
 

Hvert år på Påskedag, konfirmationssøndag og Pinsedag er der 
pyntet med flag som her ved kirkepladsen. Det er frivillige i og 
omkring Aktivitetsudvalget, der tidligt om morgenen sætter flage-
ne op og tager dem ned igen sidst på dagen. 

 Nr. 214                                       Tirsdag den 7. maj 2019                                  22. årgang  

Sov ude arrangement 
lørdag den 25. maj   
 

Alle som har lyst til at kom-
me ud i naturen og hygge sig 
sammen med andre børn og 
voksne er velkomne. Du kan 
deltage uanset om du er barn 
eller voksen. 

Læs s. 8 

Bliv hjerteløber  
 

Vi søger frivilligere hjertelø-
bere til lokalsamfundet i 
Ødis Sogn.  

Kan du nikke genkendende 
til nedenstående, så er det 
lige dig, vi mangler til at 
gøre en forskel! 

Læs s. 11 

Fredagsbar 
 

Nu starter Fre-
dagsbaren op 
igen. De fastsat-
te datoer er d. 24. Maj, d. 21. 
Juni, 23. August samt d. 13. 
September. Vi mødes på 
bakketoppen ved Ødis Hal-
len, fra kl. 16 til 18.  Læs s. 4 

 LOKALBLADET 

   FOR ØDIS BRAMDRUP  /  ØDIS  /  FOVSLET 

4/19   
Maj         

2019 

I dette nummer af Lokal-

bladet kan du læse  

Nyt fra Lokalrådet                  s. 3                            

Gåtur i Drenderup Skov       s. 3 

Velkommen t. Ødis Sogn     s. 4 

Gåtur i Drenderup Skov        s. 4 

Nyt fra Ødis Skole             s. 5-6                

Gen. Fors. I vandværket       s. 7 

Ekstra gen. Forsaml.             s.7                                
24 timer i sovepose               s. 9 

Ulve i Drenderup Skov         s. 9 

Hvilken Vej?                       s. 10 

Kirkesider                      s. 13-16                 

Ladies Night                       s. 19 

Gymnastiktræner                s. 19 

Smuk landsbydag          s. 20-21 

Hvad er det?                        s. 23 

Lottotal                                s. 24 

Sankt Hans ved 
Ødis Sø 
Søndag den 23. juni 
2019 
Aktivitetsudvalget arrange-
rer igen i år Sankt Hans 
fest ved Ødis Sø, med bål 
ved eller på søen. 
Det endelige program kan ses i næste num-
mer af Lokalbladet. 

Ændring af deadline og ud-
givelsesdato 
På grund af ferie er det nødvendigt at flytte 
deadline for augustnummeret til fredag 
den 9. august og udgivelsesdatoen til tirs-
dag den 20. august.  
Hvis der er artikler eller andet, der skal 
offentliggøres tidligere, kan det optages i 
juninummeret. 

Niels  Christensen 
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Sognets aktivitetskalender 
MAJ 

5. kl. 10.30, Konfirmation i Ødis 
 Kirke  

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

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

9. kl. 17.00, Familiegudstjeneste 
 med bål i haven  

13. kl. 18-21, Ungdomsklub på 
 skolen 

15. kl. 10-12, Frokostklubben i 
 Vestfløjen  

16. kl. 14-17, Bakkeby på Ødis Skole     

 Åben for gæster 

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

27. kl. 18-21, Ungdomsklub på 
 skolen 
 

JUNI 

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

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. Aktivitetsdag ved Ødis Sø  
 

SEPTEMBER 

4. Gymnastikstart i Ødis Hallen  

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  
 

OKTOBER 

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 

 

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2019 

 

 Nr. 5  deadline 24.  maj      udkommer 4.  juni  
 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. 



3 

NYT FRA LOKALRÅDET 
 

Ny udstykning 
Hvis du går i byggetanker, ja så er der 
gode nyheder. Det forventes at grundene 
på den nye udstykning byggemodnes og 
er salgsklare fra august/september i år! 

Spred gerne nyheden….!     
Den nye udstykning var i kommunens 
salgsmateriale benævnt som Provstevæn-
get, det synes vi dog i Lokalrådet ikke 
havde meget relation til området, så vi 
tillod os at komme med et par andre for-
slag. Det lyttede kommunen til og den 
nye udstykning får navnet Søvænget.  

Søpavillonen 
På torsdag den 2. maj har vi i Lokalrådet 
møde med Steen, som er fundraiser hos 
Kolding Kommune, og han vil hjælpe os 
i det videre forløb med at søge penge til 
projektet med Søpavillonen på Landsby-
fælleden.  

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  

GÅTUR i Drenderup Skov 
lørdag den 1. juni  

Vi mødes kl. 10.00 på parkeringsplad-
sen ved Drenderuphus Vamdrupvej og 
så går vi en tur i skoven. Afhængig af 
hvor mange der kommer, fordeler vi os 
måske, for på den måde at komme godt 
rundt i skoven, for udover det hyggeli-
ge ved at gå en tur i den smukke 
skov er formålet jo også at finde 
nogle emner til 
 

 L I V S T R Æ E R  
 

Statsskovene ønsker at få udpeget nog-
le træer (max. 5 livstræer per hektar). 
Disse træer vil blive beskyttet, dvs. de 
får lov til at blive stående for altid. Et 
egetræ kan blive 1000 år og et bøgetræ 
over 300 år gamle.  
De træer, vi finder frem til, skal vi ef-
terfølgende sende en ansøgning om til 

Naturstyrelsen, da træ-
erne skal opfylde nogle 
krav:  
Det skal være et levende 
træ, mindst 25 cm tykt 
målt 1,3 meter over jor-
den. Alle løv- og nåle-
træer kan udpeges - ger-
ne lidt sjove eller flotte træer. Natur-
styrelsen behandler vore ansøgninger, 
og senere får vi besked om godkendel-
se og får udleveret de flotte Livstræ 
skilte, der efterfølgende skal sættes på 
de valgte træer. 
 

Efter gåturen samles vi alle ved bål-
hytten, hvor Aktivitetsudvalget har 
tændt op i grillen og er vært ved pøl-
ser og væske.  Håber mange har lyst 
til deltage.  

Med venlig hilsen 
 Aktivitetsudvalget  
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Velkommen til Ødis Sogn  
Af Inge M Thomsen 
 
 

Sidst på året 2018 flyttede Per B. 
Frostholm ind i huset på Ødis 
Byvej 2 sammen med sine to 
døtre. 

Frostholm, ja tænkte jeg, det navn kender 
alle vi ”gamle fra byen” da, men der er nu 
flere familier af dette navn, selvom de sik-
kert langt ude alle er i familie med hinan-
den.   

Datteren, Athena på 10 år går i 4. kl. på 
Ødis Skole og er glad for at gå der. Hendes 
favoritfag er billedkunst og matematik, og i 
fritiden er hun håndboldmålmand. Og hun 
cykler selvfølgelig frem og tilbage til og fra 
skole.  

Lille Sienna på 3 år går i børnehaven Søbo, 
hvor Per er med i bestyrelsen.  

Familien kommer fra en lille by på Born-
holm, men da moren flyttede til Varde blev 
afstanden mellem forældrene for stor, og 
Per søgte efter et hus i Trekantområdet, 
hvor han i forvejen har familie og faldt for 
huset her. De var glade for at bo i et lille 
samfund på Bornholm og ledte efter det 
samme her, tæt på børnehave, skole og 
dejlig natur. 

Tidligere har Per rejst en del rundt i verden, 

men nu koncentrerer han sig om børnene 
og politik. Han afhændede sin virksomhed 
på Bornholm, og efter han blev valgt som 
kandidat i ”Nye Borgelige”, er det der, han 
lægger sine kræfter inden det nært forestå-
ende valg. Han er transportordfører i partiet 
og aktiv i spørgsmålet om Kolding Havns 
fremtid. Andre hovedinteresser er ældre og 
børn.  
Han har stor interesse og viden om vin, så 
måske er der en mulighed for et foredrag i 
Forsamlingshuset eller andet sted? evt. 
krydret med oplevelser fra hans 10 årige 
periode som dykker i forsvaret.   
Hunden Kenzo på 12 år lå stille og roligt 

og passede på.    

Fredagsbar 
 

Kære alle i vores lokalområde 
Nu starter Fredagsbaren op igen. 
De fastsatte datoer er 

d. 24. Maj, d. 21. Juni, 23. August 
samt d. 13. September. 
Vi mødes på bakketoppen ved Ødis Hal-
len, fra kl. 16 til 18.  
Du kan købe øl til 10 kr. Et glas rød eller 
hvidvin til 20 kr. og sodavand til 10 kr.  
Vi sørger for lidt knas til ganen. 
Fredagsbaren en månedlig begivenhed 
hen over sommeren, hvor vi der bor i 
lokalområdet, kan mødes og hilse på 
hinanden. 

Tilflyttere og indfødte, ældre og unge.. 
ALLE er hjertelig velkomne.  

 

Vi glæder os til at møde jer til et par 
hyggelige timer ;-)  

De bedste hilsner 
Team Fredagsbar  
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Naturfagsmaraton 
Fredag den 12. april var 5. klasse på Ødis 
Skole til Naturfagsmaraton i Bakkeskolens 
Hal. 
Klassen deltog i en ”halvmaraton”, hvor 
der i løbet af dagen skulle løses 5 natur-
fagsopgaver mod 8 opgaver i en 
”helmaraton”. 
Siden vinterferien havde klasse øvet sig og 
arbejdet med de forskellige opgaver i man-
ge timer.  

I løbet af to fag-
dage forud for 
selve arrangemen-
tet havde 5. klasse 
fået hjælp fra sko-
lens 4. klasse, og 
sammen havde de 
to klasser hjulpet 
hinanden med at 
få ideer til løsnin-
ger af opgaverne. 
 

En af maraton-opgaverne var på forhånd at 
bygge en model af et højt udsigtstårn ude-
lukkende i almindeligt kopipapir, lim og 
tape. 
Det højeste tårn blev faktisk bygget af en 
gruppe elever fra 4. klasse  -  og selv om de 
ikke selv deltog i det endelige maraton, var 
det deres tårn, der kom med til den endeli-
ge konkurrence. 
På selve dagen blev der bragt et længere 
indslag med elever fra Ødis Skole i TV 
Syd. 
 

Bedre indeklima i 5. klasse 
I 5. klasse på Ødis Skole er der netop ble-

vet sat gang i et nyt projekt, der skal sætte 
fokus på forbedring af indeklimaet i klas-
sen. Projektet betyder, at klassen i løbet af 
de kommende uger selv skal involveres i at 
afklare nogle forbedringer, der skal gøre 
det rarere at være i klasseværelset.  
Projektet betyder bl.a. at en væg i klasselo-
kalet bliver malet, at der bliver sat belys-
ning op bag ved tavlen, og at der bliver 
hængt nye opslagstavler op i klassen.  
Hvad  elevernes egne ideer ellers bringer 
frem, vil tiden vise i løbet af de kommende 
uger.  
 

Åben Skole i maj 
Som vi også fortalte i sidste udgave af Lo-
kalbladet, er der Åben Skole igen den 7. 
maj og den 13. juni. Begge dage fra kl. 
16:00 til kl. 19.30. 
Har du en idé til et værksted, og har du lyst 
til at være frivillig til arrangementet, er der 
hårdt brug for din hjælp.  
Alle ideer og alle hjælpende hænder kan 
bruges, så kom frit frem og giv skolen be-
sked, hvis du vil være med! 

Nyt fra Ødis Skole – april 

Åben Skole   
tirsdag den 7. maj og  
tirsdag den 13. juni.  
Begge dage kl. 16:00  -  kl. 19.30. 
 

Åben By på skolen BAKKEBY 
Torsdag den 16. maj kl. 14:00 til 17:00 
for alle interesserede.  
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Opsamling på Rynkeby 
Fredag før påske deltog alle skolens elever 
endnu engang i Rynkebyløbet, der hvert år 
sætter fokus på at støtte forskellige velgø-
rende formål til børn.  
Rynkebyløbet afvikles hvert år under over-
skriften ”Børn løber for børn”, og hele 
idéen med løbet er at give eleverne en op-
levelse af, at de kan være med til at gøre en 
reel forskel for børn med alvorlige syg-
domme ved at gøre noget aktivt sammen 
med andre børn. 
Inden løbet havde eleverne mulighed for at 
sælge ”sponsormærkater” til familie, ven-
ner og lokale erhvervsdrivende. Sponsor-
mærkaterne sælges for en valgfri donation, 
der sendes ubeskåret videre til Børnelun-
gefonden. På Ødis Skole blev årets over-
skud på mere end 6000 kr., og der skal 
herfra lyde en tak til alle dem, der havde 
lyst og mulighed for at give et bidrag. 
 

Brug for flere hænder i Bakkeby  
Inden længe bliver Ødis Skole igen for-
vandlet til minisamfundet Bakkeby. Vi har 
stadig brug for hjælp fra frivillige, der i 
uge 20 har lyst til at give en hånd i mini-
samfundets værksteder. 
Man kan hjælpe med madlavningen og 

betjeningen i restauranten, der er mulighed 
for at hjælpe med at lave smykker, ting i 
træ, drive et tivoli, lave kreative ting i 
værksteder eller måske bistå i banken. 
Er det ikke muligt, kan man også hjælpe 
med fx at bage kage til restauranten, give 
ting, der kan sælges i genbrugsforretningen 
eller noget helt tredje. 
Arbejdsdagen starter hver morgen kl. 7.55 
og slutter kl. 13.55.  
 
Kan du hjælpe, så skriv til:  
j.monrad@hotmail.com 
 
Torsdag den 16. maj kl. 14:00 til 17:00 slår 
vi dørene op for alle interesserede, der har 
lyst til at komme til åben by på skolen. 
 
Stemningsbillederne er fra fagdagen i 
Naturteknologi ved Ødis Sø for de mind-
ste klasser på skolen 

mailto:j.monrad@hotmail.com
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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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Hvem ? 
Alle som har lyst til at komme ud i naturen 
og hygge sig sammen med andre børn og 
voksne er velkomne. Du kan deltage uanset 
om du er barn eller voksen, men det er nok 
en fordel, hvis du kan holde ud at være 
sammen med en flok livlige børn, da vores 
spejdere selvfølgelig deltager. Børn som 
ikke kan sove uden forældre tager bare 
forældrene med. 
 

Hvornår ? 
Vi mødes ved Tvetohytten, Vamdrupvej 16 
A lørdag kl.16 og slutter søndag kl. 10. 
 

Hvor overnatter vi ? 
I shelteren i Drenderup Skov (vi kan ikke 
love, der er plads til alle) 
I telt på spejdernes grund                       I 
hjemmebygget bivuak/hule 
Hvis nogen i familien ikke vil/kan sove 
udenfor, kan de sagtens overnatte i sovesal 
i spejderhytten (og deltage i hyggen uden-
for) 
 

Hvad skal vi lave ? 
Vi skal have fundet ud af, hvor vi skal so-
ve, og så skal vi have lavet aftensmad. Når 
maden er spist skal vi hygge omkring bålet, 
hvorefter vi skal sove udenfor.  
Søndag hygger vi os med morgenmad ind-
til vi slutter kl. 10. 
 

Hvad koster det ? 
Ingenting. Spejderne inviterer lokalsam-
fundet til dette arrangement, så tag venner-
ne, klassekammeraterne, naboen, lillebror, 
lillesøster, mor, far, onkel, kusine eller 
andre under armen og mød op. 
 

Tilmelding 
Send gerne en SMS til Jette på 41190703 
med antal deltagere. Men der er også mu-
lighed for bare at møde op. 
 

Medbring 
Sovepose, underlag, sovedyr, tøj og toilet-

grej som du mener, du får brug for. Meget 

gerne spisegrej, men ellers finder vi noget i 

hytten. 

Spejderne vil gerne invitere alle i lokalsamfundet til 

Sov ude arrangement  
lørdag 25. maj 2019  
hvor der er officiel SOV UDE dag. 
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24 timer i sovepose 
Så fik spejderne endelig det længe ventede 
mærke for at have været i soveposerne i 24 
timer uden afbrydelse. 
I slutningen af januar holdt juniorspejderne 
i Ødis en weekend, hvor det store emne var 
om det kunne lade sig gøre at opholde sig 
fra fredag aften til lørdag aften i sin sove-

pose. Alt skulle ordnes i so-
veposen. Vi lavede mad, hyg-
gede, vaskede op, hyggede, 
havde lejrbål omkring pejsen 
og hyggede igen rigtig meget 
med en film. 
Selv toiletbesøg skulle udfø-
res i soveposen, eller i hvert 
fald med størstedelen af krop-

pen i soveposen. Det sværeste var at klare 
opvasken uden at soveposen blev gennem-
blødt, men alle 8 juniorer og deres 4 ledere 
klarede skærene, og har nu modtaget mær-
ket 24 timer i sovepose. 

Mange hilsener fra                                              
KFUM spejderne i Ødis 

Har du set ulvene i         
Drenderup skov? 
Vi ser en flok ulve hver torsdag aften, og 
har du lyst til at komme og være med til at 
opfostre dem som gode ulveunger, har vi 
også plads til dig. 
Vi mangler voksne ledere eller unge men-
nesker, der gerne vil give en hånd med til 
vores spejdermøder. Du kommer ikke til at 
stå med ansvaret selv, men bliver en del af 
et team. Og ingen af os kan binde os til 

absolut at være til stede hver eneste gang. 
Vi har bare ikke hænder nok, og når arbej-
det kræver vores tilstedeværelse lidt ud 
over normal arbejdstid, kan vi blive nødt 
til at aflyse møder, hvis ikke der er ekstra 
hænder, der kan tage over.  
Vi holder møder for bævere (0.-1. klasse) 
og ulve (2.-3. klasse) kl. 16.45-18.15 og 
for juniorer (4. kl- ?) kl. 18-20.  
Vil du vide mere så kontakt  
Anne Krogsgaard på 23889196 eller  
Jette Røgen på 41190703. 
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Hvilken vej ? 

 

Loppesager 
 

 
 
 
 

Afhentes hurtigt efter aftale 
Henvendelse:  

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

 Sidste nummers ”Vejgættebillede” var 
en stump af Ødis Krogevej set fra huset 
på nr. 17 ud mod Sandvad Bro. 
    
Denne gang skal vi søge i den nordøstli-
ge del af sognet for at finde ovenstående 
motiv. 
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STØT VORE 
 ANNONCØ-

RER - DE 

STØTTER 
OS 

Vi søger frivilli-
gere hjertelø-
bere til lokal-
samfundet i 
Ødis Sogn.  

Kan du nikke 
genkendende 
til nedenståen-
de, så er det 
lige dig, vi 
mangler til at 
gøre en for-
skel! 

Hvis det er lige dig vi mangler, så send en mail til Lokalrådets 
formand (Christian Thomsen) på følgende                           
mail: obofbestyrelsen@gmail.com 

 Er villig til at gøre en forskel? 

 Har en okay form? 

 Har/ eller ønsker at tage et hjerte/lunge kursus og lære 
førstehjælp? 

 Vil være med i en lokal hjerteløber ”klub”, hvor I efter 
behov mødes og lærer det sidste nye indenfor livsgi-
vende førstehjælp? 

Bliv hjerteløber 
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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 

 

 

MAJ 2019 

 

NOGLE GLIMT FRA KONFIRMAND-
UNDERVISNINGEN 2018-2019 

Vi har haft et super-
flot konfirmandår 
sammen med disse 
pragtfulde unge men-
nesker! Vi præster er 
heldige, som får bru-
ge så meget tid sam-
men med dem, både i 
Vonsild kirke og her i 
Ødis, til undervis-
ning, gudstjenester, 
leg, mad, gospel, bag-
ning, og megen krea-
tivitet, hygge og sjove 
oplevelser. 
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SØNDAG DEN 16. JUNI KL. 13.00  ER DET FREMMØDE PÅ KIRKE-
PLADSEN FOR ALLE, DER ØNSKER AT KOMME MED TIL ÅRETS 

SOGNEUDFLUGT! 
Vi glæder os rigtig meget til alle de spændende oplevelser som venter os i Løgum-
kloster og omegn. Vi får rundvisning i kirken og klosteret, og får serveret kaffe og 

kage i refugiet, inden vi skal se kunstmuseet. På billederne kan I få et lille indtryk af, 
hvad der venter os. Før hjemkomsten spiser vi aftensmad på Agerskov kro. 

Pris kr 100,- for bus, rundvisning, kaffe, og kage samt aftensmad  
(eksklusive drikkevarer). 

Tilmelding senest den 6. juni til Inger på mail: ihv@km.dk eller SMS 93871700. 

BÅLGUDSTJENESTE TORSDAG 9. MAJ KL. 17.00 

Hjertelig velkommen til  
familiegudstjeneste, hvor vi 
skal finde ud af hvilket dyr 
som nu er sluppet løs i præ-
stegårdshaven! Efterfølgen-
de bliver der bål i haven, 
hvor vi hygger med hotdogs 
og snobrød, og leg og sang 
med Ødis-spejderne. Får vi 
regnvejr, holder vi gudstje-
nesten i kirken og spisnin-
gen i Vestfløjen. 
Tilmelding inden den 7. maj 
til Inger på mail: 
ihv@km.dk eller SMS 
93871700. 

SOGNEUDFLUGT TIL LØGUMKLOSTER 
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Møde i Frokostklubben d. 17. april 2019 
 
Denne gang skulle Jens Jørgen Holst, tidli-
gere lektor ved Kolding Gymnasium, holde 
et oplæg om familieforhold i grænselandet. 
 
Han startede med at fortælle om Bommer-
lunder brændevin, som blev fremstillet tæt 
på hans fødehjem. Der blev i 1960 rejst en 
sten i Bommerlunder Plantage, for at huske 
stedet, hvor det startede. Vi fik en smags-
prøve på Bommerlunderen. Den smagte 
virkeligt godt. 
Jens Jørgen startede langt tilbage i famili-
en, hvor han fortalte om sin oldefar og far-
far. 
Farfaren var lærer i Hellevad og senere 
førstelærer i Notmark, hvor han også var 
organist og kordegn. Dette var alt sammen 
i Tyskland, men da genforeningen kom i  

1920, blev han afskediget af de tyske myn-
digheder. 
Han blev så pensioneret efter de tyske reg-
ler. Farfaren havde ført protokol for Not-
mark skole gennem årene, og Jens Jørgen 
fortalte forskellige fortællinger derfra. 
I mange familier var den ene af ægtefæller-
ne dansk og den anden tysk Det var også 
tilfældet i Jens Jørgens familie, hvor hans 
mor var hjemmetysk og hans far dansk. 
Naboerne kunne også være tysk- eller 
dansksindede, men man vidste, hvor man 
havde hinanden og respekterede det, så det 
gav ikke store problemer. 
Jens Jørgen fortalte, at han havde brugt 
meget tid på at studere sine familieforhold, 
og i den forbindelse havde han været på 
Landsarkivet i Åbenrå, hvor han fik stor 
hjælp.  
Han fortalte også, at man kan blive overra-
sket, når man går ind i historien. 
Således var hans onkel Peter spion for ty-
skerne op til 2. verdenskrig. Han havde 
underrettet Abwehr om danske militærma-
nøvrer i foråret 1940 langs Flensborg 
Fjord. Vestre Landsret idømte ham 4,5 års 
fængsel, og han sad fængslet i Fårhuslej-
ren, dog ikke 4,5 år. 
 

Mange tak til Jens Jørgen for et spændende 
oplæg. 

Rasmus Ravn 

 

FROKOSTKLUBBEN 

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

 

Resten af forårsprogrammet 
ser således ud : 
 

Onsdag d. 15.05.2019: Mogens Larsen: 
Ålens forunderlige verden 

Billede fra en tidligere samling i Frokostklubben. Som man kan se, er det altid god 
stemning omkring bordene. 
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Gudstjenester i Ødis Kirke  

maj—juni  2019 
 

 Hvor andet ikke er nævnt er  

gudstjenesten v/sognepræst  

Inger Hvindenbråten 

 

Maj 

5. 2. søndag efter påske kl. 10.30 

KONFIRMATION 

Torsdag 9.  

Børnegudstjeneste kl. 17.00          
med efterfølgende bål i haven 

12.  3. søndag efter påske kl. 9.00 

19.  4. søndag efter påske kl. 9.00 

26. Ingen gudstjeneste 

30. Kristi Himmelfartsdag kl. 10.30  

 

Juni 

2. 6. søndag efter påske kl. 9.00  

9.  1. 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 

 

 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.  

PARKURSUS 
Ødis menighed ønsker 

velkommen til par-
kursus i efteråret 2019. 

Hvad er så det?  
På et parkursus får 

man mulighed for at 
arbejde med par-relationen i en afslappet 

og hyggelig atmosfære. Formålet med 
kurset er at give mulighed for at øge kvali-
teten i parforholdet og i familielivet gene-
relt samt at forebygge  uhensigtsmæssige 
udviklinger. Kurset er således både egnet 
for dem, der har det godt sammen og øn-

sker at gøre en indsats for at det gode 
samliv fortsætter og for dem, som kæmper 

med problemer og ønsker ændringer.  
Underviserne på kurset er Anne Mie Skak 
og Leif Johanson. De har været gift i 28 år 

og har undervist om parforhold i mange 
år. De er certificerede PREP undervisere. 
Anne Mie er sognepræst i Tyrstrup kirke. 
Kurset afholdes på følgende tirsdage: 
3. september, 10. september, 24. sep-
tember og 8. oktober kl. 19-21 i Ødis 
forsamlingshus. Pris: kr. 400 pr. par. 

Tilmelding til Tina Bihl på mail:  
tina@tinabihl.dk eller sms 61708812. 

Mere info kommer! 
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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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Ladies Night  
Den 6. april var der pyntet flot i 
det lokale forsamlingshus og by-
ens festglade damer var samlet til 
årets “Ladies Night”. God mad, kø-
lige drinks og danseglad musik var 
med til at danne rammerne om en 
super festlig aften.  
Vi fra festudvalget vil gerne takke 
alle deltagende gæster for endnu 
en succesfuld “Ladies Night”. Det 
var ikke muligt uden jer.  
Der skal lyde en stor tak til Marie 
Garbenfeldt fra Fleurie, der levere-

de de 
smukke 
blom-
ster til 
borde-
ne. Jens 
Leth for 
den 
lækre 
helsteg-
te pat-
tegris til 
hoved-
retten. 

Johnny fra “Torvets bager” i Vam-
drup for den lækre kage til desser-
ten og Isabella fra “Isabella Coifur-
re” for det flotte initiativ med en 
lodtrækning om to flotte præmier 
fra salonen.  
På forhåbentligt festligt gensyn til 
næste forår.. 
 
Hilsner fra festudvalget  
Lene, Berit, Annette, Majken, Anna 
Katrin, Trine og Dorthe  
 

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

Vi søger nye hjælpere til vores gymna-

stikafdeling 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 kur-

ser fra DGI. Pt træner vi om onsdagen 

fra 16.30 til 18.00, men du kan få med-

indflydelse 

på træ-

ningstiden 

og hvilke 

gymnastik-

retninger, 

der skal 

være.  

Hvis det er 

noget for dig, kan du kontakte gymna-

stikudvalget inden den 1. juni. 

Vi håber at høre fra dig.  
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Søndag den 31. marts var 
der SMUK landsbydag 
Af Dorthe Jepsen 
 

I år var der fra Danmarks Naturfrednings-
forening side fokus på cigaretskoder da det 
er noget af det, som der bliver smidt aller 
mest af i naturen.  
 

Der var rigtig god opbakning i Ødis var der 
mødt ca. 45 personer op. Der blev plantet 
flotte blomster ved vejsklite og samlet en 
masse affald.  
I Fovslet var der mødt 13 personer op og de 
var flittige med alle de sække de har fået 
fyldt.  

I Ødis Bram-
drup var der 
mødt ca. 30 
personer op. 
Der blev vasket 
skilte og plan-
tet blomster og 
selvfølgelig 
samlet en masse affald.  
I alt blev der indsamlet: 400 kg affald, ca. 
250 cigaretskod og ca. 550 dåser!  
 

En stor tak til alle som mødte op og var 
med til at gøre vores små byer pænere at 
færdes i og ikke mindst til gavn for vores 
natur!  

Affaldsindsamling i Fovslet 
 

Vejret viste sig fra sin bedste side på ind-
samlingsdagen, søndag den 31. marts, ar-
rangeret af Danmarks Naturfredningsfor-
ening.  
Dagen startede med kaffe og rundstykker 
hos Gerda og Niels på Chr. Holmsvej 3. 
Efter hyggeligt samvær blev ruterne fordelt 
og alle var klar til at tage fat. 
Snakken gik, alt imens der blev ballanceret 

ned af skrænter og over vandløb, for at få 
fat i dåsen og hvad der ellers var smidt i 
naturen. 
Efterhånden som sækkene blev tungere, 
kom Søren forbi og hentede dem i bilen, 
det lettede.  
Dagen sluttede med øl og vand og en snak 
i nr.3.  
 

Dagens høst: 6 kg. dåser - 460 stk. 
                      58 kg. affald 
                      45 - 60 cigaretskod 

           Kn 
  Dagens udbytte 

Søren henter affald 
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SMUK landsbydag 
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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 
Natur: ”Hvad er Det”. 
Sidste nummers ”Hvad er Det” 
var nogle bundter bladlignende tin-
gester med lange stilke. Der var dog 
ikke tale om visne blade, men i stedet 
var det asketræets frugter, man så 
på billedet. 
   Asketræets frugter kaldes vingede 
nødder. Normalt kastes disse i den 
sene vinter. 
   Asken er et såkaldt lystræ, hvilket 
betyder, at træets blade sidder meget 
spredt således, at der kan trænge lys 
gennem løvet, hvorved området un-
der træet får lys nok til, at forskel-
lige både urteagtige og træagtige 
planter kan trives i skovbunden un-
der træet. 
   Træet finder stor anvendelse på 
grund af det hårde, elastiske ved 
som skafter til økser, skovle, spader, 
grebe, høtyve og hakker og endvidere 
til årer og ski samt meget andet. 
   I tidligere tider anvendtes træet 
løv som vinterfoder til kreaturer. 

Især i år med ringe høhøst havde 
det stor betydning.. 
   Træet har også sin helt egen 
plads i den nordiske mytologi.  
   Midt i Asgaard, hvor aserne boe-
de, stod et vældigt asketræ, som 
hed Yggdrasil. Træets krone, der 
altid var grøn, nåede helt op til him-
len, og dets tre rødder endte i tre 
forskellige verdener. En af rødder-
ne gik til Asgård, gudernes hjem; 
den anden til Jotunheimen, hvor 
jætterne boede; og den tredje gik til 
det underjordiske Hel. 
   Under hver rod sprang en kilde 
frem. Under jætternes var det Mi-
mers brønd med visdommens vand; 
under Asgård var det Urds brønd, 
hvor guderne samledes til ting og 
afsagde domme. Urd selv var den 
norne, der kendte verdens og men-
neskernes skæbne. Fra Urds brønd 
hentede nornerne hver dag vand til 
træet, og den dug, der faldt fra dets 
blade, holdt jorden grøn. Nederst 
under træet lå helvedesbrønden 
Hvergelmer, hvor dragen eller slan-
gen Nidhug gnavede på træets rod. 
   Yggdrasil var livstræet,- symbolet 
på det sunde samfund. 
    

Kilde:   
Karpenhøj 
Naturcenter 
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Udtrækning af  
Ødis IF lotteri 

 

april 2019 
 

182, 171, 119,   
262, 39, 126,      
15, 221, 121,      
60, 283, 229 

 

 

     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 



25 

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 4. juni  2019 
Deadline fredag den 24. maj 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

 Denne gang skal vi ud i det 
nordøstlige hjørne for at finde 
dette nummers motiv til det ak-
tuelle ”Gættebillede”. Godt 
forårsgæt!!! 
   Løsningen på sidste nummers 
”Gættebillede” var det for-
holdsvis nybyggede hus på 
adressen Møllevej 14 i Fovslet.  


