
 

   

 

Lokalbladet   
ønsker sine læsere,     

skribenter,  

annoncører og  

omdelere en god 

sommer 

Nosework på broen ved Ødis Sø en aften i maj. Læs s. 11 

 Nr. 215                                      Tirsdag den 4. juni 2019                                  22. årgang  

Det kribler og krab-
ler  
 

I disse måneder (April, Maj 
og Juni) har vi i Børnehuset 
Søbo fokus på krible krable 
dyr, det vil sige de små dyr, 
der kribler og krabler rundt i 
vores haver, ved søen og i 
skoven.                   Læs s. 6-7 

Ødis Sø  -  værd at 
bevare  
 

Miljøet ved og omkring 
Ødis Sø er en dejlig natur-
perle. Alle steder fremstår 
det sympatisk og velplejet. 
Godt der er stor interesse for 
at bevare det rekreative om-
råde.                   Læs s. 20-21 

Bakkeby på Ødis 
Skole 
 

Mandag den 13. maj startede 
ugen, hvor Ødis Skole blev 
forvandlet til Bakkeby. Alle 
skolens elever blev fordelt ud 
på 8 forskellige værksteder.                       
 

Læs s. 5 

 LOKALBLADET 

   FOR ØDIS BRAMDRUP  /  ØDIS  /  FOVSLET 

5/19   
Juni          
2019 

I dette nummer af Lokal-

bladet kan du læse  
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Engblomme                          s. 6  
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Høstfest i Ødis 
Bramdrup 

Lørdag den 21. septem-
ber. Sæt kryds i kalende-
ren allerede nu! 

Husk GÅTUR  
i Drenderup Skov 
lørdag den 1. juni  
Vi mødes kl. 10.00 på 
parkeringspladsen ved 
Drenderuphus, og så går vi 
en tur i skoven. Måske 
finder vi et  
 

 L I V S T R Æ   
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Sognets aktivitetskalender 
  

JUNI 

 1. kl. 10.00, Gåtur i Drenderup 
 Skov, Aktivitetsudvalget 

5. kl. 16-18, Aktivitetsdag for hun
 de og hundeejere, Den gamle 
 sportsplads, Ødis Bramdrup 
 civile Hundeførerforening   

13. kl. 16-19.30, Åben skole på Ødis 
 Skole   

16. kl. 13.00, Sogneudflugt, Menig-
 hedsrådet 

17. kl. 19.00, Generalforsamling i 
 Ødis Vandværk  

21. kl. 16-18, Fredagsbar på bakke-
 toppen ved Ødis Hallen     

23. Sankt Hans ved Ødis Sø     
 

AUGUST 

23. kl. 16-18, Fredagsbar på bakke-
 toppen ved Ødis Hallen     

24. kl. 13-16, Sommeraktivitetsdag 
 ved Ødis Sø  
 

SEPTEMBER 

3. kl. 19-21, Parkursus i Forsam-
 lingshuset, Menighedsrådet     

4. Gymnastikstart i Ødis Hallen  

10. kl. 19-21, Parkursus i Forsam-
 lingshuset, Menighedsrådet     

13. kl. 16-18, Fredagsbar på bakke-
 toppen ved Ødis Hallen     

14. Ekskursion for kirkens personale, 
 menighedsråd og frivillige   

17. kl. 19.00, Sang for sangglade, i 
 Vestfløjen  

18. kl. 10-12, Frokostklubben i 
 Vestfløjen  

21. Høstfest i Ødis Bramdrup, 
 Landsbylauget  

24. kl. 19-21, Parkursus i Forsam-
 lingshuset, Menighedsrådet     
 

OKTOBER 

8. kl. 19-21, Parkursus i Forsam-
 lingshuset, Menighedsrådet     

16. kl. 10-12, Frokostklubben i 
 Vestfløjen  

22. kl. 17.30, Spis sammen aften i 
 Forsamlingshuset 
 

NOVEMBER 

20. kl. 10-12, Frokostklubben i 
 Vestfløjen  
 

DECEMBER 

18. kl. 10-12, Frokostklubben i 
 Vestfløjen  
 

2020  JANUAR 
 

27. kl. 19.00, Generalforsamling i 
 Forsamlingshuset 

MARTS 

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

 

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2019 
 

 Nr. 6 deadline 9. august udkommer 20. august 
 Nr. 7 deadline 30. august   udkommer 10. september 
 Nr. 8 deadline 27. september udkommer 8 oktober 
 Nr. 9  deadline 25.  oktober      udkommer 5.  november 
 Nr. 10 deadline 29. november udkommer 10. december 

Sang for sangglade: 
Første gang i efterårssæsonen er tirs-
dag den 17. september kl. 19. 

Åben Skole   
torsdag den 13. juni.  
kl. 16:00  -  kl. 19.30. 
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NYT FRA LOKALRÅDET 
 

Det er ikke så nemt at se, men i Lokalrå-
det arbejder vi med at få diverse tilladel-
ser mv. for at Søpavillonen kan blive en 
realitet. Det går den rigtige vej. 
 

Vi har ikke fået sagt tak til vores sponso-
rer fra Smuk landsbydag, derfor skal lyde 
en stor tak til  
 

Super Brugsen Vonsild og Super Brug-
sen Vamdrup for øl og vand. Og tak til 
Kolding Kommune for morgenbrød.  

Husk at fredagsbar/hygge på Bakken er 
startet op og de næste datoer er 21. Juni, 
23. August og den 13. September.  
 

Inden længe er det sommerferie og Lo-
kalrådet vil ønske alle en dejlig sommer. 

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  

Vil du være min ❤-Løber- 
ven?  
 

Så gør som jeg og 
tilmeld dig et før-
stehjælpskursus. 
Tilmeld dig hos  
Allan Rasmussen 
på 42 36 00 55.  
 
Når vi er mange nok, booker vi en 
dag og bliver undervist i første-
hjælp. Dernæst kan vi tilmelde os 
som hjerteløbere og være med til 
at redde liv, hvis det en dag skulle 
ske, at der blev brug for hjælpen 

her i vores nærområde   
 

De bedste hilsner fra  
Lokalrådet  

Fredagsbar 
 

Fredag den 24. maj mødtes en flok ødis-
borgere på bakketoppen ved Ødis Hal-
len. Team Fredagsbar havde sørget for 
både vådt og tørt, og snakken var livlig. 

Fredagsbaren en månedlig begivenhed 
hen over sommeren, hvor vi der bor i 
lokalområdet, kan mødes og hilse på 
hinanden.  

Der er Fredagsbar igen d. 21. Juni, 23. 
August samt d. 13. September hver 
gang kl. 16-18 
Stor tak til arrangørerne for det gode 
initiativ.                                               nc 
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Sankt Hans ved Ødis Sø 
søndag den 23. juni 2019 

Aktivitetsudvalget i Ødis arrangerer igen i år 
Sankt Hans med bål på Ødis Sø, men i år er det i 
samarbejde med Landsbylauget i Ødis Bramdrup 

Der bliver rejst et telt, så der er mulighed for at 
komme lidt i læ, hvis man vælger at spise dernede. 
Der vil være bord/bænke-sæt i teltet, 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. 
 

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. 19.30 kåres den mest spændende heks. ”Heksene” tilbydes efterføl-
gende, at blive anbragt på det store bål. 

Kl. 20.00 bydes der velkommen til årets Sankt Hans fest ved Ødis Sø. 

Kl. 20.00 byrådsmedlem i Kolding, Ole Alsted holder båltalen. Herefter 
tændes bålet på søen, 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.  

Vi håber på godt vejr 
og at rigtig mange 
vil være med til at 
fejre årets længste 
dag, og få sendt hek-
sen af sted til Bloks-
bjerg med maner. 

Aktivitetsudvalget og 

Landsbylauget 

Ole Alsted 
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Nyt fra Ødis Skole – maj 

Bakkeby på Ødis skole 
Mandag den 13. maj startede ugen, hvor 
Ødis skole blev forvandlet til Bakkeby. 
Alle skolens elever blev fordelt ud på 8 
forskellige værksteder, hvor de skulle 
arbejde hele ugen.  
Man kunne få en lækker middag i Re-
staurant Bakken eller prøve de sjove 
aktiviteter i Bakkeby Tivoli. Hvis man 
var mere til det kreative, kunne man be-
søge Sy og Hobbybutikken eller Det 
Kreative Værksted.  
I år var der også en hel fantastisk Bakke-
by Genbrugsbutik, hvor man kunne købe 
ting, eleverne havde fundet hjemme, og 
man kunne endda også male sten.  
Hvis man manglede noget til køkkenet, 
kunne man besøge JH-Træindustri, hvor 
de lavede det fineste salatbestik, skære-
brætter og meget mere. I Bakkeby Bank 
havde de travlt med at udbetale løn og 
lave nye Bakker, som er Bakkebys pen-
ge.  
Her i Bakkeby News har vi haft travlt 

med at komme rundt alle steder i Bakke-
by, og vi har knoklet rigtig hårdt med 
redigering, for at få de seneste nyheder 
med i den daglige nyhedsudsendelse. Vi 
skulle også lave reklamer for de forskel-
lige værksteder.  
Vi synes, at ugen har været rigtig sjov og 
spændende, men også lidt stressende, da 
der var rigtig mange ting, vi skulle nå. 
 

Nadia Bodholdt Kongstedt og 
 Maja Søgaard Jørgensen  

 

Torsdag den 16. maj var der Åbent Hus i Bakkeby. Rigtig mange benyttede muligheden 

for at få en kage og kop kaffe i Restaurant Bakken. 

Den daglige nyhedsudsendelser, som Bakkeby 
News producerede, var et tilløbsstykke  
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Det kribler og krabler i   
Børnehuset Søbo… 
 Af Lene Mortensen og  
 Rachel Lykke Nielsen 

I disse måneder (April, Maj og Juni) har vi 
i Børnehuset Søbo fokus på krible krable 
dyr, det vil sige de små dyr, der kribler og 
krabler rundt i vores haver, ved søen og i 
skoven.  
I vuggestuen er vi startet med de små dyr, 
vi kan finde på vores legeplads. Vi har ledt 
efter de små dyr under barken, i græsset og 
på jorden og det er ufatteligt, hvor mange 
dyr vi finder – edderkopper, regnorme, 
mariehøns, tusindben, skolopendre, tisse-
myrer og ikke mindst bænkebidere!! Vi har 
lavet vores eget lille insekthotel, hvor vi 

har fyldt de 4 rum med forskellige natur-
materialer – grankogler, græs, bark og 
gamle blade. Så håber vi, at der i løbet af 
den næste månedstid vil flytte nogle små 
dyr ind, så vi kan se, hvilke dyr der kan 
lide at bo hvor. Vi har allerede opdaget, at 
bænkebidere kan lide at bo mørkt under 
barken i vores træstubbe på legepladsen og 
at det er sjovt at mærke, hvordan det 
kildrer, når de løber afsted inde i hånden. 
Vi har også lavet små væddeløb med nogle 
af de dyr vi har fundet og opdaget at regn-
ormen er langsommere end tusindbenet, at 
mariehønen har flere evner, så i stedet for 
at bruge sine ben, så fløj den over målstre-
gen og væk var den…     og at skolopende-
ren klart vinder af alle væddeløb!! 
Til samling synger vi om nogle af de små 
dyr. Her er klassikerne ”Mariehønen 
evigglad” og ”Lille Peder edderkop” stadig 
et hit, men også den lidt nyere sang ”Jeg 
klasker fluer”, hvor vi 
alle sidder med hver 
en fluesmækker og 
smækker løs, skaber 
glæde hos både børn 
og voksne.  
Så glæder vi os til i 
den kommende tid, at 
blive klogere på regn-

Engblomme  
 

Meget flot plante med  25-50 
mm gule blomsterhoveder . 
Den hører til Ranunkelfamilien 
(smørblomster) og vokser på 
fugtige steder i enge, åben 
skov og søbredder.  
Planten er giftig. 
Kilde: Politikens Florabog 
 
Foto:  Frede Nielsen 
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ormen og håber også, at vejret igen bliver 
lidt mildere, så bier, myg og fluer kommer 
frem, så vi kan se lidt nærmere på dem… 
og hvem ved måske en oldenborgbille i 
skoven   
I Børnehaven kribler og krabler det også… 
Vi samler også insekter, undersøger dem 
og kigger i bøger og på IPad for at se, hvil-
ket insekt det er. Hvor mange ben har de? 
Hvilken farve har det? Og hvor lever det? 
Der er blevet lavet kartoffelfælder.  
Vi har malet og lavet insekter af forskelligt 
materiale, lavet sommerfugle af kaffefiltre 
og vi synger sange om insekter og laver 
bevægelseslege, hvor vi bevæger os som 
insekter.  
Vi har gennem Friluftsrådet fået 4 sommer-
fuglelarver, som bor i et sommerfuglebur, 
hvor vi dagligt følger deres udvikling fra 
larve til puppe og til de bliver til sommer-
fugle, vi kan sætte ud i naturen. Det er en 
fascinerende proces, som børnene med iver 
følger med i. 
Faktisk går børnene meget op i dette krible 
krable tema, og ved hvad mange insekter 
hedder. De går rundt på legepladsen og i 
skoven og samler insekterne op, for at læg-

ge dem i små insekt-
glas, hvor de bliver 
studeret. Nogle af 
børnene har ikke 
syntes, at det er så 
rart at samle insekter 
og edderkopper op, 
men med støtte fra 
de voksne har de 
prøvet og har fundet 
ud af, at det ikke er 
så slemt at samle insekter. 
Vi er ikke færdige med vores krible krable 
forløb, og der kommer mange flere spæn-
dende oplevelser med insekter. 
Når de 3 måneder er gået, regner vi med, at 
alle børn og voksne er blevet så kloge på 
krible krable dyr, at Naturfredningsforenin-
gen og Friluftsrådet igen i år vil give os 
deres ”Grønne flag”, så det kan gå til tops i 
vores flagstang for 8. gang (”Det Grønne 
flag” er en mærkningsordningen, som viser 
at en institution har særligt fokus på Natu-
ren).  
Men uanset hvad, så bliver vi i hvert fald 
klogere på det, der kribler og krabler om-
kring os…  



 8   

 

ØDIS VANDVÆRK Amba 
 

Afholder ORDINÆR GENERAL-
FORSAMLING 

mandag den 17. juni 2019 kl. 19.00 i 
Ødis Hallens Cafeteria. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning over det 
forløbne år 

3. Det reviderede regnskab frem-
lægges til godkendelse 

4. Budgettet for det kommende år 
fremlægges til godkendelse. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
På valg er:  

Inge Thomsen (kasserer) og 
Søren Beider Poulsen 

- 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 afgives til formanden senest 1. 
juni 2019): 

Forslag 1: 

Ændring af vedtægter for Ødis 
Vandværk Amba § 11 om regn-
skabsår fra den 1. april til den 31. 
marts ændres til den 1. januar til 
den 31. december. 

10. Eventuelt. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

www.odisvandvaerk.dk 

ØDIS VANDVÆRK Amba 
Afholder EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 

mandag den 17. juni 2019 kl. 20.30  
i Ødis Hallens Cafeteria. 

 

Eneste punkt på dagorden er: 
 

Ændring af vedtægter for Ødis Vandværk Amba § 11 om regnskabsår fra 
den 1. april til den 31. marts ændres til den 1. januar til den 31. decem-
ber. 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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SOMMER AKTIVITETSDAG 
VED ØDIS SØ 

LØRDAG 24. AUGUST KL. 13.00-16.00 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKTIVITETER OG PROGRAM: 
Tømmerflåde race, hoppeborg, sækkeløb, quiz, pileflet, stige-

golf, flødebollekaster, krolf m.m. 
 

Børneloppemarked: køb, salg og bytte af legetøj.  
Cirka 1 kvm pr. person, max 15 pladser, først til mølle. 

Tilmelding til Inger på mail eller SMS (se under). 
 

Boder med salg af pølser, kage, kaffe, the, øl, vand, sodavand. Der er 
behov for kager/muffins eller andet til kaffen.  

Bagere bedes melde fra til: 
 

 Inger på mail: ihv@km.dk eller SMS til 9387 1700 

mailto:ihv@km.dk
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Hvilken vej ? 

 

Loppesager 
 

 
 
 
 

Afhentes hurtigt efter aftale 
Henvendelse:  

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

   
”Vejgættebilledet” i sidste num-
mer af avisen var fra Sangfugle-
vej set fra Ødisvej i Fovslet. 
 
Dette nummers 
”Vejgættebillede” skal findes 
midt i sognet! 
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STØT VORE 
 ANNONCØ-

RER - DE 

STØTTER 
OS 

Kom og få et par hyggelige timer 
med din hund og  gode ideer til 
hvordan du kan aktivere og moti-
vere din hund i hverdagen!! 
Din lokale hundeklub holder nem-
lig åbent hus for dig og din 
hund 
 

Grundlovsdag d. 5 juni kl. 16-
18 PÅ STEPPINGVEJ 21 A 
 

Du får mulighed for at snuse til 
klubbens forskellige aktiviteter - 
som er agility, rally, lydighed, 
hvalpetræning, nosework og sidst 
men ikke mindst  nogle gode aktivi-
tetsidèer til hverdagen. 

  
 

 
 
Der vil være kaffe/te, 
kage og saft til børnene. 
Glæder os til at se jer og 
jeres dejlige hunde  - 
venlig hilsen ØBcH 
 

Udfordrer du din hund eller udfordrer den dig? 
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FAGKUNDSKAB . KVALITET . SERVICE 
__________________________________________________________________________ 

 

VAMDRUP 
SPECIALOPTIK 

OPTIKER - OPTOMETRIST 
TLF. 75 58 10 86 

 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   URE - BRILLER               GULD - SØLV 

GRATIS  synsprøve 
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maj 2018 

 

 

JUNI—JULI—AUGUST 2019 

 

BÅLGUDSTJENESTE I PRÆSTEGÅRDSHAVEN 

I et meget skiftende forårsvejr holdt vi bål-
gudstjeneste i præstegårdshaven den   9. 
maj. Tina og Karin sang og spillede dejli-
ge forårssange, og æseldyret Tussi, som 
egentlig kun arbejder i december, blev 
modvilligt slæbt frem fra sin sommerhybel 
bag Vestfløjen. Børnene var gode mod  
hende, og fik lokket frem et lille smil. 
”Engleklubben” lavede dejlig mad, vi hyg-
gede med pølser og snobrød. Og til sidst 
legede vi sjove lege med vores gode spej-
dere. Tak, alle sammen, for en super aften! 
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TILLYKKE MED KONFIRMATIONEN 2019! 

 Søndag den 5. maj 
var en stor festdag 
i Ødis, da 11 flotte 
unge mennesker 
blev konfirmeret i 
kirken. Det var en 
stor glæde og for-
nøjelse at være 
med på den store 
dag, og særligt 
rørende var det da 
to af vore konfir-
mander; Lene og 
Mads, sammen 
med Thea og Karin 
fremførte sangen 
”Come to me”. 
Tak, alle, for et 
dejligt år sammen! 

Foran fra venstre: Sophia Kraak Lassen, Alina Wolf Dohrmann, Simone Maria Hansen,  
Sofie Weisbjerg, Julie Jørgensen, Signe Weisbjerg, Lene Clemmensen. 
Bag fra venstre: Mikkel Sørensen, Simon Søgaard Jørgensen, Mads Bergholz Frederiksen,  
Frederik Lorentzen og sognepræst Inger Hvindenbråten. 
        Foto:Jeanet Rostgaard Hansen 
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Møde i Frokostklubben den 15. maj  
 

Vores oplægsholder var denne gang Mo-
gens Larsen. 
 

Mogens er ejer af Lyksvad Fiskefarm, som 
han driver sammen med sin hustru, Vibe-
ke, og sønnen Jacob. 
Produktionen af ål i Danmark startede i 
80erne, hvor der var 45 anlæg. Lyksvad 
Fiskefarm startede i 1991. I dag er der 3 
anlæg tilbage. 
Mogens leverede ål til Europa, Asien og 
Japan, hvortil ålene blev sendt med fly. På 
det tidspunkt var produktionen på ca. 300 
tons pr. år. Så kom Kina på banen og un-
derbød andre producenter, og i dag har 
Kina 61 % af al akvakultur. 
Samtidig kom også NGO’erne ind i bille-
det og supermarkederne holdt op med at 
sælge ål, da man mente, at ålen var en truet 
art. 
I dag producerer Mogens ca. 30 tons årligt, 
hvoraf en stor del, 5-6 tons, er til genud-
sætning i vandløb. 

Mogens fortalte om ålens forunderlige 
verden, men selv om man i årtier har for-
sket i ålens livscyklus, har man endnu ikke 
løst gåden fuldstændig. 
Den Europæiske ål gyder i Sargassohavet. 
Larverne driver med Golfstrømmen til 
Europas og Nordafrikas kyster, hvor de går 
op i vandløbene. Her fanger man så nogle 
glasål, som man bruger til opdræt, hvor de 
typisk går i 2-4 år, inden de bliver solgt. 
Resten af glasålene vokser sig store i vand-
løbene og søerne, og når de bliver køns-
modne, forlader de igen disse steder for at 
tage turen over Atlanterhavet. 
Man har med måleudstyr påsat ålen forsøgt 
at følge dens rute, men man kan kun følge 
den til Azorerne. 
Ålen har meget specielle evner. Den behø-
ver ikke være i vand hele tiden, da den kan 
ånde gennem huden. Den kan blive meget 
gammel, har en god lugtesans, er meget 
kræsen og kan leve meget længe uden fø-
de. 
På Lyksvad har man også haft en forsøgs-
station i samarbejde med forskere fra DTU 
for at se, om det var muligt at lave kunstig 
reproduktion af ålelarver. 
Det lykkedes, men efter et par uger døde 
ålelarverne, da de ikke kunne optage føde. 
Forsøgene fortsætter, men dog ikke på 
Lyksvad. 
 

Mange tak til Mogens for et meget spæn-
dende oplæg.    

Rasmus Ravn 

FROKOSTKLUBBEN 

Kontaktpersonerne er : 
Jens Vang             21748508 
Christian Dahl      40325985 
Rasmus Ravn       81904800 

Program for Frokostklubben i ef-
teråret 2019: 
 

Onsdag 18.9.2019: Boj Bro, biolog : Skam-
lingsbanken: historie, natur, fredning i for-
hold til de nye planer. 
 

Onsdag 16.10.2019: To medlemmer af Pro-
pa, prostatakræftforeningen, fortæller om 
foreningens arbejde. 
 

Onsdag 20-11-2019 : Leif Aasholm, tidlige-
re kriminalassistent, fortæller om kriminal-
tekniske undersøgelser. 
 

Onsdag 18-12-2019 : Jens Jørgen Holst, 
Ødis : ”Min kones tyske familieforhold.” 
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Gudstjenester i Ødis Kirke  

sommer 2019 
 

 Hvor andet ikke er nævnt er  

gudstjenesten v/sognepræst  

Inger Hvindenbråten 

Juni 

2. 6. søndag efter påske kl. 9.00  

9.  Pinsedag kl.  10.30 

10. 2. pinsedag Ingen gudstjeneste 

16. Trinitatis søndag kl. 10.30 

23.  1. søndag efter Trinitatis kl. 10.30 

30. Ingen gudstjeneste 

Juli 

7. Ingen gudstjeneste 

14. 4. søndag efter Trinitatis kl. 10.30 

21. 5. søndag efter Trinitatis kl. 9.00 
KRN 

28. Ingen gudstjeneste 

August 

4. 7. søndag efter Trinitatis kl. 9.00 
JHK 

11. 8. søndag efter Trinitatis kl. 10.30 

  18. Ingen gudstjeneste                       

25. 10. søndag efter Trinitatis kl. 10.30  

 

KRN: sognepræst Kristina Nilsson  

JHK: sognepræst Jens Henrik  

Kristiansen 

SOGNEUDFLUGT  
SØNDAG DEN 16. JUNI  

KL. 13.00 
Hjertelig velkommen til sommerens 
sogneudflugt, som denne gang går til 
Løgumkloster, med rundvisning i kir-
ken, klosteret og kunstmuseet. Kaffe i 
refugiet. Aftensmad på Agerskov kro. 
Se ellers omtale i Lokalbladets maj-

nummer. 
Tilmelding til Inger senest  

den 6. juni 2019: mail ihv@km.dk 
eller SMS 93871700. 

Pris kr 100,- (ekskl. drikkevarer) 

 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.  

HØSTGUDSTJENESTE 2019 
Vi ønsker velkommen til  

høstgudstjeneste  
søndag den 22. september kl. 10.30. 
Efter gudstjenesten kommer der pøl-
sevogn, og vi serverer kaffe i laden. 
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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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Leje af 
borde og 

stole 
 

Vi gør op-

mærksom på, 

at det er mu-

ligt at leje bor-

de og stole fra 

cafeteriet. 

Ved interesse 

kontakt: 
 

Camilla  

Mathiesen 

51 90 50 98 
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Barselshygge i Ødis Hallen 
Af Julie Krarup  Christensen 

Onsdag den 8. maj var hallen fyldt med 
babyer og deres mødre på barsel. En lokal 
mødregruppe havde fået ideen, om at lave 
en hyggelig dag, for babyer og mødre på 
barsel her i lokalområdet. Der var i alt 45 
deltagere til arrangementet, hvilket betød 
at det var et udsolgt arrangement. Hallen 
dannede rammerne om en god brunchbuf-
fet samt ni udstillerborde, hvor deltagerne 
kunne shoppe og forkæle både sig selv og 
sine babyer. Der var alt lige fra massage, 
fotografering, babyudstyr, sko til mødre, 
Tupperware og diverse forkælelses- og 
praktiske produkter, så rammerne for en 
god shopping var også sat.  

Udover shopping, brunch og hyggeligt 
samvær var vi så heldige at Karin, fra kir-
ken, og Line, fra FysioTræning i Vamdrup, 
kom og lavede workshops. Således at det 
var muligt, at prøve en halv times babysal-
mesang og BabyTummel i løbet af formid-
dagen.  
Som ekstra forkælelse, havde mødregrup-
pen også været ude og finde rigtig mange 
fine sponsorere, både lokalt og nationalt, 
der var derfor både goodiebags og lotteri-
gevinster til alle deltagere.  
Støtteforeningen og cafeteriet hjalp godt 
til, så mødregruppen vil gerne sige stor tak 

til de frivillige, som hjalp til før, under og 
efter arrangementet i hallen, samt de man-

ge sponsorere. Succesen havde ikke været 
en mulighed foruden dem!  

Vil du være en del af vores 
nye trænerteam i gymna-
stik ? 
 

Vi søger nye hjælpere til vores gym-

nastikafdeling i Ødis IF. For at kunne 

tilbyde vores gymnaster en målrettet 

undervisning mangler vi et par nye 

hjælpere.  

Du bliver klædt på til opgaven via 

kurser fra DGI. Pt træner vi om onsda-

gen fra 16.30 

til 18.00, men 

du kan få med-

indflydelse på 

træningstiden 

og hvilke gym-

nastikretninger, 

der skal være.  

Hvis det er noget for dig, kan du kon-

takte gymnastikudvalget inden den 1. 

juni.  Vi håber at høre fra dig.  
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Af Frede Nielsen 
Miljøet ved og omkring Ødis Sø er en dej-
lig naturperle. Alle steder fremstår det sym-
patisk og velplejet. Godt der er stor interes-
se for at bevare det rekreative område. 
   En ting, der umiddelbart ikke sådan lige 
kan ses med det blotte øje, er selve søens 
vandkvalitet. Umiddelbart ser vandet pænt 
rent ud og fuglebestanden tegner et positivt 
billede forstået på den måde, at der efter en 
række år med en faldende bestand af bl.a. 
blishøns igen er ved at være ret mange af 
dem. Blishøns er overvejende vegetarer, 
idet de hovedsageligt lever af vandplanter. 
At der er en pæn bestand af dem betyder, at 
vandkvaliteten må være ret god – klart 
vand, da undervandsplanter kræver lys for 
at trives. 

   Der har gennem tiden været henvendelser 
fra ret mange mennesker, der regelmæssigt 
færdes ved søen om, at der ses rigtig mange 
småfisk i både søen og det vandløb, der 
kommer oppe fra Drenderup Skov. 
   Her er det, vi skal være lidt på vagt. Der 
er nemlig tale om såkaldte skidtfisk – skal-
ler og brasener. Skidtfiskene lever af dyre-
plankton. Dyreplankton kaldes også makro-
fauna og er små ferskvandskrebs, som lever 
af alger – makroflora. 
   Algerne formerer sig kraftigt fra det tidli-
ge forår gennem sommeren for derved i 
løbet af efteråret med det svindende lys at 
degenerere. 
   Småkrebsene lever som nævnt af disse 
alger, som de konsumerer i stort tal. Skidt-
fiskene jager ved blot at svømme gennem 

Ødis Sø – værd at bevare 

Ib fortæller, at han tog billedet af den maltrakterede gedde ved den runde bro 
søndag d. 19. maj. Han fortæller videre, at der drev flere kropsdele af gedden 
rundt i vandet og at den var meget stor. (Foto: Ib Nielsen). 
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vandet med åben mund og kan derved ind-
kassere smådyrene. 
   Nu kommer søens rovfisk ind i billedet. 
Gedder og aborrer over tre år er rovfisk, 
der lever af skidtfisk, som de fanger ved 
hjælp af synet. 
   Vi skal lige have med, at der også ved og 
på søen året igennem er et pænt antal af 
fiskespisende fugle, som ligeledes jager 
ved hjælp af synet. 
   Opstår der på et tidspunkt den situation, 
at der bliver for mange skidtfisk, som kon-
sumerer for stor en del af makrofaunaen, 
vil der i løbet af sommeren efterhånden 
ske en stigning i mængden af alger, som 
kan gøre vandet mere uklart og derved 
hindre rovfisk og fugle i at kunne se deres 
bytte – mængden af skidtfiskene vil derfor 
yderligere tiltage i antal og størrelse. På 
sigt kan der opstå den situation, at rovfi-
skene i søen begynder at lide sultedøden – 
de fiskefangende fugle søger et andet sted 
hen og i løbet af efteråret sker der så det, at 
algerne dør, synker til bunds og til deres 
forrådnelse bruges en del af vandets iltind-
hold. Som vi ser af foranstående bliver der 

tale om en selvforstærkende proces, som 
på sigt kan resultere i en såkaldt 
”næringsstofforurening” eller sagt med et 
andet ord bliver vandet til en slags alge-
suppe, hvor kun skidtfisk kan leve. Dog vil 
det i yderste konsekvens også kunne blive 
problematisk for dem at overleve, da det 

hele kan ende med en såkaldt bundven-
ding, hvor svovlbrinte, methan og an-
dre gasser frigøres og ilten derved på 
det nærmeste forsvinder helt. Der er 
altså god grund til at passe på søens 
bestand af jagende rovfisk. 
   Som det umiddelbart ser ud for tiden er 
der ikke nogen aktuel risiko, for at denne 
uønskede tilstand kan opstå.  
   Der er rigtig dejligt ved og omkring søen 
i Ødis og tilsyneladende er vandkvaliteten 
i søen relativ god. 
   Godt der er opmærksomme mennesker, 
der medvirker til at holde det sympatiske 
område i fin og god stand. 
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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 

Hermed en ny gåde fra Moder Na-
tur: ”Hvad er Det”. 
Løsningen på foregående nummers 
”Hvad er Det” var et blad, som en 
gang i 2018 faldt til jorden fra en 
bævreasp og endnu ikke er blevet om-
dannet til muld, da kun bladkødet er 
rådnet væk, mens man derfor tydeligt 
kan se hvorledes et sådant blad er 
bygget op. 
   Bævreaspen hører hjemme blandt 
en gruppe af træer, der benævnes som 
”Pionertræer”, hvilket vil sige, at så-
danne træer ofte ses som de første på 
steder, hvor der har været stormfald 
eller skovbrand. Træernes frø spredes 
med vinden, da de er meget lette og 
spiringen går straks i gang efter an-
komsten til det nye voksested. 
   Endvidere vokser træet utrolig 
hurtigt, men det bliver til gengæld 
aldrig så gammelt, som mange andre 
af vore hjemlige træarter. 
   Nå, men det var bladet. 

   For det første er det en ren ny-
delse af se på opbygningen af bladet. 
Den minder om opbygningen af en 
fluevinge. Man kan se, der er tykke 
og tynde bladstrenge. De tykke går 
fra midten af bladet ud mod siderne, 
mens de tynde udgår fra de tykke, og 
stabiliserer bladpladen, så den kan hol-
de til at vibrere i blæsten. Her kom-
mer vi til en af træets hemmeligheder 
– nemlig at dets blade i modsætning til 
så godt som alle andre blade har spal-
teåbninger på begge sider af bladet – 
andre har dem kun på undersiden. 
Dette at have spalter på begge sider 
gør, at træets fotosyntese bliver mere 
effektiv og det hjælper dermed til at 
træet kan vokse hurtigere. 
   Samtidig har hvert enkelt blad en 
sammentrykt stængel, hvilket får det 
til at vibrere, selvom der næsten ingen 
vind er. Dette giver mulighed for, at 
både under- og overside får sollys, 
hvorved optagelsen af Co2 fremmes. 
Altså en mere effektiv fotosyntese. 
   Udtrykket ”At bævre som et espe-
løv” stammer herfra. 
  Nævnte opbygning af bladets skelet 
har lært os mennesker at lave hustage, 
som jo også består af både spær og 
lægter, samt tagplader af forskellig 
art.   Træets blade 
indeholder acetyl-
salicylsyre og er 
altså svagt eufori-
serende. 



 24 

Udtrækning af  
Ødis IF lotteri 

maj 2019 
 

111, 288, 137,  
14, 208, 285,  
133, 18, 122,  
177, 271, 79 

 
 

 

     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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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    2972 0132 el. 

Camilla Matthiesen 5190 5098    
 

Genbrugspladsen 
Østermarksvej 2A,  

tlf. 75 583840 
  

1. 3. - 31. 10.: 

Mandag 11-18 
Tirsdag  11-18 
Onsdag  11-18 
Torsdag LUKKET  
Fredag  11-18 
Lørdag  11-18 
Søndag  11-18 
 

1. 11. - 28. 2.: 

Alle dage 11-17 dog tors-
dag LUKKET 
Hele året: Døgnåbent 24/7 
med tilmelding 
 

Isabella Coiffure 
Ødis Kirkevej 2 

tlf. 30350003 

Mandag       lukket 

Tirs - ons.   kl. 9.00 - 17.30 

Torsdag    kl. 12.00 - 21.00 

Fredag        kl. 9.00 - 18.00 

Lørdag        kl. 7.00 - 12.30 
 

Flextrafik 
76 608 608 

Alle dage kl. 8 - kl. 20 

- bestilles senest 2 timer før 

afhentning 

Farrisvej 19 

 

Buchwald Radio ApS 
Østergade 15 
6580 Vamdrup 
Tlf.: 75581233  
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Dagplejen 

Henv.: Dagplejen, Kolding kommune 
 

Børnehuset Søbo, afd. Ødis 

Ødis Byvej 3 og Steppingvej 14a 
Leder: Bente Møller, tlf. 7979 7041 
 

Ødis Skole  

Steppingvej 14b,  
www.oedis-skole.kolding.dk 

Skoleinspektør: Thomas Kjær 
kontor: tlf. 79 79 78 10  
Serviceleder: Kenneth Kock tlf. 40 82 62 74 
Formand for skolebestyrelsen:  
Kira Nielsen  tlf. 26 74 84 35 
 

SFO Steppingvej 14, Afd.leder: Terry Lake  
Huset  tlf. 21 37 72 42 / mobil 21 37 72 46 
Klubben  tlf. 21 37 72 45 
 

Kirken/menighedsrådet 

Sognepræst: Inger Hvindenbråten,  
tlf. 75 59 81 50   /  93 87 17 00 
Formand: Tina Bihl tlf. 61 70 88 12 
Kirkeværge: John Bording, tlf. 23 20 40 23 
 

Vesterled 

Ødis Byvej, tlf. 75 59 80 90 
Vesterleds Vennekreds 

Formand Stig Funder, 75 58 36 08 
 

Sang for Sangglade 

Kontaktperson: Jette Christensen 25595106 
 

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 
obofbestyrelsen@gmail.com 
 

Aktivitetsudvalget  

Formand: Eigil Laursen tlf. 75 59 81 99 
Eller kontakt Inge M. Thomsen, 20 14 20 71                                          
 

Beboerforeningen for Fovslet og omegn 

Kont.person: Karen Nielsen, 51269469 
 

Landsbylauget Ødis Bramdrup 

Formand: Claus Mørkøre tlf. 51554484 
Mail: claus@lone-m.dk 
 

“Skovtrolden” 

v/Torben Lindegaard, tlf. 28 70 72 71 
 

Ødis Antenneforening www.oedisaf.dk 

Formand: Kai Videbæk, tlf. 75 59 84 09 
 

Vandværkerne 

Ødis: Anders Krogsgaard, tlf. 2943 9196 
         E-mail: 488@voresvandvaerk.dk 
         www.odisvandvaerk.dk 
Ødis Bramdrup: Peder Nissen, tlf. 75598203 
Drenderup:  
 

Andelsboligforeningen 

Henvendelse: BHS Revision,  
Jernbanegade 9, Vamdrup 7558 3444  
 

Vamdrup Boligselskab 

Tirs.-onsdag kl. 10-12, torsdag kl. 15-17,  
tlf. 75 58 18 44 
 

Ødis Idrætsforening 

Formand: Martin Vestergaard Lythje,  
Fodbold: Kim Olesen, tlf. 21 71 97 09 
Håndbold: Charlotte Højmose tlf. 4266 0377 
Badminton: 
Børnegym.: Thomas Bang Thomsen  
    tlf. 2721 7685 
 

Støtteforeningen for Ødis IF 

Formand: Jytte Johannsen 61 38 38 90 
 

Ødis Hallens Cafeteria 

Formand: Camilla Matthiesen tlf. 5190 5098    
 

Krolfklubben i Ødis Kroge 

Formand: Ole Reeckmann, Kolding 
Tlf.: 20 20 75 89 
Email: ole@olvi.dk 
 

Krolfklubben  ”Madholdet”,  
Ødis Bramdrup 

Formand: Vagn Hugger, tlf. 91 54 24 73 
 

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  
 

ØBcH: Ødis Bramdrup civile Hundefø-
rerforening 
Kontakt Ingo 21332021  
ingo@find-us.dk 
Hjemmeside: www.dch-obch.dk 
 
 

http://www.odisforsamlingshus.dk/
mailto:info@odisforsamlingshus.dk
mailto:claus@lone-m.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 
 

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 20. august  2019 
Deadline fredag den 9. august 2019 

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

 Vi skal denne gang ind til midten af 
sognet for at finde motivet på oven-
stående billede - det aktuelle 
”Gættebillede”.  
  Hvor er vi henne og på hvilken 
adresse? 
 

   Løsningen på sidste nummers 
”Gættebillede” var bålhytten i Sva-
nemosen. 


