det være Ødis, hvor de har en søn 
boende, eller skulle de flytte i retning af 
Christiansfeld, hvor de har en søn og en 
datter boende – ja, valget blev Ødis bl.a. på 
grund af huset her.  
De er faldet rigtig godt til og glæder sig 
over de mange, der kommer forbi og rigtig 
mange hilser på.  
Hunden Heyley på 2½ år havde lige været 
en tur i Søen, da jeg var på besøg og de er 
rigtig glade for området ved Søen.  

Campingvognen kan de godt lide at kom-
me rundt omkring i Danmark med, og de er 
også glade for at rejse sydpå.  
Haven lider, som alle andre haver, under 
tørken og især selvfølgelig sådan en helt ny 
anlagt en som her.   
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SOMMER AKTIVITETSDAG 
VED ØDIS SØ 

 LØRDAG 25. AUGUST KL. 13.00 

AKTIVITETER OG PROGRAM: 
tømmerflåde race, sækkevæddeløb,         

holmgang, petanque, krolf m.m. 
Boder med salg af pølser, kage, kaffe, the, øl, 

vand, sodavand… 
 

Der 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 

mailto:ihv@km.dk
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Lokalrådet ØBØF (Lokalrådet for 
Ødis Bramdrup, Ødis og Fovslet)  
   Den samlede overordnede organisation       
for de 3 landsbyer, Ødis Bramdrup, Ødis 
og Fovslet.  

   Står for kontakten til Kolding Kommune 

   Består af en bestyrelse på 6 personer, der 
på skift vælges ved den årlige generalfor-
samling i februar. 

   Der betales et årligt kontingent på 100 kr. 
pr. medlem. 

   Formand Christian Thomsen, 2292 3525  
 

Beboerforeningen i Fovslet: 
   Arrangerer Sankt Hans fest i Fovslet 

   Arrangerer udflugt for beboerne i Fovslet  

   Kontaktperson Karen Nielsen, 5126 9469 
 

Landsbylauget for Ødis Bramdrup: 
   Arrangerer Sankt Hansfest i Ødis Bram-
drup 

   Arrangerer Høstfest og juletræstænding  

   Formand Lars Frandsen, 4092 1142 
 

Aktivitetsudvalget:  
   Arrangerer Sankt Hans fest ved Ødis Sø 

   Vedligeholder de grønne områder i sam-
arbejde med Vej og Park afd. i Kolding 
Kommune. 

   Står for juletræstænding og julemandens 
ankomst- 

   Flagallé i Ødis 

   Formand Eigil Laursen, 2965 6799 
     

Lokalbladet:   
   Lokalbladet udkommer 10 gange årligt 

   Avisen finansieres dels via reklameind-
tægter og dels via tegning af årligt abonne-
ment på 100 kr.  

   Lokalbladets redaktør: Niels Christensen, 
7559 8339/2084 4579 eller  mail           
sogneavisnc@hotmail.com    

Forklaring til Organisationsdiagrammet  

mailto:sogneavisnc@hotmail.com
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Torsdag den 16. august 2018 kl. 16.45 
starter KFUM-Spejderne i Ødis den nye 
sæson for både nye og gamle spejdere 
 
 

 
Er du til friluftsliv? At være ude i og undersøge naturen, være kreativ, lave mad 
på bål, lege og udfordre dig selv sammen med andre. Så er spejderlivet noget for 
dig. 
 

Vi mødes i spejderhytten, som hedder TVETO-hytten og ligger på Vamdrupvej 
16 i Ødis.  
 

De ugentlige spejdermøder bliver holdt for: 
 

Bævere for børn i 0. og 1. klasse – 
torsdag kl. 16.45 til 18.15, ledere 
Claudia og Jette  
 

Ulve for børn i 2. og 3. klasse – tors-
dag kl. 16.45 til 18.15 ledere Anne 
og Jens Thorvald 
 

Juniorer fra 4. klasse og op – det 
kommer til at skifte mellem torsdage 

kl. 16.45 – 18.15 eller 18.15 til 20 og måske ind i mellem 
en lørdag formiddag. Særligt program udleveres. 
 

Der er tradition for, at de spejdere, der skal rykke over i den næste gruppe, star-
ter efter sommerferien i den gruppe, de forlader, og at oprykningen sker ved et 
møde sidst i august.  
    

For nye spejdere er de første 6 møder gratis, ellers er kontingentet 200 kr. pr. 
halvår. 
 

Er du voksen eller ung, og kunne du tænke dig at prøve at være en del af leder-
teamet, er du rigtig velkommen. 
 
”At være spejder er at være en del af et fællesskab, hvor leg og ansvar forenes. 
Vi udfordrer hinanden og giver børn og unge mod på at tage ansvar.” 
 

 

Information kan fås på  

2388 9196 (Anne),  

4119 0703 (Jette) eller  

6073 5525 (Claudia)  

eller odisspejder@gmail.com 

Find os på www.odisspejder.dk  
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Sankt Hans ved Ødis Sø 
 

Af Eigil Laursen 
 

Det lykkedes igen i år Aktivitetsudvalget at 
arrangere Sankt Hans med bål ved søen, 
selv om det i første omgang var aflyst på 
grund af det landsdækkende afbrændings-
forbud.  
Der var store problemer med at få rejst tel-
tene på grund af den stride blæst, men vin-
den løjede af til aften, så det blev en fin 
aften, og der var flere som grillede og hyg-
gede sig nede i teltet. 
Der var dejlig mange, der fandt vej til søen, 
og da døvepræst Ulrich Thiim holdt bålta-
len, og da bålet blev tændt, var der  mødt 
omkring 200 personer. Vi sang 
”Midsommervisen” og ”Danmark nu blun-
der den lyse nat”. Herefter var der mange 
som besøgte boden, for at købe kaffe og 
kage, og diverse drikkevarer, og man for-
nemmede, at folk hyggede sig. 
Vi fornemmer også, at de mange børn hyg-
gede sig gevaldigt med boldspild og sno-
brødsbagning. Det er særdeles pragtfuld 

med sådan en opbakning, der utvivlsomt vil 
føre til en gentagelse af arrangementet til 
næste år med de justeringer og ændringer, 
der er behov for.  
 

Aktivitetsudvalget takker for det gode frem-
møde, og alle de som besøgte boden, da det 
er den eneste mulighed, udvalget har for at 
samle lidt midler til at holde maskinparken 
kørende med brændstof og sliddele – og til 
en velfortjent forfriskning til alle hjælperne, 
når de luger ukrudt nede i byen. 
 

En stor tak til Egon Boysen, som på for-
nemste vis skaffede en toiletvogn til afte-
nens trængende. Også en tak til Finn Klo-
stermann der leverede vand til toilettet, 
samt strøm til bod og højtaleranlæg, og til 
Henning C. Rinkovski, som velvilligt stil-
lede sit forstærkeranlæg til rådighed. 
 

Aktivitetsudvalget ønsker alle en forsat god 
sommer. 
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Hjælperfest 
2018 

 

Så er det igen tid til hjælperfest. 
Kære frivillige trænere, ledere, aktører og 

hjælpere af enhver art.  
Du indbydes hermed til hjælperfest, sammen 

med din kone, mand, kæreste, samlever. 
Fredag d. 14. september Kl. 18:30 – 1:00 

i Ødis Hallens Cafeteria. 
Som tak for din indsats for Ødis IF i året der 
gik, vil foreningen gerne invitere til lidt godt til 

ganen. 
Tilmelding Senest d. 5. september 
på tlf. 20762617 (Birgitte) eller        

61383890 (Jytte) 
Gerne på sms. Husk at påføre navn og antal. 

Med Venlig Hilsen 
 

ØDIS-IF 

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. 
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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 denne gang søge i den centrale del 
af sognet for at finde vejen på dette num-
mers ”Vejgættebillede”.  
Godt sommergæt!!! 
 

   Sidste nummers Vejgættebillede” var en 
stump af Grønforten umiddelbart vest for 
Højgård i Ødis Kroge. 
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Julemarked i Ødis 
Succesen gentages, og der afholdes julemarked i Ødis på det gl. Mejeri. 
 

Lørdag den 1. december fra kl. 10-14 
Hvis du vil have en stand, så henvend dig til Dorthe Jepsen på 29887130 
eller dorthejepsen123@gmail.com 
En stand koster 100 kr. Overføres via mobilepay 
til samme nr.  
                       

Mere info om selve julemarkedet kommer i næste 
udgave af Lokalbladet.  
Det gl. Mejeri- Mejerivej 22, Ødis 6580 Vamdrup.  

FredagsHygge  

Fredag den 8. juni var der fredagsHygge for 
anden gang i denne sommer. 40-50 menne-
sker i alle aldre var mødt op til et par hygge-
lige timer med et glas og lidt snacks. Der var 
rige muligheder for at få en snak med naboer, 
venner og bekendte samt nytilkomne beboe-
re. Det er en rigtig god måde at mødes på og 
ganske uforpligtende. Alligevel får man en 
snak med de mennesker, som man måske 
egentlig lige skulle have ringet til. Så mange 
ting kan klares ved sådan et arrangement. 
 

Det er dejligt med den store opbakning, hvil-
ket også viser, at der er et behov for det. Des-
værre har jeg været forhindret i at deltage de 
andre gange. 

Stor tak til Annebet og Kristina, som er initi-
ativtager og tak til andre, som har bidraget 
med praktiske ting til arrangementet. 

Niels    

Jeg  er meget glad for, at der er så mange 
der kikker forbi til vores lille projekt, fre-
dagshygge. 
For mig og forhåbentligt også for andre, 
har det givet nye bekendtskaber og mange 
gode snakke om lige fra, hvor vi hver især 
kommer fra, til de mange fortællinger om 
Ødis og nærområdet, som de indfødte kan 
fortælle mange sjove og inspirerende histo-
rier om.  
Personligt har dette skabt de gode relatio-
ner til mine medborger og den smukke og 
vidunderlige by. jeg har valgt at bosætte 
mig i.  
 

For ideen med dette arrangement er helt 
klart at skabe relationer og sammenhold. 
Det kan være svært for os, som ikke har 
børn i skolealderen og som ikke dyrker, 
eller når motionen i hallen :)  
 

Jeg vil gerne sige tusind tak til Kristina og 
Kirsten for al deres hjælp og deltagelse. 
 

 Annebet  

javascript:close();
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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 

 

 

AUGUST 2018 

 

BABYSALMESANG PÅ VESTERLED 

Hver onsdag formiddag i foråret har 
en gruppe mødre og deres babyer 

været til babysalmesang i Ødis Kirke. 
Det har været nogle rigtig hyggelige 

timer med sang, dans og nærvær 
samt snak over en kop kaffe, som 

Jette og Anne Marie serverede for os. 
Vi afsluttede forløbet med at synge 

for beboerne på plejehjemmet  
Vesterled. 
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SALMEAFTEN MED 
IBEN KROGSDAL 
TIRSDAG DEN 23. OKTOBER 
KL. 19.00 I ØDIS KIRKE 
Forfatter og sal-
medigter Iben 
Krogsdal vil her 
præsentere en 
række af sine nye 
salmer.  
Hun vil fortælle 
om de menneske-
skæbner, livserfa-
ringer og tanker, 
der har inspireret 
hende, og vi skal 
synge nye salmer 
med melodier af flere nulevende kompo-
nister. 

Den 14. juni var det tid for årets sogneudflugt, som denne gang gik til Dansk Klokke-
museum i den gamle kirke i Over Lerte. Der fik vi en meget interessant og lærerig 
aften med omvisning mellem alle klokkerne. Bagefter fik vi lidt undervisning i den 
gamle skolestue, før aftenen blev afsluttet med kaffe og kage på Vamdrup Hotel.  

 JULEKONCERT MED 
ANNE DORTE MICHELSEN 
ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 
KL. 19.00 I ØDIS KIRKE 

 

 
  
 
 
 
 
 

Velkommen til en jule- og vinterkoncert 
med Anne Dorte Michelsen, der skaber 
varme, fælleskab og lys i mørket.  
 

Mere information kommer senere. 
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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 

 

FROKOSTKLUBBENS IGANGSÆTTER  

I hvert nummer af kirkesiderne plejer vi 
at få et referat fra Frokostklubben. Nu 
har klubben sommerferie, men så ville vi 
i stedet gerne høre lidt fra Rasmus Ravn, 
som jo er ansvarlig for klubben, om hans 
tanker om dette vigtige arbejde, og også 
at blive mere kendt med ham. Så her kan 
I læse, hvad han fortæller:  
 
Mit navn er Rasmus Ravn. Jeg er 71 år 
gammel, og bor på min fødegård. Jeg er 
gift med Lisbeth. Vi har to børn, Signe, 
der bor og arbejder i Melbourne, og Søren, 
der bor og arbejder i København. 
Jeg har gået i Fovslet skole i fire år, alle 
årgange gik i den samme klasse. Så var 
jeg i Ødis Skole i godt et år, og derefter 
kom jeg på Kolding Realskole. 
Efterfølgende har jeg fået en traditionel 
landmandsuddannelse med bl.a. et 8 må-
neders ophold i Canada og USA. Jeg over-
tog mine forældres gård i 1972 og har så 
drevet den med grise og planteavl. Nu bor 
vi så bare på gården og har bortforpagtet 
jorden. 
Jeg synes, jeg har haft en dejlig tilværelse 
som landmand. Det frie liv i pagt med 
naturen har været en stor glæde, og hvis 
jeg skulle gøre mit liv om, ville jeg være 
landmand igen. 
Jeg har været i menighedsrådet i flere pe-
rioder. Et spændende men indimellem 
også et vanskeligt arbejde. Menighedsrå-
det har jo ansvar både for personale, kir-
kens bygninger og hvad der ellers foregår 
af kirkeligt arbejde.  
De ansatte ved Ødis Kirke har altid udvist 
et stort engagement i de forskellige ar-
bejdsopgaver, og de har arbejdet under 
parolen frihed under ansvar, som får folk 

til at yde det 
bedste. 
Der har været 
mange spæn-
dende opgaver, 
og her vil jeg 
nævne ansættel-
se af præst og 
renovering af 
kirken som 
nogle af de vigtigste opgaver, jeg har væ-
ret med til. 
Jeg har i nogle år tænkt over, at der mang-
lede noget at mødes om for yngre mænd 
der er blevet ældre. Så fik jeg en mail fra 
Tina med et link til en frokostklub i Vejle. 
Jeg kontaktede dem og fik nogle oplysnin-
ger og ideer, som jeg syntes jeg kunne 
bruge. I Vejle mødes man fra 11.00-13.00 
og har så madpakke med. 
Det var også mit forslag her i Ødis, deraf 
navnet Frokostklubben. Men det faldt ikke 
i god jord. Her ville man hellere mødes fra 
10.00-12.00, og sådan blev det. 
Vi mødes den tredje onsdag i hver måned 
og starter med en sang, derefter kaffe med 
morgenbrød. Så har vi besøg af en op-
lægsholder, som fortæller og evt viser 
billeder, og vi slutter så af med en øl eller 
vand. 
Vi har haft mange forskellige oplægshol-
dere og emner, og når vi planlægger det 
næste halve års møder, er der mange for-
slag til nye oplægsholdere. 
Jeg glæder mig til møderne hver gang og 
fornemmer, at alle deltagere hygger sig. 
Indtil videre tror jeg, at den nuværende 
form skal fortsætte, da ideen med hygge-
snak efterfulgt af et spændende oplæg 
synes at tilfredsstille deltagerne. 
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Gudstjenester i Ødis Kirke  
august –september 2018 

 

 Hvor andet ikke er nævnt er  

gudstjenesten v/sognepræst  

Inger Hvindenbråten 
 

August 

5. 10. søndag efter Trinitatis kl. 10.30 

12. 11. søndag efter Trinitatis kl. 9.00 

19. 12. søndag efter Trinitatis kl. 10.30 

26.  Ingen gudstjeneste—vi henviser 
til omegnens kirker 

 

September 

2. 14. søndag efter Trinitatis kl. 9.00 

9. 15. søndag efter Trinitatis kl. 10.30 

Høstgudstjeneste 

16.  Ingen gudstjeneste—vi henviser 
til omegnens kirker 

23. 17. søndag efter Trinitatis kl. 9.00 

30. 18. søndag efter Trinitatis kl. 10.30 

HØSTGUDSTJENESTE 
SØNDAG DEN  

9. SEPTEMBER KL. 10.30 
 

Vi glæder os til at fejre høstgudstjeneste og 
håber, rigtig mange har lyst til at komme! 
Denne gang kommer Peter Bjørnshauge 

Jensen og spiller på sit jagthorn i gudstjene-
sten, og måske vil vi også få høre smuk sang 
og musik af Peter sammen hans datter Thea, 

vor dygtige kirkesanger. 
Efter gudstjenesten kommer der pølsevogn. 

Så kan vi hygge os og spise frokost sam-
men, og der bliver også nogle aktiviteter for 

små og store.  
Hjertelig velkommen!  

 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. 

Frokostklubbens  
kontaktpersoner er : 
Jens Vang             2174 8508  
Christian Dahl      4032 5985 
Rasmus Ravn        8190 4800 
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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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Af Anne Krogsgaard 

19 forventningsfulde spejdere og ledere fra 
Ødis drog på årets sommerlejr til Assen-
bæk Mølle spejdercenter ved Varde, søn-
dag den 1. juli.  
Lejrpladsen blev hurtigt fundet, og opbyg-
ningen af vores lille kvarter i lejrbyen kun-
ne gå i gang. Telte blev sat op og fordelt, 
sådan at alle vidste, hvor de skulle sove og 
kunne rulle soveposerne ud.  
Så var det i gang med at bygge spise- og 
køkkenbord under vores store samlingstelt, 
grave bålplads og fedtfælde til spildevand, 
indrette huggeplads til kløvning af alt det 
brænde, vi forventede at bruge på lejerda-
gene. Det betød mange skridt med rafter og 
branddaskere og andet grej. 
Inden afgang havde vi fulgt både vejr- og 
båludsigt tæt, for hvad er en spejderlejr 
uden bål? Ja, det fandt vi så ud af. Allerede 
fra mandag kl. 17 var der igen afbræn-
dingsforbud. Heldigvis havde vi hørt rygtet 
og fik lavet den legendariske foliebakke-
mad og opvaskevand på bål til frokost. 
Bæverne og Ulvene nåede også hele efter-
middagen at lave mad, som indebar rigeligt 
bål.  
Juniorerne og de store Ulve udfoldede sig 
selv på stedets klatrevægge. Der blev aset 
og maset op, ned og hen. Nogle nåede helt 
til tops, men alle fik udfordret deres klatre- 
og højdeteknik 
Mandag formiddag var vi alle i tinsmedjen, 
hvor der blev støbt mange forskellige flotte 
figurer i tin.  
Tirsdag havde alle en overraskelsesaktivi-
tet, hvilket i anledningen af sommervejret 
blev en badetur i Kvie Sø. Dejligt både at 
få leget i 
vand, 
blive 
kølet og 
få skyllet 
det vær-
ste snavs 
og røg af. 
  

Efter frokost drog juniorer og Ulvene på 
Esedøgn. De skulle tilbringe et døgn i et 
område af lejren med Esehytter, lave mad 
og aktiviteter, som man gjorde i Esbjerg 
for ca. 150 år siden. En særlig udfordring 
uden ild, men alligevel blev der røget både 
fisk og ost. 
Bæverne og Ulvene forsøgt sig med Vikin-
ge håndværk. Nogen havde vævet og andre 
slentret en snor. 
Onsdag var det tid til at bryde lejren ned 
igen, inden forældrene sidst på eftermidda-
gen kom til en kold aftensmad. Det gav 
mulighed for at vise lejrområdet frem. Når 
man er på en centerlejr med ca. 450 andre 
både blå og grønne spejdere er der rig mu-
lighed for at se, hvad andre gør og kan. 
Hvilke spiseborde, svømmebassiner, tårne 
og indgangsportaler andre kan bygge med 
rafter og tov.  
Alle dage var der opvask, flaghejsning, og 
ikke mindst mulighed for at komme i Tut-
ten. 
2018 sommerlejren vil gå over i historien 
som den lejr, hvor alle spejdere kom hjem 
uden at lugte af røg. Heldigvis havde vi fra 
flere forældre fået pizzasnegle og pølse-
horn med, som kunne supplere den kolde 
mad. Og vi fik set hvad et Trangia med gas 
kan lave af varmt vand. 
Igen en vellykket lejrtur. Tak for hjælpen 
og for lån af jeres dejlige børn. 

Sommerlejr 2018 på Assenbæk Mølle spejdercenter 
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Sommerudflugt 
Mandag den 2. juli tog 12 Fovslet pensioni-
ster på sommerudflugt.  
Turen gik til sandskulpturparken i Lalandia 
i Billund. Det var en imponerende udgave 
af Afrikas vilde dyr, udført af kunstnere fra 
forskellige lande.  
Derefter blev Lalandia feriebyen besøgt. 
Det var som pludselig at være på en ferieø 

sydpå med alt, hvad der findes af hyggelige 
smalle gader, med salg af turistting af en-
hver slags.  
Efter en gåtur "sydpå", gik turen videre til 
et dejligt skovområde ved Gøttegård Golf-
center, hvor den medbragte kaffe blev nydt 
i det fri, mellem store gamle fyrretræer.  
 

Dagen sluttede med middag på Hovborg 
Kro og hyggeligt samvær.  

                                                        KN 

Finn og Niels udfylder Safari Quiz-en, i håb 
om at vinde 10.000 kr. 

Kaffe i det fri.  

Skt. Hans i Fovslet 
 

Vejrudsigten op til den 23. juni blev nøje 

fulgt i håb om, at Skt. Hans bålet måtte 

tændes efter den langvarige tørke. Tilladel-

sen kom få dage før, dog med visse forbe-

hold. Blandt andet skulle der være en af-

stand på minimum 400 meter til nærmeste 

granskov. Det kunne Fovslet ikke overhol-

de, så bålet blev aflyst i sidste øjeblik.  

I stedet startede aftenen som den plejer, 

med grill til medbragt mad og hygge, hos 

Mette og Søren på Chr. Holmvej 9.  

Joakims vasketromle med ben, blev flittigt 

brugt af børnene til snobrødsbagning, den 

var meget effektiv. 

Det blev sent, inden en hyggelig Skt. Hans 

aften sluttede i Fovslet.  
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Af Harald Oksbjerg 
 

Hvert år før sommerferien 
arrangerede førstelærer El-
legaard udflugt for skoleele-
verne i Ødis Skole. Skolen 
hyrede vognmand Svend 
Hansen, som boede i Lun-
den tæt ved stien, der fører 
ind til præstegårdsskoven. 
Svend Hansens lastbil blev 
udstyret med bænke uden 
rygstød. Sikkerhedssele var 
en by i Rusland. At køre i 
lastbilen følte vi som den 
rene luksus. Når vi fra last-
bilens lad fik øje på en cyk-
list, rejste vi os op og råbte 
hurra. Udflugtens mål kun-
ne være Binderup Strand. 
Udflugten blev til tider ud-
videt med en afstikker til 
Skamling. Fra Skamling var 
der udsigt til Brandsø. Vi 
tumlede os i leg ved klokke-
stablen, som er et mindes-
mærke for de faldne friheds-
kæmpere under Anden Ver-
denskrig 
 

Et andet udflugtsmål kunne 
være med Sydbanen til Kol-
ding. Vi besøgte her FDB's 
chokoladefabrik. Det var et 
rent eventyr at betragte bol-
sjemaskinen, der lavede 
"Kongen af Danmark" den 
ene dag og stribede peber-
mynte bolsjer den næste 
dag. Vi forlod bolsjefabrik-
ken med hver en plade cho-
kolade indpakket i brunt 
papir. På papiret var der et 
billede af en græssende ko 
neden for billedet af Kol-
dinghus. 
 

Vi skulle som sidste mål på 
udflugten besøge Kolding-
hus. Vi startede med at få 

historien om, hvordan Span-
ske lejesoldater en kold 
vinteraften 1808 fyrede for 
kraftigt op i den store åbne 
pejs. Ilden fik fat i trævær-
ket uden for pejsen og var 
meget snart ude af kontrol. 
Først for nylig er man be-
gyndt at restaurere slottet. 
Vi betragtede udstillingen af 
gamle soldateruniformer og 
skulle naturligvis ad alle 
trapperne op i slottets tårn, 
hvorfra man næsten kunne 
se til Ødis. 
 

Et udflugtsmål kunne være: 
Start med Sydbanen fra 
Ødis station til Kolding. 
Herefter vandrede vi til Kol-
ding Havn, gik om bord i 
udflugtsbåden Freja. På 
sejlturen passerede vi på 
sydsiden af fjorden Rebæk 
og Agtrup Vig, på nordsi-
den kunne vi se Strandhuse, 

Julemærkesanatoriet og 
Skærbækværket. På græsset 
foran restauranten i Løver-
odde kunne vi f. eks. lege 
"To mand frem for en enke -
- løb". Vi blev delt i to lige 
store hold. Deltagerne skul-
le nu skræve, og fløjmanden 
skulle så sende en bold af-
sted mellem benene på de 
skrævende. Når bolden nåe-
de sidste mand skulle han/
hun løbe så hurtig han/hun 
kunne med bolden hen foran 
rækken. Han/hun var nu 
fløjmand og konkurrencen 
kunne fortsætte.  
Hen på dagen spiste vi vores 
medbragte madpakke med 
dertil hørende sportsvand 
fra Slotsmøllen i Kolding. 
Som dessert kunne vi købe 
en firkantet is til 25 ø., en 
rund til 15 ø. eller en skalle 
til 35 ø. fra Dana Is i Kol-
ding. 

På sommerudflugt med Ødis Skole 
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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 er vi ude i det grøn-
ne for at finde en gåde til ”Hvad er 
Det”. 
 ” Hvad er Det” i sidste nummer af 
bladet var en enkelt frugt fra elme-
træet kaldet ”manna”. Manna er små 
vingede nødder.  
   Når de er grønne sidder de i tætte 
klaser på elmetræet. De smager spe-
cielt, men meget godt. 
   Når en manna modner bliver den 
brun. De to tynde blade tørrer og 
bliver lette som små vinger. I midten 
sidder den lille nød. Elmens manna 
kan flyve langt med vinden. Derfor 
spreder træet sig effektivt. 

   Elmetræet indvandrede sammen 
med lind ca. 7500 år f. Kr. I årtu-
sinder var den et udbredt skovtræ i 
Danmark. Nu er den næsten udryd-
det på grund af elmesygen. 
Elm er udbredt i det meste af Euro-
pa og visse steder i Asien. 
Elm kan blive op til 35 meter højt. 
Elm er normalt omkring 80 år, når 
det bliver fældet. 
Elmetræ er noget af det bedste træ til 
at bygge buer af. 
Man kan lave smukke armbånd af 
elmetræets bast. 
   Man har fundet fossile pupper fra 
elmebarkbiller (elmebarkbillernes lar-
ver laver gange i elmetræets bark, 
hvorved der bliver blokeret for trans-
porten af vand og næringsstoffer fra 
roden og op i træet) i danske køkken-
møddinger fra Ertebølletiden for ca. 
6.000 år siden, som viser, at der i 
overgangen mellem Jæger- og Bon-
destenalder også var tale om elmefald. 
   Med hensyn til elmesygen har det 
vist sig, at den gennem tiden er dukket 
op flere gange i århundredernes løb 
forskellige steder i Verden.  
  Det menes, at de nye elmetræer, der 
nu igen er ved at etablere sig her i 
landet, sandsynligvis er mere resistente 
overfor elmens barkbille, der som 
nævnt er den an-
svarlige for elmesy-
gen. 
Kilde:  
Skoven i skolen 
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Udtrækning af  
Ødis IF lotteri 

 

 Juni 2018 
 149, 85, 198, 
225, 23, 206, 
203, 20, 241, 

171, 8, 49  
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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, 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/ 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 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 4. september  2018 
Deadline fredag den 31. august 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 centrale del af sog-
net. Det er en privat bolig.  
Hvor er vi henne denne gang? 
  

    Løsningen på sidste nummers 
"Gættebillede" var Gammel 
Møllevej 3 i Ødis Bramdrup.  


