
For 25 år siden tog KFUM-spejderne og beboere i Ødis med 
hjælp fra lokale håndværkere TV2´s udfordring op, og på 3 dage 
blev vores spejderhytte TVETO-hytten bygget.         Læs s. 9 

 Nr. 218                                Tirsdag den 8. oktober  2019                               22. årgang  

Høstfest i dagplejen  
 

Så har vi igen i år haft en 
fantastisk høstfest i Ødis 
dagpleje. Vi havde hentet en 
kasse grøntsager i alle udga-
ver fra Franka og Ebbe. 
Mange af vores børn havde 
også blomster og grøntsager  
med hjemmefra.      Læs s. 6 

Skotske spejdere i 
Drenderup Skov 
 

En varm fredag i sommer 
kom 4 unge fyre travende 
gennem Ødis med store ryg-
sække på. Tilfældet ville, at 
de mødte lige mig, som er 
aktiv hos spejderne i Ødis.   

Læs s. 20 

ABC-projekt for  
1. klasse 
 

ABC på museet er et under-
visningsforløb for 1. klasser 
med fokus på kreativ tileg-
nelse af alfabetet.  
Forløbet rummer 3 besøg på 
museet.   

 Læs s. 5-6 

 LOKALBLADET 

   FOR ØDIS BRAMDRUP  /  ØDIS  /  FOVSLET 

8/19   
Oktober          

2019 

I dette nummer af Lokal-

bladet kan du læse  
 

Nyt fra Lokalrådet               s. 3                            
40 år på Sogneskolen           s. 3 
Ny medarbejder                    s. 3 
Velkommen til sognet          s. 4 
Julemarked                           s. 4 
5. klasse i Vingsted              s. 5 
Sommerfest i Søbo               s. 7 
Spis sammen aften               s. 8 
25 års jubilæum                   s. 9 
Hvilken Vej?                      s. 10 
Ladies Mud Race                s. 11   
Kirkesider                      s. 13-16                 
Sæsonplan ØdisIF              s. 21 
Åben Hal                            s. 21 
Hvad er det?                       s. 23 
Lottotal                               s. 24 
Foreninger                          s. 26 

Generalforsamling d. 30/10 kl.19 i  
Landsbylauget i klubhuset på 

sportspladsen i Ødis Bramdrup 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af 2 stemmetællere. 
3. Formanden aflægger beretning 

for det foregående år. 
4. Kassereren aflægger regnskab 

for det foregående år. 

5. Behandling af indkomne forslag, 
som skriftligt skal være for-
manden i hænde mindst 8 dage 
før. 

6. Bestyrelsen fremlægger forslag 
til fremtidige aktiviteter. 

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 
8. Valg af 2 suppleanter. 
9. Valg af revisor. 
10.Eventuelt. 
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Sognets aktivitetskalender 
 OKTOBER 

 4. kl. 18-21.30, Åben Hal i Ødis  
 Hallen 

8. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria   

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

10. kl. 15.30-16.30, Informationsmøde 
 om Søvænget, på Søvænget 

16. kl. 10-12, Frokostklubben i  
 Vestfløjen  

20. kl. 10-14, TVETO-hyttens 25 års 
 jubilæum 

22. kl. 17.30, Spis sammen aften i 
 Forsamlingshuset 

22. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria   

23. kl. 9-12.30, Barselshygge i Ødis  
 Hallen 
 

NOVEMBER 

1. kl. 18-21.30, Åben Hal i Ødis  
 Hallen 

5. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria   

19. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria   

20. kl. 10-12, Frokostklubben i  
 Vestfløjen  

23. kl. 10-15, Julemarked i Det gamle 
 Mejeri  
 

DECEMBER 

3. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria   

6. kl. 18-21.30 Åben Hal i Ødis  
 Hallen 

17. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria   

18. kl. 10-12, Frokostklubben i  
 Vestfløjen  

18. kl. 19.30, Bankospil, Ødis  
 Hallens Cafeteria   

2020   

JANUAR 

14. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria   

 27. kl. 19.00, Generalforsamling i 
 Forsamlingshuset 

28. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria   
   

FEBRUAR 

11. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria   

25. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria   
 

MARTS 

10. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria   

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

24. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis  
 Hallens Cafeteria   

  

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2019 
 Nr. 9  deadline 25.  oktober      udkommer 5.  november 
 Nr. 10 deadline 29. november udkommer 10. december 
2020         Nr. 1 deadline 24. januar  udkommer 4. februar  
 Nr. 2  deadline 28. februar       udkommer 10.  marts 

Der afholdes Åben Hal i Ødis Hallen 
følgende datoer frem til jul: 
Fredag den 4. oktober 
Fredag den 1. november 
Fredag den 6. december 
Hver gang kl. 18.00-21.30 
Læs også side 21. 

Barselshygge den 23. oktober i Ødis 
Hallen, kl 9.00-12:30 

Bankospil i Ødis Hallen alle onsdage fra 
den 2. okt. til og med den 18. dec. Hver 
gang kl. 19.30. 
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NYT FRA LOKALRÅDET 
 
 

Velkomstfolder 
Velkomstfolder til nye beboer i sognet er 
på vej i trykken. Den gamle er rettet til 
og trykt i et nyt oplag.  
 

Søvænget  
På den nye udstykning “ Søvænget” er 
der informationsmøde den 10. oktober 
2019 fra kl 15.30-16.30. Her vil medar-
bejdere fra kommunen svare på spørgs-
mål om salgsvilkår, byggemodning og 
byggemuligheder med videre. Mødet 
afholdes på selve grundstykket. 

Bud på grundene skal være Centralfor-
valtningen i hænde senest 22. oktober 
2019.  
 

Læs mere om salgsmaterialet på kommu-
nens  hjemmeside.  

Elsebeth Bording 
40 år ved Ødis Sogneskole 
Den 1. august 2019 har Elsebeth Bording 
været ansat ved Ødis Sogneskole i 40 år. 
Elsebeth har i de forløbne år undervist i 
mange forskellige fag, men hendes hoved-
indsats har været som klasselærer, hvor hun 
for tiden har  6. klasse.  

Elsebeth er altid gået 
foran, når der skulle 
tænkes nyt, og skolen 
skulle udvikle sig. 
Efteruddannelse og kur-
ser har været en naturlig 
ting for Elsebeth, når der 
er kommet nye fag, eller 
fagene har fået nyt ind-

hold og nye læseplaner. 
Elsebeth har altid haft tillidsposter. Hun var 
i mange år sikkerhedsrepræsentant/
miljørepræsentant og de seneste ti år tillige 
tillidsrepræsentant. I rigtig mange år var 

hun også medar-
bejder repræsen-
tant i skolebesty-
relsen. 
Det er velfortjent, 
at Elsebeth nu har 
modtaget Dron-
ningens Fortjenst-
medalje. 
Elsebeth har altid 
været aktiv i sog-
net. Blandt man-
ge andre ting har 
hun været medre-
daktør af Sogneavisen nu Lokalbladet i 
næsten 20 år. 
I virkeligheden har Elsebeth været 47 år på 
skolen, idet hun også har gået i 1.-7. klasse. 
Den 6. september holdt skolen en jubilæ-
umsreception for hende med kolleger og 
familie. 
Til lykke med jubilæet og medaljen. 

Niels  

Hej.  
Jeg hedder Linda og bor i Ødis 
Bramdrup, sammen med min 
mand Henrik og vores 4 børn 
Mads, Anders, Celine og Cas-
per. 
 

Jeg har sagt ja til sammen med 
Inge og Karen at skrive om 

nye beboere i sognet. Jeg skal hovedsage-
ligt tage mig af dem, der har bosat sig i 
Ødis-Bramdrup, så kender du nogen eller 
har du selv købt hus i Ødis Bramdrup, og 
der endnu ikke er skrevet om jer, så send 
mig gerne en mail på:  
linda@stjernehunden.dk eller sms på 
60666148  

mailto:linda@stjernehunden.dk
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Af Inge M Thomsen 
 

Den 1. september fik huset på 
Søndergyden 3 nye beboere. 
Louise Mikkelsen på 26 år og 
Rasmus Bjerregaard på 34 år. 

De kommer begge oprindelig fra Haderslev 
området, men har de seneste år boet i År-
hus pga. Louises uddannelse. Hun har læst 
5 år på Universitetet i Århus og blev færdig 
i sommer. Og her kommer et rigtig langt 
navn på selve uddannelsen: Molekylær-, 
ernærings- og fødevareteknologi - pu ha 
næsten som en promille prøve. Hun søger 
nu på livet løs, og det er en af grundene til, 
at de er flyttet til trekantområdet. Her er 
flere firmaer, der har brug for personer 
med netop den uddannelse.  
Rasmus er tidligere kampsoldat og arbejde-
de både i Skive og Holstebro. Han har også 
været udsendt til Irak, men bestemte sig for 
at gå en anden vej og tog en uddannelse 
som flymekaniker i Skrydstrup med specia-
le i fly motorer. Desværre blev han i 2014 
udsat for en alvorlig arbejdsskade og har 

siden da været igennem flere operationer / 
optræning mm., men er desværre stadig 
sygemeldt. Trist når sådanne ulykker sker, 
og et ungt menneskes liv bliver forandret 
helt vildt, fra at være fysisk aktiv til faktisk 
ikke kan holde ud at sidde ned i ret lang 
tid.  
De bestemte sig for at søge bolig i og om-
kring Kolding – Haderslev og ville også 
gerne finde et hus, hvor der er mulighed for 
at komme udenfor og, hvor man kan køre 
lige til døren. I Århus kunne de nemt bruge 
15 minutter på at komme af med bilen. Til 
huset hører der en kæmpestor terrasse, som 
de nyder i fulde drag.    
Huset her dukkede op på en af de mange 
boligportaler, de søgte på. Det blev faktisk 
den eneste hus, de reelt så på, og de slog til 
med de samme. Huset er totalt nyrenoveret.  
Fin afstand til familien i Haderslev, afstand 
til motorvej mm.  
De synes at her hyggeligt og har hilst på 
naboer og dukkede op til fredagsbar på 
Bakken, hvor jeg bl.a. mødte dem. Herligt  
at se nye dukke op til dette hyggelige ar-
rangement, og de har noteret datoen til spis 
sammen aften i Forsamlingshuset.  
De var forbavsede over de mange tiltag, 
der er i området: Julemarked, Skt. Hans 
ved Søen, Sommerfest ved Søen, Høstfest,  
Spis sammen aften, Fredagsbar, cykelklub,  
loppemarked - forskellige muligheder for 
sport og meget mere.   
Det hyggelige besøg sluttede af med hjem-
mebagt tærte med brombær – guf. 

Velkommen til Ødis Sogn  

Tilmelding til  
dorthejepsen123@gmail.com  
100 kr. pr. Stand.Betaling til box76688 

 

 

mailto:dorthejepsen123@gmail.com
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5. klasse på besøg i Jernaldermil-
jøet i Vingsted 
Mandag den 16/9 var vi en dag i Jernalde-
ren.  
Vi blev kørt derud i Skolens bus af Marian-
ne, og Kim og Bente var med os. 
Vi blev modtaget af Katla, der boede i et af 
husene i Jernaldermiljøet. Hun viste os, 
hvor vi skulle være / bo denne dag. Det var 
på Steppinggården - en af de ældste gårde i 
bygden. 

Vi fik en rundtur i hele landsbyen, fik prak-
tiske oplysninger og blev iklædt jernalder-
dragter. Så lignede vi de personer, der leve-
de dengang. 

Vi skulle arbejde i to værksteder, et smede-
værksted og et madlavnings værksted.  

I smedeværkstedet var det Katlas mand 
Pinto, der underviste os i at lave en kniv. 
Det var hårdt, vi arbejdede med ild - meget 
varmt, og skulle snitte og finpudse et skaft 
af træ til vores lille kniv. Men vi nåede at 
blive færdige og fik knivene med hjem. 

I madlavningsværkstedet skulle vi først 
tænde bål. Menuen var spidstegt kød, jern-
aldergryde med forskellige grøntsager 
(pastinak, gulerødder, æbler mm.). Vi skar 

grøntsagerne i stykker og kogte dem i en 
gryde ved bålet inde i Steppinggården. Vi 
gruttede mel og bagte små brød. Vi lavede 
smør og ost og fik et super godt måltid. 

Vi var hjemme ved halv fire tiden og havde 
en rigtig fin dag. Vi lærte en del om, hvor-
dan det var at leve i jernalderen og ikke 
mindst om, hvor meget voksne og børn 
skulle lave dengang. 

5. klasse (Bente) 
 

ABC-projekt på  
Vejen Kunstmuseum 
 

ABC på museet 
er et undervis-
ningsforløb for 
1. klasser med 
fokus på kreativ 
tilegnelse af 
alfabetet. Forlø-
bet rummer 3 
besøg på museet 
og sammen med 
museets formid-
lere, arbejder 
klassen med 
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bl.a. kunstnerisk udformning af alfabetet 
og senere orddannelse og digtning. 
Der er fokus på skabende kreativitet og 
understøttelse af skolens faglighed på 
tværs. Klassernes ”ud – af – huset – ople-
velser” med gentagne museumsbesøg har 
vist sig at være en model, der skaber sam-
menhold.  
Forløbet afsluttes med et forældrearrange-
ment ved museet, hvor eleverne viser, hvad 
de har lavet.  
Vi i 1. kl. i år har bl.a. lavet et bogtrykkeri, 
hvor vi selv har trykt vores egen bog.  
Vi har hugget bogstaver med hammer og 
mejsel i en stor sten. Vi har lavet et lerreli-

ef, som skal forestille en stor runesten og 
meget mere….. 

Eleverne er vilde med det og har mange 
gode kreative oplevelser sammen. 

Rikke 

Høstfest i dagplejen  
Af  Majbrit Rasmussen 
Så har vi igen i år haft en fantastisk høstfest 
i Ødis dagpleje. Vi havde hentet en kasse 
grøntsager i alle udgaver fra Franka og 
Ebbe. Mange af vores børn havde noget 
med hjemmefra, såsom blomster og grønt-
sager fra haven. Det gav et utroligt flot og 
veldækket bord, hvor børnene bliver præ-
senteret for de mange grøntsager i mange 
forskellige farver.  
Her får de lov til at bruge en masse sanser, 
hvor de smager, føler og dufter på de for-
skellige ting, lige fra citron til stærk løg. 
Det var en fantastisk dag både for dagpleje-
børn og for os dagplejere. Det er altid en 
dag, vi alle ser frem til med glæde i vores 
legestue. 
Tusind tak til Franka og Ebbe fordi  I altid 
husker os og er med til at give os disse 
oplevelser. 
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Børnehuset Søbo og Bestyrel-
sen inviterede til sommerfest 
 

Igen i år blev der afholdt sommerfest for 
alle børn, søskende og forældre i Børnehu-
set Søbo d. 6. september 2019. 
Sommerfesten præsenterer altid et tema, 
som børnene og de voksne har fordybet sig 
i og arbejdet med. I år var temaet ZOO 
dyr/ vilde dyr, hvor sproget var i fokus. 
Der blev arbejdet med temaet i de 3 uger 
op til Sommerfesten. 
Der blev sunget, læst historier, kigget på 
IPad, sagt rim og remser, som alt sammen 
handlede om vilde dyr. Der blev snakket 
med børnene om, hvor Zoo dyr/ vilde dyr 
lever, hvad de lever af, hvilke farver de 
forskellige dyr har osv. Der blev klippet og 
klistret og malet de flotteste Zoo dyr/ Vilde 
dyr. Men højdepunktet var en tur til Oden-
se Zoo, hvor de forældre, der havde lyst til 
at komme med, var velkomne. Det var en 
rigtig god og oplevelsesrig tur for alle. 
I de tre uger legede børnene tit vilde dyr. 
”Det var nogle frygtelig farlige og vilde, 
kropslige og højlydte vilde dyr”, der var i 
Børnehuset Søbo. 
 

Så kom dagen endelig, hvor sommerfesten 
skulle foregå. Festen skulle foregå ude på 
legepladsen, hvor der var tre forskellige 
aktiviteter. De to af aktiviteterne skulle 
bestyrelsen stå for og den sidste, skulle 
personalet stå for. Forældrene kunne prøve 
aktiviteterne sammen med deres børn, man 
kunne blive malet som et vildt dyr i ansig-
tet, klippe en håndelefant, og så kunne man 
tage på et jungleløb, hvor der var fem for-

skellige aktiviteter, hvor man skulle agere 
som vilde dyr, fx krybe som en slange gen-
nem sandkassen. Men højdepunktet var 
starten af sommerfesten, hvor børnene 
skulle opføre 2 sange og tre rim og remser 
for deres forældre, som de havde øvet i de 
tre uger.  

DESVÆRRE var vejrguderene ikke med 
os, så festen blev rykket indenfor. Men det 
hele gik fint alligevel. Børnene lavede en 
flot optræden og hyggede sig sammen med 
deres forældre, da de blev malet som vilde 
dyr og fik klippet en håndelefant. Det ene-
ste, der ikke kunne lade sig gøre indenfor, 
var jungleløbet, som er blev lavet en anden 
dag ude på legepladsen for børnene. 
Da alle havde klippet og var blevet malet, 
var sulten ved at melde sig, og der blev 
stillet et stort tagselvbord op, som alle fa-
milier havde bidraget til  -  så dejligt og 
forskelligt mad! Til dessert havde hver 
familie også frugt med til fælles tagselv-
bord. Der blev spist, hygget og snakket. 
Igen en super hyggelig sommerfest.  

Med venlig hilsen 
Personalet  
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Skal vi spille banko igen i år? 

Ja, men det skal vi da! 

Hvornår? 

Såmænd på følgende datoer: 
 

Onsdag den 23. oktober 

Tirsdag den 12. november 

Onsdag den 27. november 
 

og det sker som sædvanlig i den 
store stue på Vesterled, 

og det er  kl. 14.00 

 

 

 

 

 
 

Vi glæder os til at se jer 

med venlig hilsen 

bestyrelsen for Vennekredsen. 
 

ps. medlemskort kan købes på     

stedet. 

SPIS Sammen Aften i 

Ødis Forsamlingshus  

TIRSDAG  den 22. OKTOBER kl. 17.30  
  

Kent har sat menuen sammen til denne aften, 
og han glæder sig til sammen med festudval-
get at kunne servere følgende menu:  
Wienersnitsel af kalvekød med brasede kar-
tofler, wiener skysauce, ærter og 2 slags 
grøntsager.  
Desserten bliver Daim is med bærsauce, og aftenen sluttes af med 
en kop kaffe og med en småkage til. 
Prisen for alt dette er kun 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn under 
12 år.  
Drikkevarer sælges til rimelige priser. 
 

Tilmelding sker til Sonja på tlf. 23 49 54 07 og efterfølgende betaling 
kan ske via MobilePay eller overførsel til  
reg. nr. 9573 kontonr.  0970461929 eller kontant. 
 

Husk tilmelding før betaling – det gør det nemmere at holde styr på. 
 

Sidste frist for tilmelding er onsdag den 16. oktober. 
 

 
Med venlig hilsen 

Ødis Forsamlingshus  

 

PRISER: 
Voksne: 100.– kr. 
Børn under 12 år: 50.– kr. 
Drikkevarer købes til rimelige priser. 
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25 års Jubilæum for 
TVETO-hytten  
Det skal fejres:  

Søndag d. 20. oktober  
fra kl. 10 til 14  
Vi  åbner hytten for alle  

For 25 år siden tog KFUM-spejderne og 
beboere i Ødis med hjælp fra lokale hånd-
værkere TV2´s udfordring op og på 3 dage 
blev vores spejderhytte TVETO-hytten 
bygget.  

Vi pønser på forskellige spejder aktiviteter 
og håber, at mange vil komme og mindes 
deres egen spejdertid, høre historien og se 
tv-udsendelsen om hvordan hytten blev 
bygget. Vi byder på lidt til maven. 

Og ikke mindst skal vi officielt have indvi-
et vores nye shelter. 

Vi glæder os rigtig meget til at vise hytten 
frem for nuværende lokale borgere, spej-
derledere gennemtiden,  annoncører i vo-

res kalender og ikke mindst dem, som var 
med til at bygge hytten, både lokale borge-
re, håndværkere og leverandører. 

Kontakt os på odisspejder@gmail.com, 
eller find os på facebook   KFUM Spejder 
Ødis eller ring til Anne 2388 9196 og   
Jette 4119 0703. 

  

mailto:odisspejder@gmail.com
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Hvilken vej ? 

 

Loppesager 
 

 
 
 
 

Afhentes hurtigt efter aftale 
Henvendelse:  

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

En stump af Søndergyden i Ødis var 
løsningen på septembernummerets 
”Vejgættebillede”.  
 

   Denne gang er billedet foreviget i den 
nordøstlige del af sognet, og der er tale 
om en meget gammel vej.  
Hvor er vi henne? 
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STØT VORE 
 ANNONCØ-

RER - DE 

STØTTER 
OS 

Ladies Mud Race 

Igen i år stillede 10 damer fra Ødis lokale outdoor hold op til mudderløb i Frede-

ricia. Ruten  på de 7,5 km var ny og var lagt i området omkring Madsby Parken. 

Man må sige, at der var skruet op på udfordringsniveauet.  Terrænet var noget 

mere kuperet. Der var meget mere mudder og vand, og nogle anderledes forhin-

dringer i form af biler, containere og ikke mindst sæbeskum. Men det var en 

sjov, beskidt og svedig oplevelse. 

Af Mette Lykke Westphal 
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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 

 

 

OKTOBER 2019 

EN DEJLIG HØSTGUDSTJENESTE   

Søndag den 22. septem-
ber fejrede vi høstguds-
tjeneste i kirken. Tak til 
alle jer, der kom og fyld-

te kirken med sang og 
glæde! Som sidste år 
blev vi ved indgangen 
mødt af ”landmanden 

Marius”, som var kom-
met til kirken for at fejre 
høsten med os og passe 
på, at  høstindsamlingen 
blev gennemført på en 

ordentlig måde.  
Lille Emma blev døbt, 
Thea og Karin sang og 
spillede så godt, og kir-
ken var flot pyntet med 
blomster, frugt og grønt, 
og kunst fra børnehaven 
og skolen  -  tak for jeres 

store arbejde! Efter 
gudstjenesten kom vi ud 
i det skønneste septem-
bervejr, med sol, varme 
og blå  himmel. Så kun-

ne vi rigtig hygge os 
med pølser fra Dixens 
pølsevogn, kaffe og 

snak, og der blev lavet 
flotte æblekranse og 
kravlet omkring på 
halmballer ude på  

marken.  
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VELKOMMEN TIL MINDEGUDSTJENESTE PÅ  
ALLEHELGENS DAG, SØNDAG DEN  

3. NOVEMBER KL. 19.00  

NYT FRA KIRKE-
GÅRDEN 

 
Som mange af jer har set, 
er der sket noget nyt på 

kirkegården. Den afdeling 
på højre hånd, når I kom-
mer ind på kirkegården, er 

blevet renoveret, da der 
kun er et gravsted tilbage. 
Alle hække og planter er 

blevet revet op, og kantste-
nen er blevet rettet. Det 
skulle gerne blive en fin 
græsplæne til næste år.  

Hilsen Berith 

Vi læser navne op og 
tænder lys for alle 
dem, der er gået bort 
i Ødis Sogn  
siden sidste Alle-
helgensdag. Alle er 
velkomne til en ef-
tertankens aften i 
kirken. Sang og  
musik ved Karin 
Petersen, Thea 
Adolph Jensen og 
Maren Frost Nielsen. 
Efter gudstjenesten 
sælges der gravlys i 
våbenhuset, hvis 
man vil tænde lys på 
familiens gravsted. 
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 MØDE I FROKOSTKLUBBEN 
den 18. september 2019 
 

Så er Frokost-
klubben be-
gyndt på efter-
årssæsonen, og 
som sædvanlig 
var der et stort 
fremmøde. 
 

Vores første 
oplægsholder 
her i efteråret 
var Boj Bro, 
som er biolog. 
Emnet var 

Skamlingsbanken og den nye fredning. 

Boj fortalte først lidt om Skamlingsban-
kens historie. Den første folkefest var i 
1843,  hvor Grundtvig talte om betydnin-
gen af at tale dansk. 

Der er flere monumenter på Skamling, 
bl.a. støtten, som tyskerne sprængte i luf-
ten,  men den blev rejst igen. Der er mo-
numenter over flere kendte navne, men 
hvis det var i dag, var der nok et par styk-
ker, som man ikke havde rejst en sten for. 

Der er gennem tiderne blevet holdt mange 
møder, bl.a. af Dansk Kvindesamfund 
som samlede 6000 tilhørere. Det største 
møde var dog efter befrielsen i 1945, hvor 
man samlede ca. 100.000 personer. 

I 1948 blev Klokketårnet rejst. Her er 
indskrevet navnene på de sønderjyder, der 
faldt i 1. verdenskrig. 

Området omkring Skamlingsbanken blev 
fredet i 1936, og senere blev restauranten 
opført. 

Den nye plan for området blev startet af 
Kolding Kommune i 2012. Der har efter-
følgende været holdt mange møder om 
planen. I møderne deltog folk fra Kolding 
Kommune, Danmarks Naturfredningsfor-
ening, Skamlingsbankeselskabet og Klok-
kestabelen. 

Den oprindelige plan er blevet ændret en 
del. Det første forslag sagde Frednings-
nævnet nej til, men efterhånden fik parter-
ne justeret planerne. 

I dag omfatter fredningen 115 ha, og pla-
nerne er nu godkendt af Fredningsnævnet. 
Der skal opføres et besøgscenter, hvor det 
første spadestik lige er taget. Projektet 
støttes bl.a. af A.P. Møller-fonden med 40 
mill. kr. 

Boj viste mange forskellige kort over om-
rådet og forklarede, hvordan landskabet 
var blevet dannet, og hvordan det havde 
ændret sig gennem tiderne. 

Han fortalte også om naturarealerne og 
alle de spændende planter og insekter, 
som findes der. Naturarealerne skal plejes 
ved afgræsning og høslæt. 
 

Mange tak til Boj Bro for et interessant 
oplæg. 

Rasmus Ravn 
  

Kontaktpersonerne er: 
Jens Vang             2174 8508 
Christian Dahl      4032 5985 
Rasmus Ravn        8190 4800 

Program for Frokostklubben i 
efteråret 2019: 
 

Onsdag 16-10-2019: To medlemmer af 
Propa, prostatakræftforeningen, fortæller 
om foreningens arbejde. 
 

Onsdag 20-11-2019 : Leif Aasholm, tidli-
gere kriminalassistent, fortæller om krimi-
naltekniske undersøgelser. 
 

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

Rasmus Ravn 
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Gudstjenester i Ødis Kirke  
oktober  - november 2019 

 

 Hvor andet ikke er nævnt er  

gudstjenesten v/sognepræst  

Inger Hvindenbråten 

 

Oktober 

6. Ingen gudstjeneste  -  vi henviser 
til omegnens kirker 

13. 17. s. e. Trinitatis kl. 10.30 

20. 18. søndag e. Trinitatis kl. 9.00 

24. Børnegudstjeneste kl. 17.00 

Halloween. Aftensmad bagefter. 

27. 19. søndag e. Trinitatis kl. 10.30 

Præsentation af årets konfirmander. 

 

November 

3. Allehelgens søndag kl. 19.00 

Mindegudstjeneste  -  se omtale. 

10. Ingen gudstjeneste  -  vi henviser 
til omegnens kirker 

17. 22. søndag e. Trinitatis kl. 9.00 

24. Sidste søndag i kirkeåret kl. 10.30  

 

 

BØRNEGUDSTJENESTE 
HALLOWEEN TORSDAG 

DEN 24. OKTOBER  
KL. 17.00 

Velkommen til efterårets skumleste og sjo-
veste gudstjeneste! Her kan vi måske møde 
spøgelser, monstre, zombier, hekse, djævle 

og andre uhyggelige væsener (og måske   
engle). Vi skal lege og synge, spise slik— i 
hvert fald hvis man kommer udklædt i kir-

ken! Efter gudstjenesten går vi til Vestfløjen 
og får pasta og kødsauce til aftensmad.   

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

senest fredag den 18. oktober 2019. 

 

 

 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.  
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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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Arbejdsdag i Fovslet 
 

Vejret viste sig ikke fra sin bedste side til 
start, da der søndag den 15. september var 
arrangeret arbejdsdag på byens fællesareal. 

 

Planen var, at 
starte dagen 
med kaffe og 
rundstykker i 
det fri, men da 
det ikke kunne 
lade sig gøre, 
var Gerda og 
Niels så flinke 
at invitere in-
denfor i tørvejr, 
i deres hyggeli-
ge havestue.  
 

Efter kaffen klarede det op, og arbejdet 
kunne gå i gang. Der blev taget fat på be-
skæring af hegnene omkring arealet. Nogle 
havde gang i motorsaven, mens andre slæb-
te grenene sammen. De blev læsset på trai-

lere og kørt til forbrændingen i Kolding. 
Jan afsluttede arbejdet med at køre langs 
hegnet med sin slagleklipper, som findelte 
resten af smågrene m.m. Det gav et fint 
slutresultat.  

Arealet har i mange år været brugt som 
byens legeplads, men i takt med, at behovet 
faldt og redskaberne trængte til fornyelse, 
blev pladsen lukket ned som legeplads i 
2012. Den bliver stadig brugt til den årlige 
Skt. Hans fest. 
 

Dagen sluttede med kaffe i det fri, med 
snak og tilfredshed over dagens resultat.  

                                                                      Kn 

 
Mæt af dage – en gammel hyld!!! 
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Skotske spejdere besøgte shelteret 
i Drenderup Skov 
Af  Anne Krogsgaard 

En varm fredag i sommeren kom 4 unge 
fyre travende gennem Ødis med store ryg-
sække på. Tilfældet ville, at de mødte lige 
mig, som er aktiv hos spejderne i Ødis. De 
forklarede, at de var på vej ud for at finde 
shelteret i Drenderup Skov og ville høre om 
mulighederne for at komme med en bus til 
Kolding. Det fortalte jeg ikke var muligt før 
mandag morgen. Hen på aftenen fik jeg en 
sms fra Eva og Hans Iver Schmidt, som 
skrev, at der var spejdere fra Skotland i 
shelteret i weekenden, og de havde været på 
gården efter vand. 

Lørdag gik jeg 
forbi og fortalte 
dem, at jeg var 
fra den lokale 
spejdergruppe i 
Ødis.  
De fortalte, at 
de var i Dan-
mark for at del-
tage i en Inter-
national Jambo-
ree på Stevning-
hus ved Aaben-
raa. Nu var de 
så i gang med at 

gennemføre deres Explorer Belt, som var 
en ti dages teamekspedition til fods eller 

cyklus, hvor målet er at 
opleve den lokale kultur 
gennem gennemførelse af 
et sæt projekter.  
Da de kom til Drenderup 
Skov, var de nået til dag 5 
af deres 10 dages vandre-
tur, som skulle slutte i 
Billund, hvorfra de skulle 
flyve hjem.  
De fortalte, at de ville 
overnatte til søndag i shel-
teret. Jeg tilbød dem et 
varmt bad i TVETO-
hytten og muligheden for 
at hente vand der. Det tog 
de glade imod. De kvitte-
rede med at lægge et mær-
ke fra deres tur og et lille 
hæfte med en beskrivelse 
af deres tur.  
Det hæfte kommer nok til 
at udgøre starten på en 
logbog, som Spejderne i 

Ødis vil lægge i shelteret 
og hvor man kan skrive 

hvem man er, og hvorfor 
man besøger shelteret. 
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Mandag – badminton: 
For bane kontakt Lene Frost på tlf.: 60 
16 10 80  
Opstart 2/9 
 

Tirsdag – håndbold: 
U6-U7-U8 mix håndbold (0-1-2 klas-
se):  
Opstart 3/9  
Træningstid: 16.30-17.30 
Træner: Dorthe Jepsen og  
     Mette Westphal  
 

Senior herre (serie 3):  
Holdfællesskab med Vonsild håndbold. 
Opstart 13/8 i Vonsild Hallen kl. 20.30 
– 22.00 
Der trænes skiftevis i Ødis og Vonsild  
Træning Ødis kl. 20.00-21.30 
Træning Vonsild kl. 20.30 – 22.00  
Træner: Thorbjørn  
 

Onsdag – gymnastik: 
Alle hold starter op den 4/9  
16.30 – 17.15: Forældre/barn               
   (1-3 år/dagpleje- og vuggestuebørn). 
17.15 - 18.15: Krudtugler                       
   (3-6 år/børnehave børn) 
18.15 – 19.15: spring hold                   
   (6 år og opefter/skolebørn) 
 

Torsdag – håndbold: 
Trille-trolle mix (3-5 år/børnehave børn) 
 Opstart 5/9  
 Kl. 16.30 – 17.30  
 Træner Majbrit Rasmussen  
 

U11-U13 Mix (11-13 år):  
 Opstart 22/8  
 Kl. 18.00-19.15 
 Trænere Jacob og Tove  
 

Senior damer (Jyllandsserie og serie 3): 
 Opstart 15/8 
 Træningstid 20.00-21.30 
 Træner Frank Feldborg 
 

ÅBEN HAL 
 

Der afholdes Åben Hal i Ødis Hallen følgende datoer frem til jul: 
 

Fredag den 4. oktober  Fredag den 1. november Fredag den 6. december 
 

Alle fredage kl. 18-21.30  
 

Det vil være muligt at købe dagens ret i cafeteriet til 30 kr. Derudover sælges 
diverse andre retter. Så tag familien og børnene med, og få en hyggelig aften i 

hallen, med både leg og aftensmad. 
Det er gratis at komme ind. 
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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 et 
billede af de endnu ikke modne frø på 
træet ahorn. 
   Ahorn er et stort, løvfældende træ 
med grove grene og håndlappede blade. 
På grund af artens store hårdførhed, 
tålsomhed over for beskæring og kro-
nebygning bruges det ofte som allé– og 
bytræ.  
Dets frugter er de kendte, vingede 
"helikoptere". Ahorn kaldes ær eller 
valbirk og antages almindeligvis at væ-
re indført i Danmark af skovrider von 
Langen. Johann Georg von Lan-
gen, 1699-1776, tysk forstmand. Von 
Langen kom til Danmark i 1763 på 
foranledning af lederen af Det Kgl. 
Danske Forstvæsen, overjægermester 
Carl Christian von Gram (1703-80), 
der ønskede hjælp fra det udviklede 
tyske skovbrug til indførelse af ordnet 
drift af de kongelige danske skove. 
1737-44 havde von Langen sammen 
med seks andre fremstående tyske 
forstmænd været med til at reformere 
skovdriften i Norge for at sikre 

brændselsforsyningen til sølvværket 
i Kongsberg. 
   Der indførtes nye træarter i sko-
ven, hvoraf 
især rødgran, ædelgran, skovfyr, lærk 
og ahorn (ær) fik stor betydning. 
   Træet danner blandingsskov med 
f.eks. ask, bøg og småbladet lind på fug-
tig og mineralrig jord. Ær optræder 
ofte 
som pionertræ i skove, haver og parker
 på grund af sin overvældende frøsæt-
ning. Træet trives i meget lys, men 
tåler også nogen skygge, og giver selv 
som ung en del skygge. Træet skades 
ikke af vind og kun sjældent af frost. 
Ær klarer sig godt på mange forskel-
lige jordtyper, også helt ud til kanten af 
blødbundsarealer, men foretrækker 
muldrig bund. 
   Der findes vidnesbyrd om Ær i en 
hel del gamle stednavne, bl.a. Ærskov, 
Ærhave, Ærholt og Ærfælde – der 
har med skov eller skovrydning at gø-
re; de er formentlig fra før 1300. 
   Navnet Ærø indeholder sandsynlig-
vis også mindelser om Ær. Og der er 
kulturhistoriske vidnesbyrd om, at Ær 
har været brugt til træskoskæring på 
Ærø i ældre tider. 
   Arten er hjemmehørende 
i Kaukasus, samt i det 
sydlige, centrale og vest-
lige Europa. 
Kilde: Wikipedia og 
Gyldendals – den store 
danske 

https://da.wikipedia.org/wiki/Frugt
https://da.wikipedia.org/wiki/Johann_Georg_von_Langen
http://denstoredanske.dk/Natur_og_milj%c3%b8/Skovbrug/Skovdyrkning/skovbrug
http://denstoredanske.dk/Rejser%2c_geografi_og_historie/Norge_og_Sverige/St%c3%b8rre_norske_byer/Kongsberg
http://denstoredanske.dk/Natur_og_milj%c3%b8/Botanik/Prydbuske_og_-tr%c3%a6er/r%c3%b8dgran
https://da.wikipedia.org/wiki/Ask_(tr%C3%A6)
https://da.wikipedia.org/wiki/B%C3%B8g
https://da.wikipedia.org/wiki/Mineralriget
https://da.wikipedia.org/wiki/Pionertr%C3%A6
https://da.wikipedia.org/wiki/Muld
https://da.wikipedia.org/wiki/Kaukasus
https://da.wikipedia.org/wiki/Europa
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Udtrækning af  
Ødis IF lotteri 

September 2019 
 

244, 243, 96, 
266, 113, 264, 
140, 16, 72,  

290, 110, 112 
 

 

     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: Johnny Frederiksen, 60 26 90 65 
Fodbold: Lene Frost tlf.: 60 16 10 80 
Håndbold: Charlotte Højmose Jensen 
        tlf. 42 66 03 77 
Badminton: Lene Frost tlf.: 60 16 10 80 
Gymnastik: Thomas Bang Thomsen  
           tlf. 27 21 76 85 
 

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 Bramdrup :  

Linda Puggaard     60666148  
linda@stjernehunden.dk   
 

Ødis:  
Inge M. Thomsen, 20142071 
 

Kasserer: 
Jytte Dantoft,  
Skovvang 1, Ødis 7559 8385 
 

Annoncer: 
Kristian Frandsen  
Skovvang  7         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 
 

 

 

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 

mailto:linda@stjernehunden.dk


 

 

 

 
 
 

Næste  nummer: 
 

Udkommer 5. november 2019 
Deadline fredag den 25. okt.  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

Gåden i sidste nummer af Lokalbla-
dets ”Gættebillede” var huset på 
adressen Gl. Møllevej 14 i Ødis 
Bramdrup.  
 
Dette nummers ”Gættebillede” skal 
man søge efter i den nordlige del af 
sognet.  
  På hvilken adresse findes huset?  


