
Lige inden skolernes vinterferie var der skolefest i Ødis, hvor 5. 
klasse professionelt og sikkert opførte Frode og alle de andre 
rødder for et stort publikum.                                        Læs s. 5-6 

 Nr. 222                                    Tirsdag den 10. marts  2020                                23. årgang  

Loppemarked  
Kom og hjælp 
 

Vi håber på et stort fremmø-
de fra ”gamle hjælpere” og 
inviterer hermed også nye 
interesserede hjælpere. Ta’ 
gerne familie og venner 
med. Der er plads til alle i 
Ødis Hallen        Læs s. 8  

Fastelavnsfest i 
Ødis Hallen 
 

Igen i år var kreativiteten 
stor, og der var både klovne, 
cowboys, havfrue, en påfugl, 
små og store bier, prinsesser 
ved en dejlig fastelavnsfest l i 
Ødis Hallen.    

Læs s. 9 

SMUK Landsbydag 
 

Sæt X i kalenderen den 29. 
marts til den årlige SMUK 
Landsbydag.  

Vi skal samle skrald, male, 
plante m.v.  

Vi mødes kl 10.00. Der er et 
rundstykke til alle.  Læs s. 3 

 LOKALBLADET 

   FOR ØDIS BRAMDRUP  /  ØDIS  /  FOVSLET 

2/20   
Marts          
2020 

I dette nummer af Lokal-
bladet kan du læse  
Nyt fra Lokalrådet                s. 3                            
Velkommen til Ødis             s. 4 
Ødis Skole                         s. 5-6 
Gen. Fors. Vandværket         s. 6 
Regn evige regn                    s. 7 
Loppemarked                        s. 8 
Gen. Fors. Antennefor.         s. 8 
Fastelavnsfest                       s. 9 
Hvilken Vej?                       s. 10 
Spis sammen aften              s. 11 
Kirkesider                      s. 13-16           
Gen. Fors. Fors.hus             s. 18 
Formandsberetning        s. 18-19 
Hvad er det?                        s. 21 
Gen. Fors. Akt. Udv.          s. 22     
Formandsberetning       s. 22-23 
Lottotal                               s. 24 
Foreninger                          s. 26 

Grænsestien Ødis 
Bramdrup 
Søndag den 17. maj  kl. 

10.30 . Indvielse af Grænse-

stien Ødis Bramdrup.   

Nærmere omtale af arrange-

mentet i Lokalbladet, der 

udkommer den 5. maj.  

  

Kræftens Bekæmpelse  

Landsindsamling  
søndag den 29. marts kl. 10-13 

 

Hvis du har lyst til at bruge 2-3 timer til et godt 

formål, kan du melde dig som indsamler hos 

Lena Møldrup, Vamdrup  tlf. 21 59 60 01 
 

Ved Landsindsamlingen i 2019 var ca. 26.000 ind-

samlere med til at indsamle mere end 35 mio. kr.                                       
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Sognets aktivitetskalender 
     

 MARTS 

10. kl. 19.00, Generalforsamling 
 Vesterleds Vennekreds, Vesterled 

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

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

18. kl. 10-12, Frokostklubben i  
 Vestfløjen  

25. kl. 14.00, Banko på Vesterled 

25. kl. 19,30, Generalforsamling i 
 Ødis antenneforening,  
 Ødis Hallens Cafeteria 

29. kl. 10-13, Smuk Landsbydag 

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

 

APRIL 

1. kl. 17.30, Spis sammen aften i 

 Forsamlingshuset  

15. kl. 10-12, Frokostklubben i  
 Vestfløjen  

20. kl. 19.00 Generalforsamling i 
 Ødis  Vandværk, Ødis Hallens 
 Cafeteria  
 

MAJ 

12. Orienteringsmøde om menig
 hedsrådsvalget, Vestfløjen  

17. kl. 10.30  Indvielse af  
 Grænsestien Ødis Bramdrup  

 

20. kl. 10-12, Frokostklubben i  
 Vestfløjen  

 

JUNI 

18. kl. 10-16  På sporet af 56 års 
 grænsehistorie  -  cykeltur rundt 
 om  Ødis Sogn  

23. Sankt Hans ved Ødis Sø 
 

SEPTEMBER 

15. kl. 19.30, Orienteringsmøde om 
 menighedsrådsvalg i Vestfløjen. 

   

 

 

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2020 
 Nr. 3 deadline 27. marts   udkommer 7. april 
 Nr. 4 deadline 24. april  udkommer 5 maj 
 Nr. 5  deadline 29. maj         udkommer 9.  juni 
 Nr. 6 deadline 31. juli  udkommer 11. august  
 Nr. 7  deadline 28. august       udkommer 8. september 
 Nr. 8 deadline 25. september  udkommer 6. oktober 
 Nr. 9 deadline 30. oktober   udkommer 10. november 
 Nr. 10  deadline 27. november     udkommer 8. december 

Søndag den 17. maj  kl. 10.30  Indvi-
else af Grænsestien Ødis Bramdrup. 
Nærmere omtale af arrangementet i 
Lokalbladet, der udkommer den 5. 
maj.  

På sporet af 56 års grænsehistorie - 
cykeltur rundt om Ødis Sogn den 18. 
juni  kl. 10  -  16.. 

Nærmere omtale af arrangementet i 
Lokalbladet senere,     

Generalforsamling  

Vesterleds Vennekreds afholder             
generalforsamling 

tirsdag d. 10. marts 2020  kl. 19.00 
på Vesterled i Ødis 
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NYT FRA LOKALRÅDET 
 

Vi har afholdt den årlige generalforsam-
ling, hvor vi havde besøg af firmaet Na-
boGo – en ny app der kan være medvir-
kende til at spare penge, passe på miljøet 
og komme nemmere fra A til B.  

Læs mere herom på nabogo.com.  

Til generalforsamlingen skulle Poul Ber-
rig fra Kongeå museet have været og 
holde foredrag om 100året for genfore-
ningen. Han var desværre syg, men vil 
gerne komme en anden aften.  

Der var ikke det store fremmøde til gene-
ralforsamlingen. Husk man er altid vel-
kommen til at henvende sig til Lokalrå-
det, hvis der er noget man ønsker vi tager 
op.  

Lokalrådet byder velkommen til et nyt 
medlem –  Patrick Schanz. Vores for-
mand Christian Thomsen er trådt ud af 
bestyrelsen.  

Lokalrådets ØBØFs bestyrelse ser nu 
således ud:  
Formand:    Dorthe Jepsen 
Næstformand: Allan Rasmussen  
Sekretær:         Christina Rasmussen  
Kasserer:         Hanna Rasmussen  
Medlem           Annebet Sjøgaard 
Medlem           Susanne Skov 
Suppleanter:    Patrick Schanz  
                         Jens Søgaard.  
 

Lokalrådet har nedsat et udvalg, der tager 
sig af fondssøgning, og de er i fuld gang 
med at søge fonde, så Søpavillonen på  
 

Landsbyfælleden kan blive en realitet.  
Husk SMUK Landsbydag – læs mere 
herom nederst på denne side..  

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  kasserer Hanna Rasmussen Ødis 
Bramdrup tlf.  2970 6473   

SMUK Landsbydag SÆT X i kalenderen den 29. marts til den 
årlige SMUK Landsbydag.  

Vi skal samle skrald, male, plante m.v.  

Vi mødes kl 10.00. Der er et rundstykke til 
alle.  

Ødis: Det gl.mejeri, Mejerivej 22 

Ødis Bramdrup: Midtgaard, Farrisvej 8 

Fovslet: ved Gerda & Niels, Christians-
holmsvej 3.  
 

Vi er færdige ca. kl. 13, hvor der vil være 
pandekager til alle på Det gl. Mejeri i 
Ødis.  

Håber at se rigtig mange, store som små.  
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Af Inge M Thomsen 
Velkommen til den nye familie på 
Vamdrupvej 10. 
Den 15. nov. 2019 overtog Susanne 
og Rene Gubi huset. De er hen-
holdsvis 31 og 35 år. 

Og i julen kom lillebror til verden. Han  skal 
snart døbes i Ødis Kirke og er skrevet op i vug-
gestuen, hvor han kan starte den 1. jan. 2021, og 
indtil da kan han og familien nyde at være hjem-
me. Susanne og den lille har været til babysal-
mesang i kirken. Det er dejligt at møde andre 
forældre med små børn. Fint initiativ.  
Storesøster Alberte, en skøn lille pige på 2 år, 
gik lige til hjertet, og hun ville gerne fortælle 
om sin dagpleje ”mor”, hvor der er mange køer 
samt hund og kat. Hun nyder at gå til gymnastik 
oppe i hallen, og hun og vi andre kunne godt 
lide at få flødeboller til kaffen. Alberte skal 
starte i børnehaven til november, og forældrene 
er rigtig glade for, at begge børn kan være sam-
me sted.  Det sparer tid i en travl hverdag, når 
orloven er forbi.   
Susanne er pædagog og arbejder i et bosted for 
udviklingshæmmede i Middelfart. Hun kommer 
fra Grindsted området.  
Rene arbejder på projekt: Genforeningen 2020 

og er med i en 
gruppe på 3, der 
holder til i 
Åbenrå, hvor 
Rene bl.a. er på 
Internetdelen. 
Der  er allerede 
nu over 1000 
arrangementer 
på plads. Det er 
meget spæn-
dende, lige i 
vort område er der 2 arrangementer.  Det  kom-
mer der mere om i bladet.  
Rene kommer fra Toftlund, og i den sparsomme 
fritid holder han sig i form med motionsboks-
ning i Kolding og løber også gerne en tur på 
stien til skolen og videre. Det er rart i den mørke 
tid, at der er lys.  
I deres unge dage har de rejst meget rundt i 
Europa med Interrail og også på bilferie i bl.a. 
Skotland og Irland.   
De føler sig godt tilpas her og har allerede mødt 
flere naboer, end de gjorde i den tid, de boede i 
lejlighed i Kolding. Selv nytårsaften kom nabo-
er ind og ønskede godt nytår.  
 

Velkommen til Ødis Sogn  

Af Karen Nielsen 
I sidste halvdel af 2019, helt nøjag-
tigt den 1. oktober, flyttede en fami-
lie på tre ind i huset på Chr. Holms-
vej nr. 5 i Fovslet. Med sig havde de 
deres hund Chili.  
’ 

Familien består af Maria og Per og 
deres søn Emil på to år. De flyttede 

fra en lejlighed i midtbyen i Kolding og ønskede 
at finde et hus lidt ude på landet, så valget faldt 
på Chr. Holmsvej 5 i Fovslet. Den nye motor-
vejstilkørsel var også et plus. Så kan vi hurtigt 
komme til Kolding, siger Maria.  

En lille ny Fovslet borger er siden kommet til, 
da Emil fik en lillesøster for tre måneder siden. 
Hun skal hedde Clara. Han  er glad for hende, 
men skal også lige vænne sig til, at hun får no-
get af den opmærksomhed, han før var ene om 
at få.  

Emil er i en dagpleje i Kolding, men skal starte i 
Ødis børnehave den 1. august. Og familien hå-
ber, at få en plads til Clara i Ødis vuggestue ca. 
den 1. november. 

Børnene nyder begge to godt af, at deres mor er 

på barsel og først 
skal starte arbejde 
igen ca. den 20. 
november.  

Maria arbejder 
som specialpæda-
gog for døvblinde 
og udviklings-
hæmmede i Æble-
haven, som ligger 
på Fjordvej, bag 
ved Hotel Kol-
dingfjord 
Per er smed og 
arbejder hos Arla i 
Taulov, hvor han 
tilser maskinerne og holder rørene i orden m.m.  
Ubudne gæster har de haft siden de flyttede ind, 
bl.a. af rotter, mosegrise og en mår. Det er der 
nu styr på, så nu er der kun en enkelt mus eller 
to tilbage.  
 

Til spørgsmålet om, hvad de har af hobbyer, 
kom svaret fra dem begge: Passe børn og hus! 
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Forældretilfredsheden er steget 
For andet år i træk har skolebestyrelsen i 
Ødis netop gennemført en tilfredshedsun-
dersøgelse blandt skolens forældre – og 
resultatet er vi rigtig godt tilfredse med. 
 

Alle forældre har fået tilbud om at besvare 
undersøgelsen helt anonymt – og 34 % har 
benyttet chancen til at give skolen og be-
styrelsen værdifuld feedback inden for føl-
gende områder 

 Den overordnede tilfredshed med 
skolen     

 Skolens fokus på trivsel 

 Skolens faglighed 

 Skolens kommunikation 

 Skolens evne til at inddrage og sam-
arbejde 

 

På alle områderne er forældrenes tilfreds-
hed steget fra 2018 til 2019, og ligger over 
hele linjen over gennemsnit.  
 

I undersøgelsen har vi desuden fået værdi-
fulde og brugbare kommentarer fra foræl-
drene til nogle af de områder, hvor der med 
fordel kan sættes ekstra initiativer i værk. 
 

Det har bl.a. ført til, at der nu er nedsat en 
arbejdsgruppe, der skal sikre, at skolen i 
endnu højere grad hjælper og understøtter 
de elever, der er ordblinde.  

I bestyrelsen er vi både rigtig glade for det 
gode resultat, der viser, at vi er på rette vej, 
og for, at så mange forældre har haft lyst til 
at give deres mening til kende. 
 

Højere faglighed end gennemsnittet 
Selv om forældrene helt overordnet er til-
fredse, støder vi af og til på rygter om, at 
det faglige niveau på Ødis Skole ikke er 
højt nok. Virkeligheden har dog vist sig at 
være en anden. Eleverne på Ødis Skole 
klarer sig bedre end forventet og over gen-
nemsnittet i både dansk og matematik.  
 

Det viser den seneste kvalitetsrapport for 
skolerne i Kolding Kommune, hvor Ødis 
Skole på det faglige områder klarer sig 
rigtig flot. Indholdet i rapporten er både 
baseret på resultaterne fra de nationale test 
og på svar fra skolens elever.  
 

Lotteri-rekord til årets skolefest 
Lige inden skolernes vinterferie var der 
igen skolefest i Ødis. Pyntede og festlige 
borde fyldte hele Ødis Hallen, hvor 5. klas-
se professionelt og sikkert opførte Frode og 
alle de andre rødder for et stort publikum.  
 

Efter den veloverståede skolekomedie var 
der fællesspisning og aftenens andet højde-
punkt – Amerikansk Lotteri. Antallet af 
sponsor-gaver har i år været helt overvæl-
dende, og der skal lyde en kæmpestor tak 
til dem, der har haft lyst og mulighed for at 
støtte op. Det er med til at gøre en kæmpe 
forskel.  

Ødis Skole  -  februar 2020 
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Facebook 
Husk nu, at I også har mulighed for at føl-
ge med i hverdagen på Ødis Skoles side på 
Facebook. Søg på Ødis Skole og følg med i 
aktiviteter, se billeder og læs de små histo-
rier fra børnenes skoledag. 
 

FB-version 
Tak til alle forældre, der har brugt tid til at 
besvare skolebestyrelsens forældretilfreds-
hedsundersøgelse. Helt overordnet viser 
undersøgelsen, at de fleste af jer er rigtig 
godt tilfredse med Ødis Skole. Tilfredshe-
den er desuden steget fra 2018 til 2019.  
 

Vi har spurgt om jeres tilfredshed på føl-
gende områder: 
 

 Den overordnede tilfredshed med 
skolen 

 Skolens fokus på trivsel 

 Skolens faglighed 

 Skolens kommunikation 

 Skolens evne til at inddrage og sam-
arbejde 

 

Vi har naturligvis ikke tænkt os at hvile på 
laurbærrene. Der er masser af gode ting at 
tage fat på, og det er desuden planen, at 
bestyrelsen også fremover vil gennemføre 
en tilsvarende undersøgelse én gang årligt. 
 

Sikke en fest!  
Overskuddet fra lotteriet er med til at sikre, 
at skolens elever fortsat har mulighed for at 
komme på udflugter, lejrture m.v.  
Overskuddet fra årets skolefest-lotteri har 
slået alle rekorder. Tak for den store ind-
sats. Tak for alle sponsorgaverne. Tak til 5. 
klasse for en rigtig god skolekomedie og 
tak til alle, der havde lyst til at feste med. 
Vi glæder os allerede til skolefesten i 2021. 
 

Børnene i Ødis klarer sig godt 
Børnene i Ødis klarer sig mindst lige så 
godt som gennemsnittet – og faktisk lidt 
bedre i både dansk og matematik. Det kan 
man læse i den nyeste udgave af Kolding 
Kommunes kvalitetsrapport. Det er vi både 
glade for og naturligvis også stolte over. 
Rapporten kan senere på året læses på Kol-
ding Kommunes hjemmeside. 
 

 

 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning over det for-

løbne år 

3. Det reviderede regnskab fremlægges 

til godkendelse 

4. Budgettet for det kommende år 

fremlægges til godkendelse. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:  

    På valg er:  

    Anders Krogsgaard (formand),  

    Kristian Frandsen(vandværkspasser)     

    Niels Christensen 

- alle genopstiller  

 

6. Valg af suppleant til bestyrelsen:  

     På valg er John Bording 

7. Valg af revisor:  

     På valg er Kjeld Kyhl Petersen 

8. Behandling af indkomne forslag (for 

at de kan behandles kræves, at de afgi-

ves til formanden senest 1. april 2020): 

9. Eventuelt. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

www.odisvandvaerk.dk 
 

ØDIS VANDVÆRK Amba 
Afholder ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

mandag den 20. april 2020 kl. 19.00 i  
Ødis Hallens Cafeteria 



7 

 
 

  
 
 
 

 

Regn evige regn! 
 

Tekst og foto: Frede Nielsen 

De store regnmængder i løbet af denne vin-
ter har, som man kan se det alle steder i 
oplandet dannet oversvømmelse på marker-
ne til stor ærgrelse for landbruget. 
   Også Ødis Sø er påvirket af vandmæng-
derne. Da det ikke alene er tale om, at 
vandstanden i søen bliver påvirket af det 
vand, som kommer fra oven, men da også 
jordarealerne i det omkringliggende land-
skab er mættede, sker der en større udsiv-
ning i form af trykvand, som medvirker til 
vandtilførslen til søen. 
   Det rør, der fører vandet ud fra søen i 
dens østlige ende via Søbækken og videre 
derfra til Fovsåen, kan simpelthen ikke 
følge med til at aftage de store tilstrømnin-
ger. 
   En simpel beregning viser, at selve søen 
d. 17. februar indeholdt over 70.000 m3 
(tons) mere end ved normal vandstand i det 
daglige. 
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  Lørdag den 14. marts  
samles vi igen til loppemarked 

i  
Ødis Hallen kl. 9.30 til 14.00. 

Auktion kl. 10.30 
 

Forud for loppemarkedet er der 
gået mange timers frivilligt arbej-
de med, at indsamle og sortere 
loppeeffekter. Dette vil vi gerne 
sige en stor TAK for.  
 
Vi håber på et stort fremmøde 
fra… ”gamle hjælpere” og invite-
rer hermed også nye interesserede 
hjælpere. Ta’ gerne familie og 
venner med… der er plads til alle 
i Ødis Hallen. Effekter opstilles i 
hallen i dagene forud, og der skal 
være sælgere i hallen på selve da-
gen, af hensyn til maden er tilmel-
ding nødvendig, men hvis man 
har glemt at tilmelde sig, så kom 
alligevel. 

Kom i det tidsrum du/I kan. Vi 
er her: 
 

Onsdag d. 11/3 kl. 16.30, der ser-
veres aftensmad kl. 18.00. 

Torsdag d. 12/3 - fredag d. 13/3 
kl. 9.00 til morgenkaffe, der ser-
veres frokost/aftensmad. 

Lørdag d. 14/3 kl. 8.00 til mor-
genkaffe og så går det løs. Der 
serveres frokost, og afsluttes med 
smørrebrød efter oprydning. 
 

Meld dig som 
hjælper:  
ved Tove  
40 96 85 34 
helst sms.  
 

 
Vi ses… loppehilsener 

Støtteforeningen for Ødis IF 
 

  
 

Loppemarked i Ødis 2020 

GENERALFORSAMLING i 
ØDIS ANTENNEFOR-

ENING 
i Ødis Hallens Cafeteria 

onsdag den 25. marts 2020 
kl. 19.30 

     

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Årsregnskab og kontingent 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revi-

sorer og suppleanter 

    På valg: Erik Mathiesen. Gerhard    

    Knudsen og Niels Christensen 

6. Indkomne forslag (Forslag skal være 

bestyrelsen i hænde senest 18.03.20)  

7. Eventuelt 
 

Hjemmeside: www.oedisaf.dk 
E-mail:          oedisaf@oedisaf.dk 
 

http://www.oedisaf.dk/
mailto:oedisaf@oedisaf.dk
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Fastelavnsfest i Ødis Hallen 
Stemningsbilleder fra en dejlig fastelavns 
lørdag i Ødis Hallen. Igen i år var kreativi-
teten stor og der var både klovne, cowboys, 
havfrue, en påfugl, store og små bier, prin-
sesser, Nindjaer, Indianer i kano, svævende 
bord, Moam, Spejderman, Supermand og 
biler. Der blev slået til tønderne og kåret 
kattedronninger og -konger.  
Vi siger tak for den fine opbakning. 

Ødis Hallens Cafeteria og  
KFUM- spejderne 
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Hvilken vej ? 

 

Loppesager 
 

 
 
 
 

Afhentes hurtigt efter aftale 
Henvendelse:  

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

 

Denne gang skal vi til den nordøstlige 
del af sognet for at løse gåden! 
 

  Den nye vej der fører ned til de tom-
me grunde fra Vamdrupvej, som hed-
der ”Søvænget er løsningen på januar-
nummerets ”Vejgættebillede”.  
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STØT VORE 
 ANNONCØ-

RER - DE 

STØTTER 
OS 

SPIS Sammen Aften i  
Ødis Forsamlingshus  
ONSDAG  den 1. april  kl. 17.30 
 

Og det er IKKE en aprilsnar  
 

Kokken  Kent  har denne gang, sammen med festudvalget,  sat menu-
en til denne aften, og han glæder sig til sammen med festudvalget at 
kunne servere følgende:  
Stegt flæsk med persille- og løgsauce – hvide kartofler og hjemme-
syltede rødbeder. 

Desserten er Cheesecake og vi slutter af  

med kaffe og en småkage eller to.  

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 den 
24. marts    

Med venlig hilsen 
Ødis Forsamlingshus  

PRISER: 
Voksne: 100.– kr. 
Børn under 12 år: 50.– kr. 
Drikkevarer købes til rimelige priser. 
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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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FEBRUAR 2018 

FASTELAVNSSØNDAG FEJRET VI 
BØRNEGUDSTJENESTE OG KARNEVAL 

 

MARTS 2020 

Det var en stor dag i kirken på Fastelavnssøn-
dag, med dåb og karnevalsfest.  Lille  
Mathias blev døbt,  minikonfirmanderne lærte 
os sange og læste fra børnebibelen for os, vi fik 
besøg af den farlige kirkeløve Leo, og vi slog 
katten af tønden bag i kirken. Og der var godt 
nok meget slik i den tønde! Bagefter hyggede 
vi med fastelavnsboller i Vestfløjen, og alle de 
flotte udklædte små og store fik præmie. Til 
sidst lavede vi meget larm med at springe alle 
ballonner, som Vestfløjen var pyntet med! 

DÅBSJUBILÆUM FOR 5-ÅRIGE 
TORSDAG DEN 12. MARTS  

KL. 17.00 INVITERER VI TIL BØRNEGUDSTJENESTE OG  
DÅBSJUBILÆUM 

Denne eftermiddag vil vi ganske særskilt fejre jer børn, der blev døbt for 5 år  
tilbage. I får også en egen  
indbydelse i posten 
Vi glæder os til at se jer alle,  
sammen med familie og venner. 
Gudstjenesten er selvfølgelig åben 
for alle, der har lyst til at komme. 
Efter gudstjenesten samles vi til 
aftensmad og hygge i Vestfløjen. 
 
Tilmelding til Inger på mail 
ihv@km.dk senest den 10. marts. 
 
Her ser vi de 5-årige fra sidst år: 
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            VELKOMMEN TIL NY PRÆST I SEEST—OG LIDT I ØDIS 

 Jeg hedder Anna-Sofie og er den nye præst i Seest og dermed 
også jeres ”afløser-præst”, når Inger holder fri! 
Jeg har allerede været i Ødis kirke et par gange og har følt 
mig meget velkommen! 
Om mig selv kan jeg fortælle, at jeg er 43 år, gift med Henrik 
og mor til Filippa på 14 og Samuel på 12 år.  
Jeg har efterhånden været præst i 17 år, og det er et stort privi-
legium at kunne sige, at man elsker sit job, men det gør jeg 
virkelig! 
Det er en hjertesag for mig at forkynde evangeliet på alle mu-
lige måder ved de forskelligste lejligheder, fra den jublende 
glæde, når et par skal giftes eller have deres barn døbt, til den 
dybeste sorg, når vi skal tage afsked med et menneske, der har 

stået os nær. 
Der er stor variation i præstearbejdet, og jeg nyder at alle dage er forskellige. 
Jeg kommer til Seest fra Gesten, hvor jeg har været præst de sidste 11 år og været meget 
glad for det, men nu var det tid til at ”søge nye græsgange”. Jeg blev indsat ved en fest-
lig gudstjeneste i Seest 1.søndag i advent, og jeg har nu efterhånden virket her i tre må-
neder. Tiden er løbet, men jeg er rigtig glad for mit nye arbejde og har allerede mødt 
utroligt mange dejlige mennesker, som har været med til at byde os velkommen og få os 
til at føle os hjemme.  
Jeg glæder mig til at møde flere af jer fremover i Ødis kirke! 

FASTETID I KIRKEN 
Fasteindsamling til Folkekirkens Nødhjælp:  

Vi opfordrer alle til at bidrage til årets indsam-
ling, som går til dem, der er hårdest ramt af 

verdens klimaændringer. 
Vi vil samle penge ind i kirken på gudstjenesterne 
den 8. og 15. marts, og man kan give via MobilePay 
til nummer 646464. 

 
En regnbue over fastetiden 

Fra Fastelavnssøndag til Palmesøndag, vil vi tænde 
et af regnbuelysene i kirken. Dette er som en forbe-
redelse til påske. Regnbuen er Guds tegn i skyen, 
tegnet på Guds nærvær og på at vi skal bevares fra 

dødskræfterne i verden. Regnbuen er et tegn for 
håb, og den minder os om, at vi alle tilhører det 

samme fællesskab. Uge for uge tænder vi nye lys, 
helt til det skinner af alle regnbuens farver. De for-

skellige farver symboliserer (i denne sammen-
hæng) følgende: Rød: kærlighed, venskab og om-

tanke. Orange: forandring. Gul: retfærdighed. Grøn: håb. Blå: vand og frugtbarhed. 
Indigo: fællesskab og tro. Lilla: eftertanke og stilhed. 



15  

FROKOSTKLUBBEN 

  
 
  
 
 
 
 
 

Møde i Frokostklubben 
den 19. februar 2020 
 

Denne måneds oplægsholder var Kurt 

Bloch Nielsen, og emnet var "12 1/2 år i 

Slovakiet." 

Kurt fortalte, at Slovakiet er på størrelse 

med Danmark og har nogenlunde det sam-

me indbyggerantal. Landet er meget bjerg-

rigt med det højeste bjerg på 2655 m. Til 

gengæld er der meget få gode landbrugs-

arealer.  

Efter anden verdenskrig blev jorden socia-

liseret og overtaget af staten. I 1993 blev 

Slovakiet selvstændigt, og jorden blev 

givet tilbage til de oprindelige ejere eller 

deres efterkommere, derfor blev jorden 

delt op i mange små parceller.  

Slovakiet blev medlem af EU i 2005 og af 

Euroen i 2009. 
 

I 2002 blev Kurt kontaktet af en kammerat 

og opfordret til sammen med ham at købe 

et landbrug i Slovakiet. De tog afsted for 

at se på forholdene og købte så et landbrug 

på 1500 ha og stiftede selskabet                  

J.K. Gabcikovo. Det sidste er navnet på 

byen.  

Der var mange mulig-

heder, god jord, gode 

bygninger, stort 

hjemmemarked, god 

infrastruktur, finan-

sieringsmuligheder 

og god uddannelse, så 

man fik meget for 

pengene. 
 

Hvad de ikke så var:  

Aftalegrundlag eksisterer ikke, der er bu-

reaukratisk registrering, og hvis du ikke 

stjæler fra din arbejdsgiver, stjæler du fra 

din familie eller venner. 
 

De startede med at dyrke jorden i 2003, 

men kunne se, at de skulle have flere inve-

storer med. I 2004 startede de renovering 

af staldene, og i 2005 satte man grise ind. 

Landbruget blev passet af lokale medar-

bejdere og en direktør. Men Kurt fik en 

advarsel fra medarbejderne om at det ikke 

gik så godt. Investorerne bad ham derfor 

om at tage derned og være direktør. Han 

rejste derned og var der fra den 1. januar 

2007 indtil de solgte landbruget til First 

Farms den 17. juli 2019. Da var det et 

landbrug på 1500 ha med en besætning på 

2500 søer og med produktion af slagtegri-

se, og med 42 medarbejdere. 

Kurt viste også billeder af markerne, ma-

skinerne, staldene samt af privatboligen, 

og han fortalte løbende om produktionen i 

staldene og på markerne. Alting så fanta-

stisk godt ud, og man kunne godt se, at nu 

havde de en direktør, der havde støvlerne 

på og gik op i den mindste detalje.  
 

Tak til Kurt for et spændende oplæg og 

velkommen tilbage til Danmark. 

    Venlig hilsen  

    Rasmus 

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

Forårsprogram for 2020 
 

Den 18. marts:  
Arbejdet som retsmediciner 
Brit Sørensen, læge 
 

Den 15. april:   
Hvad er Sct. Georgsgilderne i Kolding? 
Medlemmer af ledelsesgruppen kommer 
og fortæller 
 

Den 20. maj:  
Ulven og dens fremtid i Danmark 
Bent Junker Hansen, vildtkonsulent. 
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Gudstjenester i Ødis Kirke  

marts—april 2020 
 

 Hvor andet ikke er nævnt er gudstje-
nesten v/sognepræst  

Inger Hvindenbråten 

Marts 
1.  Ingen gudstjeneste, vi henviser til 

omegnens kirker 

8. 2. søndag i fasten kl. 9.00  

(Anna-Sofie Arendt) 

12. Børnegudstjeneste  kl. 17.00 

Dåbsjubilæum for 5-årige 

Aftensmad og hygge bagefter 

15. 3. søndag i fasten kl. 10.30 

22.  Ingen gudstjeneste, vi henviser 
til omegnens kirker 

29. Mariæ bebudelses dag   kl. 10.30 

 

April 

5.  Palmesøndag kl. 9.00 

9.  Skærtorsdag kl. 10.30 

10.  Langfredag kl. 15.00 

12.  1. påskedag kl. 10.30 

13.  2. påskedag Ingen gudstjeneste 

19.  Ingen gudstjeneste, vi henviser 
til omegnens kirker 

26. 2. søndag efter påske kl. 10.30 

Konfirmation 

BESØG FRA KFUM’S          
SOLDATER- MISSION           

Den 5. februar inviterede menighedsrådet til 
sogneaften med besøg af Bjarke Friis fra 
KFUM’s soldatermission. Det var flot at 

høre om alt det gode arbejde organisationen 
driver blandt soldater både i udenrigstjene-
ste og her hjemme. Deres soldaterhjem om-
kring i verden, hvor danske soldater er ud-
sendt, er et samlingspunkt og et sted hvor 

soldaterne kan komme for at slappe af, 
snakke, spise, se film, spille spil og opleve 
lidt hjemmehygge i en krævende hverdag. 

Dagligt er der også en kort andagt, hvor den 
kristne tro bliver formidlet på en aktuel og 

nærværende måde. 

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.  

 ORIENTERINGSMØDE  
 TIRSDAG DEN 12. MAJ                                                   

Overvejer du at stille op til det kommende 
menighedsrådsvalg 2020 eller vil du gerne 

høre mere om, hvad det vil sige at være 
medlem af et menighedsråd?  

Så mød op til dette orienteringsmøde. Her 
vil det nuværende menighedsråd i Ødis være 

tilstede og fortælle om sit arbejde og om 
hvordan valgforsamlingen/

menighedsrådsvalget tirsdag den 15. sep-
tember 2020 foregår.  
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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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Generalforsamling  
Ødis Forsamlingshus 
Formandens beretning for året 2019 
Så skriver vi 2020, og vi kan nu gøre status 
over året 2019. 
Vi havde generalforsamling mandag den 28. 
januar. Der var fire bestyrelsesmedlemmer 
på valg.   Martin og Peter modtog genvalg til 
bestyrelsen. Ina og Annebet blev nyvalgte til 
bestyrelsen, idet Thorkil og Allan ikke mod-
tog genvalg. Som suppleant blev Bjarne gen-
valgt og Thorkil blev valgt i stedet for Sonja. 
Inge og Jytte blev begge genvalgt som revi-
sorer, og Lone Knudsen blev genvalgt som 
revisorsuppleant.  
Der blev afholdt rengørings- og arbejdslør-
dag den 13. april, hvor vi fik gjort hovedrent 
fra gulv til loft i hele huset, alt porcelæn og 
bestik blev set efter og fik en tur i opvaske-
ren, alle borde og stole blev tørret af, set 
efter og diverse skruer efterspændt. Stillads 
og diverse andre ting som stod i skuret blev 
kørt ned på Mejeriet til midlertidig opbeva-
ring. Taget blev pillet af  skuret og kørt på 
genbrugspladsen i Vamdrup, så der var travl-
hed overalt. 

Vi startede dagen 
med kaffe og rund-
stykker, og sluttede 
af med en god fro-
kost. 
Her vil jeg takke 
bestyrelse, festudvalg, rengøringshold og 
øvrige frivillige for en positiv indstilling til 
opgaven. 
Samtidig vil jeg på bestyrelsens vegne sende 
en stor tak til vort rengøringshold, som be-
står af Inge, Sonja og Tove. Vi ved, at vi kan 
stole på, at huset fremstår rent og pænt, når I 
har været her. Fra Minna ved jeg, at lejerne 
roser jer, fordi de finder huset rent og indby-
dende, når de overtager det, hvilket tyder på, 
at det ikke gælder alle steder. 
Vi havde spis sammen aften tirsdag den 30. 
april, hvor vi var 54 deltagere, og tirsdag den 
22. oktober, hvor vi var 73 deltagere. Vore 
spis sammen aftener er blevet en god traditi-
on, hvor unge og ældre hygger sig i hinan-
dens selskab, og hvor nye beboere kan møde 
andre beboere fra Ødis og omegn, og få en 
god snak med hinanden. 
En stor tak skal lyde til Kent, som har stået 
for indkøb og tilberedning af maden i det 

Generalforsamling i Ødis 

Forsamlingshus mandag den 

27. januar 2020 
Generalforsamlingen var godt besøgt, og 

bestyrelsen orienterede om sine planer for 

fremtiden og de udfordringer, det giver 

anledning til. Ved det efterfølgende kaffe-

bord var der en livlig snakken.  

Jens Søgaard Jørgensen blev valgt som 

ordstyrer, og førte generalforsamlingen 

sikkert i mål. 

Umiddelbart efter generalforsamlingen var 

der bestyrelsesmøde med konstituering.  
 

Bestyrelsen ser nu således ud: 

Formand: Eigil Laursen 

Næstformand: Martin Aggesen 

Kasserer:  Terje Bårdsen 

Sekretær:  Ina Bygebjerg Petersen 

Menig: Peter Grave 

Menig: Annebet Sjøgaard 

Menig: Jacob Hasberg 
 

Bestyrelses suppleanter: 

Thorkil Laursen 

Bjarne Dantoft 

Revisorer: 

Inge M. Thomsen 

Jytte Dantoft 

Revisor suppleant: 

Lone Knudsen 
 

Udlejning af Ødis Forsamlingshus:     

www.odisforsamlingshus.dk 

Minna Laursen,  

Søndergyden 5, Ødis,  

6580 Vamdrup. 

Telefon 6136 6015  –  

sondergyden@gmail.com  

http://www.odisforsamlingshus.dk
mailto:sondergyden@gmail.com
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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 

 

forgangne år, og til Sonja, som har modtaget 
tilmeldinger og betaling til begge spis sam-
men aftener.  
Hjemmesiden ” Odisforsamlingshus.dk” har 
nu fungeret i 5 år, men Dennis bruger til sta-
dighed mange timer på at vedligeholde den. 
Han sørger også for at Facebook hele tiden er 
opdateret. Bestyrelsen skylder Dennis stor 
tak for hans arbejde som administrator for 
hjemmesiden.  
Huset har været udlejet 25 gange i løbet af 
året, og stort set alle lejerne har booket huset 
via hjemmesiden, så det må vi betegne som 
en succes.  
På bestyrelsens vegne, vil jeg takke dig, Min-
na, for al den tid du bruger på at styre udlej-
ningen,  fremvise huset for interesserede 
lejere, og hjælpe mange med at udfylde leje-
kontrakten. 
I løbet af det forgangne år har vi fået bygget 
vort nye depotrum. Vi søgte landsbyforum i 
Kolding Kommune om midler til at bygge 
det, og vi fik 145.000 kroner. Vi måtte så 
tage 10.000 kroner af kassen, for at få ender-
ne til at nå sammen. Martin har stået for byg-
geriet med hjælp fra frivillige i det omfang 

det har været muligt. Det var bl.a. optagning 
af fliser, som blev lagt i depot, og nedbryd-
ning af murværk, som blev kørt på genbrugs-
pladsen i Vamdrup. Depotet blev indviet ved 
spis sammen aften i oktober.  
 En tak til alle der har deltaget i arbejdet og 
en særlig tak til Gerhardt som reparerede og 
pudsede muren i depotet og Bjarne som har 
spartlet og malet hele rummet.  
Ødis Forsamlingshus er erklæret  for beva-
ringsværdig af Kolding kommune, og i au-
gust måned fik vi tilsagn om støtte til at forny 
taget og renovere sokkel og murværk. I øje-
blikket er vi i færd med at søge fonde for at 
finde midler til arbejdet, da vi selv skal skaf-
fe halvdelen af udgiften til renoveringen. 
Vi har lige sendt en ansøgning til Landsbyfo-
rum om midler til at få forbedret akustikken i 
salen, og den forventer vi at få svar på i marts 
måned. 
Til slut vil jeg rette en tak til min bestyrelse 
for et godt samarbejde.  
 

27. januar 2020      
Eigil Laursen  
Formand for Ødis Forsamlingshus   
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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 

  
 

Bauers køreskole 
"God indlæring" 
"Respekt for hinanden" 
"Plads til forskellighed" 
"Hold på max 6 personer" 
 

www.bauerskoereskole.dk 

http://www.bauerskoereskole.dk/
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Hvad er det? Af Frede Nielsen 

En ny ”Hvad er Det gåde” – 
Værsågod!!! 
Løsningen på ”Hvad er Det” i sid-
ste nummer er, at det var en tom 
frugtstand fra bøgetræet – en bog-
frugt, der sammen med agern fra 
egetræet har fællesnavnet – Olden.  
   Under den hårde frugtskal findes 
en tynd frøskal, der omslutter en 
næringsholdig kimplante med store 
kimblade. Olden indeholder især 
kulhydrat (stivelse), i mindre grad 
fedtstof og protein. 
   Gode oldentræer er som regel 
over 100 år gamle og har god til-
gang af lys og luft. Nutidens ratio-
nelt drevne skove er mindre pro-
duktive med hensyn til olden end 
skovene i tiden før udskiftningen i 
slutningen af 1700-t. I lysåbne en-
gelske egeskove med gamle træer 
ses en oldenproduktion på op til 650 
kg tørvægt pr. hektar. 
   Stor oldenproduktion var en 
værdifuld egenskab ved fortidens 
skove. Flokke af tamsvin blev dre-

vet ud i skovene, hvor de levede af 
olden. Svin, der åd olden, blev hur-
tigt opfedede; 1 kg agern svarer til 
ca. 0,6 foderenheder (f.e.), 1 kg af-
skallede bog (ca. 1,8 kg hele bog) til 
1,7 f.e. Iagttagelser fra 1800-t. vi-
ser tilvækst på op til 0,6 kg pr. dag 
hos oldensvin. 
   I det 17. og 18. århundrede frem 
til de store landboreformer i slut-
ningen af 1700- og begyndelsen af 
1800tallet var det almindelig kuty-
me, at danske bønder i sommerhalv-
året lukkede deres svin ud i skovene 
for at få dem opfedet. 
   I Spanien er det normalt nu til 
dags at have såkaldte ”Sortfodssvin” 
gående på olden i egeskovene. Kø-
det er meget eftertragtet som nær-
mest delikatessevarer med en pris 
på omkring 100 euro pr. kg i dag-
ligvareforretningerne. 
   Herhjemme blev det forbudt at 
lukke svinene ud i offentlige skove i 
begyndelsen af 1800tallet (Skovloven 
1805). Som erstatning var det al-
mindeligt, at de bønder, som tidlige-
re havde brugt skovene til denne 
opfedning, fik erstatningsjord af 
staten, for at kunne producere foder 
til deres grise. 
Kilde: Gyldendals  
        Enclykopædi 
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Formandsberetning for året 
2019 Aktivitetsudvalget  
 

Aktivitetsudvalget i Ødis har, med hjælp 
fra mange frivillige, stået for en hel del 
aktiviteter i det forløbne år:   
-  Har forestået den almindelige vedligehol-
delse af bedene på Kirkepladsen, ved Min-
demuren og på Bytorvet. Det være sig luge 

ukrudt, klippe hække og roser, så kunstgød-
ning og feje fortove omkring lokaliteterne.  
Vi er i dialog med Kolding Kommune om-
kring rosenbedet på Kirkepladsen for evt. 
at få en anden form for beplantning, som er 
lettere at holde, men det forbliver roser 
endnu et år.  
-  Passet Bondehullet med rengøring og 
klipning af hække og hegn. Slået græsset i 

Formand Eigil Laursen bød velkommen og 

gik over til dagsordenen. 

Jens Vadgaard blev valgt til dirigent og 

førte os sikkert gennem dagsordenen. 

Formandens  beretning blev godkendt (se 

nedenfor).  

Jens Søgaard gennemgik regnskabet, der 

viste et mindre underskud, bl.a. er der ind-

købt et nyt telt. 

Indkomne forslag: Skal vi fortsat have en 

fredagsbar ved skolen, emnet blev drøftet 

og overdraget til Lokalrådet, da det er et 

arrangement for hele sognet. 

Den ansvarsforsikring, aktivitetsudvalget 

har, skal tages op til revision, både med 

forsikringsselskabet og Kolding Kommune. 

Frivilligt arbejde er på det punkt lidt af en 

gråzone.  

Alle, der var på valg, modtog genvalg og 

bestyrelsen er som følger: 

Eigil Laursen       Formand 

Sonny Hansen        Næstformand 

Jens S Jørgensen     Kasserer 

Inge M Thomsen     Sekretær 

Martin Aggesen     menig medlem  

Kent L Rasmussen  menig medlem 

Thorkil Laursen      menig medlem  

Suppleanter: 

 Eva Schmidt 

 Preben Munch 

Revisor: 

Ingeborg Lyngsø 

Revisorsuppleant: 

Jytte Dantoft  

Under eventuelt blev flere emner drøftet og 

herefter blev kaffen og den hjemmebagte 

kage nydt. 

Formanden sluttede af med at takke både 

alle de frivillige, der trofast hjælper til med 

rengøringen af bedene, pasning af stier 

både i byen og i skoven, hjælpe til Sct. 

Hans og Aktivitetsdagen ved Ødis sø mm.  

En stor tak til Arne Christensen, Klebækvej 

42 i Vamdrup for sponsering af juletræ. 

Også en stor tak for støtten fra Egon Boy-

sen og Vibeke Hjort Larsen til diverse akti-

viteter, Jan Daugaard til juletræsskilte og 

Danske Bank til flagstangstraileren.  
 

Er der andre der ønsker at støtte, så er små 

som store bidrag meget velkomne på  

MobilePay  40688282 eller  

konto nr. 5881-8977154422. 

Og til sidst, er der flere, der har lyst til at 

give en hånd med, så kontakt venligst  

Eigil på tlf. 29 65 67 99 eller  

Inge på tlf. 20 14 20 71.  

Det drejer sig om nogle timer et par gange 

om året. 

På bestyrelsens vegne  

Eigil Laursen  

Generalforsamling for Aktivitetsudvalget blev afholdt 
mandag den 24. februar 2020 i Ødis Hallens Cafeteria 
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det store bed langs Mejerivej. Fjernet græs 
omkring ”den store sten” ved søen og un-
der og omkring bænkene langs Søen og i 
Drenderup Skov.  
-  Kørt med vores slagleklipper langs stien 
omkring søen og stierne i Drenderup Skov, 
for at holde græs, brændenælder og brom-
bær nede. 
Vi har gjort Kolding Kommune opmærk-
som på visne grene på flere af de store 
træer, idet personer kunne komme til ska-
de, hvis nogen fik sådan en gren i hovedet.  
Kommunen har nu fjernet de visne grene i 
forbindelse med vinterbeskæringen. 
-  Har rejst flagalléen i byen ved påske, ved 
pinse og ved konfirmation, på Ødis Byvej, 
Fløjbjergvej, Vamdrupvej og Steppingvej. 
Ved en fejl fik vi desværre ikke sat flag op 
ved høstgudstjenesten. Vi råder over i alt 
40 flagstænger, og de ligger på en special-
bygget trailer nede på ”Mejeriet”. 
Lørdag den 1. juni arrangerede Aktivitets-
udvalget en gåtur i Drenderup Skov. For-
målet var at finde emner til Livstræer ( se 
LOKALBLADET maj 2019, side3 ). Der 
var en pæn flok af både børn og voksne, 
som deltog i turen, og der blev fundet man-
ge emner, som så efterfølgende skulle god-
kendes af Naturstyrelsen. Vi vil så senere 
få metalskilte til de træer, som er blevet 
godkendt.  
Efter gåturen samledes alle ved den flotte 
bålhytte, hvor Aktivitetsudvalget var vært 
med grillpølser og drikkevarer. 
Bålhytten bliver flittigt brugt af børneha-
ver, skoler og spejdere, og mange familier 
booker hytten til både hygge og overnat-
ninger. Aktivitetsudvalget holder øje med 
hytten og får god hjælp af opmærksomme 
personer, der færdes i skoven. Bålhytten 
kan bookes på Naturstyrelsens hjemme-
side. 
Det lykkedes igen i år Aktivitetsudvalget at 
arrangere Sankt Hans med bål på søen, og 
som noget nyt i samarbejde med Lands-
bylauget i Ødis Bramdrup.  
Der blæste som sædvanlig en strid vind da 
teltene skulle rejses, men vinden løjede af, 
og på selve  aftenen var det et rigtig fint 
vejr, så det blev en rigtig god aften. Der 

var flere som grillede og hyggede sig nede 
i teltet, og der var omkring 200 personer, 
der havde fundet vej til søen da byråds-
medlem Ole Alsted holdt båltalen. Sno-
brødsbålet var som sædvanlig et hit for 
børnene, ligesom de opstillede fodboldmål 
også blev flittigt brugt. 
 Den 24. august var der Aktivitetsdag ved 
Ødis Sø. Arrangementet er startet som et 
initiativ fra Lokalrådet, og det var tænkt 
som et fælles arrangement for hele ØBØF, 
men det er mere eller mindre blevet adop-
teret af Aktivitetsudvalget i Ødis. Det er 
dog en selvstyrende gruppe, bestående af 
medlemmer fra Ødis og Ødis Bramdrup, 
som stod for arrangementet med Minna 
Laursen som tovholder. Gruppen har holdt 
sit første møde i 2020, men pt. uden tov-
holder. 
Lørdag den 23. november var der arrange-
ret julemarked nede på ”Mejeriet” for 
andet år i træk. Det er en selvstændig grup-
pe, med Dorthe Jepsen som tovholder, der 
arrangerer julemarkedet i samarbejde med 
Aktivitetsudvalget. Der var 28 stande, 
hvorfra der blev solgt mange spændende 
ting, og arrangementet vil blive gentaget 
igen i 2020.  
Klokken 15 hjalp børnene med at vække 
julemanden, og det gik ikke stille af. Her-
efter gik børnene med julemanden op til 
det store juletræ på Kirkepladsen, og her 
hjalp de så Julemanden med at få byens 
juletræ tændt. Der blev danset omkring 
juletræet og sunget julesange akkompagne-
ret af Hans Ole Petersen på guitar. Til 
sidst åbnede julemanden sin store strømpe, 
og alle børnene fik den længe ventede god-
tepose. 
 

Ødis den 24. februar 2020 
Eigil Laursen, formand. 
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Udtrækning af  
Ødis IF lotteri 

 

Februar 2020 

158, 138, 8,  
164, 20, 291,      
35. 237, 178,    
150, 17, 190 

 

 

     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: 
 

 

Ødis Hallens  

Cafeteria  
Tlf. 75 598144 

Bestyrelsesmøder etc. med 

bespisning / kaffe serveret 

kan afvikles hele året - dog 

ikke i skolernes ferier. 

 

Bestilling rettes til - 
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.  76928990 
Vesterleds Vennekreds 

Formand Jens Henri ksen, tlf. 40362823 
 

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 
imt-pbt@post.tele.dk  
 

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 
 

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 

mailto:linda@stjernehunden.dk


 

 

 

 
 
 

Næste  nummer: 
 

Udkommer 7. april 2020 
Deadline fredag den 27. marts  2020 

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 til midten af Ødis Sogn for 
at finde det ovenfor forevigede bil-
lede, som er dette nummers gåde. 
Hvor er vi? 
 
    Det var gården ”Gammel Eje” 
Farrisvej 14 i Ødis Bramdrup, der 
var sidste nummers 
”Gættebillede”.  


