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Shelteren i Drende-
rup Skov 

I 2018 indviede vi den flotte 
shelter i Drenderup Skov, 
og den bruges flittigt af bå-
de lokale og udenbys og 
især i denne Corona-tid. Nu 
er der ryddet op og gjort 
rent derude.           Læs s. 9 

Flere skoleminder 
fra i Ødis Skole 
 

Ødis Skoles 60 års jubilæ-
um i 2020 kunne jo ikke 
festligholdes, men så kan vi 
da finde de gamle historier 
frem om skolerne i Ødis. 
Denne gang skoleminder fra 
30erne.         Læs s. 21-23 

Skolens Corona-
puslespil 
Det seneste skoleår i Ødis 
har været helt anderledes end 
noget andet skoleår. Hjem-
mearbejde, nødundervisning, 
onlineundervisning har skabt 
helt nye situationer både for 
børn og voksne.     Læs s. 5-7 
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Kræftens Bekæmpelse     

Landsindsamling  
søndag den 11. april 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 2020 var ca.. 

8500 indsamlere med til 
at indsamle mere end 18 
mio. kr. Det var ikke så 
meget som tidligere år, 
men indsamlingen blev også flyttet til 
august. 
I de senere år har der manglet indsamle-
re i ødisområdet, så det kunne være en 
ekstra opfordring til at deltage som ind-
samler. 

                                     nc 
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 FEBRUAR 

23. kl. 19.00, Generalforsamling i 
 Lokalrådet, ØBØF, Ødis  Hallens 

 Cafeteria UDSAT  

MARTS 

15. kl. 19.00, Generalforsamling i 

 Forsamlingshuset   UDSAT  
 

APRIL 

1.-5.  kl. 10-17, Påskeåbent i Galleri 
 Mørkøre  
 

MAJ 

 9. kl. 10.30  Indvielse af  
 Grænsestien Ødis Bramdrup  
 

JUNI 

6..  kl. 10.30, Konfirmation i Ødis 
 Kirke  
 

AUGUST 

 21.  kl. 13-17, Aktivitetsdag ved 
 søen 

Sognets aktivitetskalender 

 

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2021 
 

 Nr. 3 deadline 26. marts   udkommer 6. april 
 Nr. 4 deadline 23. april   udkommer 4. maj 
 Nr. 5 deadline 28. maj      udkommer 8. juni 
 Nr. 6  deadline 30. juli          udkommer 10. august 
 Nr. 7         deadline 27. august               udkommer 7. september 

Sang for sangglade 
Sang for Sangglade er aflyst 

indtil videre. Deltagerne får be-
sked via telefon/sms inden næste 

arrangement. 
Venlig hilsen Jette 

En klam oplevelse 
I november udgaven af Lokalbladet havde jeg et lille 
notat med vedrørende ovennævnte emne. 
Her brugte jeg et ordvalg, der åbenbart har givet an-
ledning til kritik fra en lokal beboer. Det var på ingen 
måde min hensigt at fornærme eller give Sorteper 
videre. Derfor beklager jeg hermed mit ordvalg om, 
at hvis de hundeluftere har den indstilling, at de ikke 
vil samle op, så luft da for pokker den hund i Drende-
rup Skov. Der skulle selvfølgelig kun have stået på 
egen græsplæne. Beklager.                                jsj 

Så blev det endelig rigtig vinter. 
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NYT FRA LOKALRÅDET 

Det kunne da være sjovt at se, om Ødis 
og omegn kunne være en af de landsbyer, 
som fik tilbagelagt en masse kilometer. 
Så en opfordring til at spørge din nabo 
eller en anden om I ikke skal tilmelde jer.  
Landsbydysten – hvilket område i Kol-
ding Kommune får tilbagelagt flest kilo-
meter på 2 uger? I uge 11 og 12 skal du 
finde skoene frem og forsøge at gå fra 

din nabolandsby  
Du tilmelder dig ved at melde dig ind i 
gruppen herunder (Landsbydysten). 
Lokalområderne (inkl. Kolding, Vam-
drup, Christiansfeld og Lunderskov) ind-
deles i zoner/dyr, der hver repræsenterer 

et hold Over de to uger gæl-
der det om at tilbagelægge flest kilometer 

som hold. Både gang og løb tæller. 
Lad os se, hvilket dyr/område, der får 
tilbagelagt flest kilometer over 2 uger 
både i alt og gennemsnit pr. deltager. 
 

https://www.facebook.com/
groups/763524027934082 
 

Smuk Landsbydag bliver til noget. Vi er 
dog ikke klar med en dato, men den kom-
mer snarest.  
Ellers forsætter vi vores arbejde med at 
søge fonde, og 3 ansøgninger er afsendt. 
Vi får svar inden for 3-4 måneder.  

1.-5. april 
Alle dage kl. 10-17 
Der er fyldt med nye Løsrivelser, der er 
den helt nye og anderledes serie. 
Løsrivelsen forestiller en svævende ø, hvor 
folk klarer sig uden nutidens overforbrug. 
De får tiden til at gå med at fiske, og bare 
nyde livet.  
Der er i galleriet også lange malerier med 
masser af farvestrålende huse, samt huse af 
træ der er håndlavede af Niels Jørgen ØB. 

Samt keramik af Dorith Lønbæk fra Hvide 
Sande. 
Kom endelig forbi og se malerierne, og 
smag på påskens kølige Rosé. 
Skærtorsdag 
Langfredag 
Lørdag 
Påskedag 
2.  påskedag 
Alle dage fra 10-17 

  

Påskeåbent i Galleri Mørkøre 

https://www.facebook.com/groups/763524027934082/?__cft__%5b0%5d=AZVMINN_Y-HRnYNBlZwhyzVXPBjXtlcjPLz7LJm-eu2PyxW_ELLihWeZCmCdti66Qo29fxigYjUJ47TAgXO4Y0crgMpAuiGkhIQP4Tgdba61myPeBxbZNIDDz3FJTfMzqFoDqYaXvCAPLmGfndmzZ11cTttM8me5SSyIPyj7SKh7tg&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/groups/763524027934082/?__cft__%5b0%5d=AZVMINN_Y-HRnYNBlZwhyzVXPBjXtlcjPLz7LJm-eu2PyxW_ELLihWeZCmCdti66Qo29fxigYjUJ47TAgXO4Y0crgMpAuiGkhIQP4Tgdba61myPeBxbZNIDDz3FJTfMzqFoDqYaXvCAPLmGfndmzZ11cTttM8me5SSyIPyj7SKh7tg&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/groups/763524027934082/?__cft__%5b0%5d=AZVMINN_Y-HRnYNBlZwhyzVXPBjXtlcjPLz7LJm-eu2PyxW_ELLihWeZCmCdti66Qo29fxigYjUJ47TAgXO4Y0crgMpAuiGkhIQP4Tgdba61myPeBxbZNIDDz3FJTfMzqFoDqYaXvCAPLmGfndmzZ11cTttM8me5SSyIPyj7SKh7tg&__tn__=-UK-R
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Velkommen til Ødis Sogn  

Lone Mørkøre bydes vel-
kommen  

Lone Mørkøre 
varetager nu den 
spændende opga-
ve med at byde 
nye tilflyttere 
velkommen til 
Ødis Bramdrup 
og opland. Det 
har længe været 
en hyggelig tradi-

tion, at der bliver skrevet om nye be-
boere, samt taget et foto, hvis de er 
interesserede. Så tøv endelig ikke, hvis 
I er kommet til byen, eller har fået nye 
naboer. 
Lone er billedkunstner og har eget gal-
leri i den Gamle Brugs i Ødis Bram-
drup siden 2003. 
Hun udstiller på flere gallerier i Dan-

mark samt et galleri i Torshavn. Lone 
og hendes familie har boet 3 år på Fæ-
røerne, og det er de nordatlantiske øer, 
der skildres på hendes malerier.  
Mon ikke de fleste herude har set ma-
lerierne, der er malet på huset.  
Malerierne kan også ses når der er 
åbent hus i Galleri Mørkøre. Hold øje 
med aktivitetskalenderen. 
Lone er gift med Claus, og de har 4 
børn, 3 børnebørn og 2 katte. Fritiden 
bruges på at vandre i omegnen, hvor 
hun nyder naturen og den ro, der fin-
des herude. Naturen er også en evig 
inspirationskilde til farverne på male-
rierne. Der er efterhånden ikke mange 
stier hun ikke har gået på, men hvis 
det modsatte viser sig vækker det glæ-
de, så tips er velkommen. 

nc 

Ødis Antenneforening 
afholder normalt gene-

ralforsamling 
i marts måned. 

Den bliver udskudt indtil 
videre. 

Nærmere indvarsling 
følger senere. 

 

Bestyrelsen 

Velkommen til Ødis  
Der er flyttet rigtig mange nye 
til Ødis by og omegn de sidste 
mange måneder, og jeg er rig-
tig ked af, at jeg ikke kan kom-
me rundt og byde jer velkom-
men ( i disse Corona tider ) og 

give jer vor fine folder  : 
 Velkommen til Ødis Sogn. 
Hvis nogle af jer har lyst kan vi sagtens 
lave et lille interview over telefonen – Face 
time mm. Til den efterfølgende lille artikel 
i Lokalbladet  – så ring endelig på 
20142071 og vi aftaler nærmere.  

Venlig hilsen  
Inge M Thomsen  

20142071  
Imt-pbt@post.tele.dk  

  

mailto:Imt-pbt@post.tele.dk
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Alle udgør en brik i corona-
skolens puslespil 
 

Det seneste skoleår i Ødis har været helt 
anderledes end noget andet skoleår i histo-
rien. Hjemmearbejde, nødundervisning, 
onlineundervisning har skabt helt nye situ-
ationer både for børn og voksne.  
Her får I et indblik i corona-skolens per-
spektiver. 
 
Eleverne tager hjemmeundervisnin-
gen i stiv arm 
I denne periode har vi været hjemsendt i to 
måneder. Denne gang har det været helt 
anderledes end sidste gang, vi var sendt 
hjem. Nu skal vi være på Teams hele da-
gen, og have en nogenlunde normal hver-
dag, bortset fra vi ikke skal op på skolen. 
Jeg synes, det er dejligt, at vi stadig har de 
samme fag som vi altid har. Vi har stadig 
madkundskab, idræt og sådan nogle ting. 
Vi har fået nogle gode opgaver af lærerne 
f.eks. skulle vi en dag ud og skovle sne på 
fortovet. Nu hvor vi er nødt til at være 
hjemme, er det dejligt, vores hverdag er 
mere normal end sidste gang. Man bliver 
meget mere motiveret af at læreren sidder 
foran en, bare på en skærm.  
Nu håber jeg vi snart kan komme i skole 
igen.   

Laura 6. kl.  
 
Den 18. december 2020 blev vores lille 
land lukket ned igen. Derefter var det 5. kl. 
til 10. kl. plus efterskoler, der blev hjem-
sendt indtil den 12. januar. Men vores kære 
statsminister Mette Frederiksen har des-
værre valgt, at vi skulle blive hjemme i 
længere tid.  
Det man starter med hver dag er: man står 
op gør sig klar reder hår, tager tøj på, bør-
ster tænder får morgenmad. Så tænder man  
sin computer og går ind på det program 
man bruger - Teams, og så begynder en 
skoledag igen.  
I den her periode af nedlukningen er der 
rigtig mange, der går ture sammen med 

deres hunde eller 
familie eller bare 
uden hund og fa-
milie. Der er også 
rigtig mange her i 
nedlukningen, der 
bliver ensomme. 
For eksempel man 
kan jo ikke lige 
tage hjem og lege 
med sine venner eller holde fastelavn eller 
påske. Der er også rigtig mange her i vin-
terferien, som tager i sommerhus herhjem-
me i Danmark og ikke tager ud og flyve og 
rejse. Men vi håber snart det er ovre. 

Sine 6. kl. 
 
Hej, jeg hedder Simon og går i 6. klasse og 
er elev på Ødis Skole. Nu vil jeg fortælle 
jer lidt om, hvordan jeg synes det har været 
at være hjemme. Jeg synes, det har været 
fint, og vi har også fået en god undervis-
ning. Efter skole har jeg spillet og har væ-
ret ude og gå tur. Men jeg synes, det er lidt 
lang tid at sidde foran en skærm så håber 
snart, vi kommer i skole igen.  

Simon 6. kl. 
 
Lærerne holder kreativiteten i live 
Eleverne i 2. kl. var rigtig gode til at være 
online og til at logge på og af. De fulgte 
godt med, og der var rigtig god stemning. 
Vi har lavet dansk online og læst højt for 
hinanden. Vi har lavet billedkunst og teg-
net vores værelser og tegnet "find 5 fejl 
tegninger" til hinanden.  
Vi har lavet "find ting legen". Den var de 
helt vilde med. De fik 1 minut til at finde 
alle de ting hjemme, som de kunne, som fx 
startede med M. Efterhånden blev de rigtig 
skarpe til det og fandt op til 10-15 ting. 
De nød de små pauser, hvor de kunne hol-
de mikrofonen åben og småsludre med 
hinanden - fordi de savnede hinanden.  
I 6. kl. har vi lavet mad sammen online i 
madkundskab og det var til stor fornøjelse.  

Vh Rikke, lærer 
 
 

(fortsættes side 7) 

Nyt fra Ødis Skole 
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Bedsteforældre er med på sidelinjen 
i hjemmeskolen 
I januar da begge børn var hjemsendt. Var 
deres bedsteforældre et par gange om ugen 
med på ”en kigger” i hjemmeskolen. 
De var vældig imponerede over, hvor godt 
den online undervisning over Teams funge-
rede. De oplevede, at lærerne havde godt 
styr på børnene - på afstand. 
Noget der også blev lagt mærke til var de 
teknologiske redskaber, der findes i dag, og 
at de blev brugt i de kreative fag fx i musik. 
De udtalte: ”Vi lærer også noget nyt”. 
Bedsteforældre til Lasse 3. kl. og Peter 6. kl. 

 
Skoleledelsen sætter pris på alles tål-
modighed 
Set fra skoleledelsens side, har det bestemt 
også været et meget specielt år. Det har helt 
fra starten af med nedlukningen sidste forår 
givet en del udfordringer og ekstra arbejde. 
Der er blevet brugt meget tid på at få koor-
dineret og fordelt områder af skolegård, 
medarbejderressourcer, klasserum og man-
ge andre ting.   
Det har været et år, hvor begrebet omstil-
lingsparathed har været en del af dagligda-
gen for alle på og omkring skolen. Det skal 
dog hertil siges, at vi fra ledelsen side af, 
har oplevet en rigtig god opbakning hele 

vejen rundt hvilket har gjort, at der har 
kunnet laves undervisning hver dag.  
Vi må dog også erkende, at det er ved at 
være svært for både elever, forældre og 
medarbejdere omkring 5. og 6. kl., når den 
står på fjernundervisning hele dagen. Men 
takket være nogle engagerede medarbejde-
re, flittige børn og hjælpsomme og tålmodi-
ge forældre på alle klassetrin, har vi på 
Ødis Skole formået at drive skole i denne 
tid, hvor rigtig mange ting ikke er som det 
plejer, og meget vi ikke kan eller må.  

Thomas Kjær, skoleleder 
 

Forældrene roser skolen 
Jeg vil gerne rose skolen og lærerne for den 
store indsats de har ydet under nødpas-
ning.  
De har formået at møde børnene med åbne 
arme og guide dem igennem en anderledes 
tid på skolen, hvor intet har været, som det 
plejer. 
 

Børnene har lavet opgaver, men samtidig 
hygget sig med de andre børn, der også har 
været på skolen. 
Lærerne har modtaget børnene med smil og 
varme og givet dem den tryghed, der har 
været behov for. 

Rikke, mor til Silas 
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Shelteren i Drenderup 
Skov 
Af Inge M Thomsen 

I 2018 indviede vi den flotte shelter i Dren-
derup Skov, og den bruges flittigt af både 
lokale og udenbys og især i denne Corona-
tid har der været rift om stedet. Dejligt.  
Desværre er det ikke alle, der er gode til at 
rydde op efter sig, og hytten var efterhån-
den ved at blive noget, ja beskidt er vel det 
rigtige ord.  
Eigil Laursen og Jens Søgaard har for nylig 
brugt en dag derude, og hele stedet har fået 
en større overhaling.  De kunne låne en 
mobil højtryksrenser ved Hans Axel Peder-
sen, og Bjarne Andersen har leveret grus. 
Tak til jer alle 4.  Hele den indvendige del 
af hytten samt alle borde/bænkesæt har fået 
en omgang. 
Større stykker vådt træ har nogle prøvet at 
få ild i, desværre også uden for grillen. 
Men heldigvis gik der ikke ild i huset !!!   - 
Aske er smidt ind under hylderne mm. Nu  

er alt dette fjernet, og der er blevet kørt nyt 
grus på.   
Naturstyrelsen har gravet et nyt sted til 
muld toilettet og selvfølgelig flyttet det 
lille hus. Det er normalt ikke nødvendigt, 
men stedet de havde valgt i første omgang 
er for vådt. 
Som I kan se på billedet er der nu pænt og 
ryddeligt, og vi håber, at det vil få de man-
ge næste gæster til at efterlade det i samme 
stand. 



 10 

 

Loppesager 
 

 
 
 
 

Afhentes hurtigt efter aftale 
Henvendelse:  

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

Hvilken vej ? 

For at komme på rette spor i forbin-
delse med at søge løsningen på dette 
nummers ”Vejgætte-billede” skal man 
søge i den lidt nordlige del af Ødis 
Sogn.  
 

En stump af Fløjbjergvej umiddelbart 
nord for Ødis By er løsningen på sid-
ste nummers ”Vejgættebillede”.  
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Modetøj til alle kvinder 

str. 32-54 

Torvet 8  -  6580 Vamdrup 
28723822 

mail: info@berg-co.dk 

Udtrækning af  

Ødis IF lotteri 

marts 2021 
 

225, 98, 204, 

161, 293, 286, 

82, 267, 93,   

230, 233, 190 
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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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EN ANDERLEDES FASTELAVNSSØNDAG 

Vi måtte ikke holde vores sjove karnevalsgudstje-
neste på fastelavnssøndag i år, men i stedet for 

tøndeslagning i kirken, stod der et fastelavnstræ 
fuldt af slik udenfor kirken. Børnene kunne hente 

slik ned fra træet og hænge lidt pynt op, og det 
hele blev rigtig festlig.  

 

FEBRUAR 2018 

 

MARTS 2021 
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I sidste nummer af Lokalbladet kunne I 
læse at vi holdt fast på konfirmations-
dagen søndag den 18 .april her i Ødis. 
Vi har hele tiden valgt at være optimi-
stiske! 
Men nu, sidst i februar, blev vi nødt til 
at indse, at det simpelthen ikke kunne 
lade sig gøre med konfirmation i april.  
Derfor er konfirmationen udskudt 
til søndag den 6. juni kl. 10.30, og 
vi krydser alle fingre for, at vi inden 
den tid må være flere både i kirken og 
til selskab bagefter. Det er en rigtig 
træls situation at være i for de unge og 
deres familier, men alle er fleksible og 
positive, så vi skal nok få en rigtig fest-
dag når den tid kommer. 
Vores sjove hele dage med konfirman-
derne må vi stadigvæk heller ikke hol-
de som planlagt, så alt foregår på Te-
ams og med arbejde hjemme hver for 
sig. I februar har konfirmanderne 
blandt andet arbejdet med at vende 
blikket ud i verden og blive mere bevi-
ste på, hvor utrolig forskellige vores 
levevilkår er, og hvor stor en uretfær-
dighed der råder, når det gælder forde-
ling af vores ressourcer.  

En anden stor begivenhed vi ikke har 
oplevet i kirken siden marts 2019, er  
Dåbsjubilæum for de 5-årige.  
På billedet kan vi se dem, der forelø-
bigt er de sidste, der har været i kirke 
til sit 5-års dåbsjubilæum og fået en 
børnebibel. Vi kan heller ikke i år hol-
de det som planlagt (som var den 11. 
marts). Men vi har planer om bålguds-
tjeneste i præstegårdshaven torsdag den 
20. maj, og til den tid håber vi af hjer-
tet, at vi også kan samle både årets og 
sidste års dåbsjubilarer. 

KONFIRMATION OG DÅBSJUBILÆUM 

DET PRAKTISKE HJØRNE: 

Samfundet har stille og roligt begyndt at åbne op igen, men foreløbigt er der ingen 
ændringer for kirkens del. Dermed gælder fortsat følgende restriktioner: 

Vi må kun holde gudstjenester og kirkelige handlinger. Disse må vare højst 30 minut-
ter, og der må kun være 30 personer til stede, plus personale og frivillige. Vi skal  hol-
de minimum to meter afstand til dem, der ikke er i samme husstand som os selv. Der 
må ikke være fællessang. Nadver fejres næsten som vi gjorde i efteråret, men nu må 
kun 5 personer komme frem til knæfaldet ad gangen, og der er brød og vin sat frem til 
hver enkelt.  De næste 5 venter til vi har dækket på ny. Husk håndsprit og mundbind! 

Vi ønsker jer hjertelig velkommen til gudstjeneste, og håber, I føler jer trygge ved at 
komme i kirken. Vi laver også enkelte små udsendelser med søndagssang på kirkens 
Facebookside, så følg med der og på hjemmesiden. Stormen tog desværre vores     
stander på kirkepladsen, derfor ingen plakater lige for tiden, men der kommer en ny. 
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FASTETID OG PÅSKE 

  
 
  
 
 
 
 
 

FASTETID I KIRKEN 
Fasteindsamling til Folkekirkens Nødhjælp:  

Vi opfordrer alle til at bidrage til årets indsamling, som går til at hjælpe 
verdens fattigste med rent drikkevand, med at dyrke små køkkenhaver og 

med at plante træer for en grønnere fremtid. 
Vi vil samle penge ind i kirken på gudstjenesterne den 7. og 21. marts, og man 
kan give via MobilePay til nummer 880077. 

 
En regnbue over fastetiden 
Fra Fastelavnssøndag til Palmesøndag, vil 
vi tænde et af regnbuelysene i kirken. Det-
te er som en forberedelse til påske. Regn-
buen er Guds tegn i skyen, tegnet på Guds 
nærvær og på at vi skal bevares fra døds-

kræfterne i verden. Regnbuen er et tegn for 
håb, og den minder os om, at vi alle tilhø-

rer det samme fællesskab. Uge for uge 
tænder vi nye lys, helt til det skinner af 

alle regnbuens farver. De forskellige farver 
symboliserer (i denne sammenhæng) føl-

gende: Rød: kærlighed, venskab og omtanke. Orange: forandring.  
Gul: retfærdighed. Grøn: håb. Blå: vand og frugtbarhed. Indigo: fællesskab og tro.  

Lilla: eftertanke og stilhed. 

PÅSKEN I ØDIS KIRKE:  
Palmesøndag 28. marts kl. 9.00 
Jesus bliver hyllet som en konge i  

Jerusalem. Vi tænder det sidste regnbue-
lys, det lilla, for stilhed og eftertanke.  

 
Skærtorsdag 1. april kl. 10.30 

Jesus vasker disciplenes fødder, og  
indstifter nadveren, det sidste måltid. 

 
Langfredag 2. april kl. 15.00 

Jesu lidelse og død. Vi læser hele lidel-
seshistorien og lytter til skøn musik og 

sang. Lokale læsere deltager.  
 

Påskedag 4. april kl. 10.30 
Jesus er opstanden! Vi fejrer påske med 
nogle af de dejlige påskesalmer og læs-

ning af påskeevangeliet. 
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Gudstjenester i Ødis Kirke  

marts—april 2021 
 

 Hvor andet ikke er nævnt er  

gudstjenesten v/sognepræst  

Inger Hvindenbråten 

Marts 
7. 3. søndag i fasten kl. 10.30 

11. AFLYST Børnegudstjeneste   

kl. 17.00 

Dåbsjubilæum for 5– og 6-årige. 

Vi forsøger igen den 20. maj og ser, 
om vi må samles flere der 

14. Ingen gudstjeneste, vi henviser til 
omegnens kirker 

21. Mariæ bebudelses dag kl. 10.30 

28. Palmesøndag kl. 9.00 

 

April 
1. Skærtorsdag kl. 10.30 

2. Langfredag kl. 15.00 

4. Påskedag kl. 10.30 

5. Ingen gudstjeneste, vi henviser til 
omegnens kirker  

11. Ingen gudstjeneste, vi henviser til 
omegnens kirker  

18. 2. søndag efter påske kl. 10.30 

Vi holder almindelig gudstjeneste, 
da konfirmation er udsat til 6. juni. 

25. 3. søndag efter påske kl. 9.00 

 

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET: 
Menighedsrådet har holdt møde d.25.2. 
Dette foregår fortsat virtuelt, det vil sige 
via computer fra egen stue. 
Vi vil gøre opmærksom på at menigheds-
rådsmøder er offentlige, så man kan 
komme og overvære et møde hvis man 
har lyst til det. Det vil sige at man er med 
på en lytter, mens menighedsrådet arbej-
der. 
Lige nu hvor møder er virtuelle er det 
ikke en mulighed at være med, men det 
kommer på et tidspunkt. Møder holdes i 
Vestfløjen ved Præstegården, Ødis Byvej 
1. Fremover vil datoer for de faste møder 
være at finde i Lokalbladet og på Ødis 
Kirkes hjemmeside. 
Referater fra menighedsrådsmøder kan 
ses på Ødis Kirkes hjemmeside og 
der hænger seneste referat på opslagstav-
len i Ødis kirkes våbenhus. 
Kommende datoer for menighedsråds-
møder:  
23.marts 
21.april 
19. maj 
16. juni  
Møderne 
begynder 
kl.19.30. 
 

Mvh Eva 

Egelund 

Schmidt 

Kontakt  
Organist: Karin Petersen… 41593437  

Sognepræst:  
Inger Hvindenbråten …………..  75598150 
 mobil                                            93871700  
Graver: Berith Rosenberg ..........  75598121 
Formand: Eva Schmidt  ……….  61763850 
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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Hvad er det? Af Frede Nielsen 

Hermed en ny ”Hvad er Det 
gåde” også denne gang ude fra 
naturen. 
 

Det var skallen af en havesnegl, 
der var foreviget i sidste num-
mer af Lokalbladets ”Hvad er 
Det”. 
Havesneglen lever trods sit navn 
ikke blot i haver men især i løv-
skove. Den er almindelig udbredt 
i hele landet, bortset fra områder 
med meget lidt kalk i jorden, fx 
på heder og i nåleskove. Haves-
neglen kan kun bygge sit hus, hvis 
den lever på kalkholdig jord. 
Havesneglens hus varierer meget 

i farven fra brunt til rødt og 
gult. Huset kan være ensfarvet, 
eller det kan have 5 mørke bånd, 
som snor sig rundt om sneglehu-
set. 
  Havesneglen er udelukkende 
planteæder. Den spiser både 
grønne plantedele og halvrådne 
planter. 
 

Dannelsen af sneglehuset 
Det første lillebitte sneglehus 
dannes, mens sneglen ligger i sit 
æg. Nyklækkede snegleunger har 
med andre ord allerede deres 
eget (nuttede) sneglehus eller skal. 
Den første skal, som kaldes pro-
toconchen, er lidt anderledes op-
bygget end den, som med tiden 
vokser frem, mens sneglen vokser 
sig større, og som kaldes teleo-
conchen. Ser man godt efter, kan 
man undertiden ane den lille skal 
fra fostertiden helt oppe i den 
spidse ende af snegleskallen. Den 
kan godt være snoet flere gange, 
men er helt glat uden vækstlinjer. 
Den præcise udformning har 
zoologerne 
blandt andet 
brugt til at ud-
rede slægtskabs-
forholdene 
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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 

 

blandt sneglene. 
Skallen dannes ved, at sneglen 
udskiller lange kæder af sukker-
stoffer og proteiner samt minera-
ler, langt overvejende calcium-
karbonat (kalk). De lange kæder 
af sukkerstoffer og proteiner 
danner et net eller stillads, hvorpå 
calciumkarbonat kan udfælde sig 
som krystaller. En forsker har 
sammenlignet det med at støbe 
stærke gulve ved at hælde beton 
ud over armeringsjern. Jo større 
sneglen er, jo større er kappen, og 
jo større er den nydannede skal. 
Den sidste og nyeste del af en 
snegls skal er derfor naturligvis 

mundingen ind til sneglehuset. 
For langt de fleste snegle spiller 
huset en vigtig rolle som et for-
svar mod rovdyr, og som et sted 
man kan gemme sig i dårlige ti-
der. Havesneglen klarer sig gen-
nem vinteren ved at trække sig 
tilbage i huset og mure åbningen 
til med et kalklåg. 
Af en eller anden grund er huse-
ne hos langt de fleste havesnegle 
højresnoede. Kigger man på skal-
len fra den spidse ende, drejer 
spiralen mod højre. Men der er 
også arter med venstresnoede 
skaller. 
Kilder: Natyrguide.dk. 
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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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Skoledreng i Ødis i 
30erne 
 

Af Henry Gemmer Ødis 
 

I forbindelse  med 40 års  jubilæet på 
Ødis Sogneskole i oktober 2000  er 
Henry Gemmer Ødis Byvej 26 kommet 
til at tænke på sin allertidligste skole-
gang i Ødis og fortæller herom følgen-
de: 
 
Det var ikke kun vore børn, der nød den 
gode og veltilrettelagte jubilæumsfest, der 
afvigte oktober blev holdt på Ødis Sogne-
skole. Også vi gamle var i den grad begej-
strede. Vi var et par stykker, der savnede et 
lille skrift, der hed ”Skolegang i Ødis i 
1880’erne” Nå  -  da havde man jo heller 
ikke opfundet kuglepennen. 
 

Nyudsprungen skoleelev 
Jeg sprang ud den 1. april 1930 som skole-
elev  -  syv år gammel med tornyster på 
ryggen. Den indeholdt dog kun et penalhus, 
en Ole Bolebog, en skifertavle og nogle 
grifler. Det var i øvrigt sidste år, man brug-
te denne skrivemåde. 

Vi kendte frøkenen, for hun havde fra vi 
var fem år inviteret os med på udflugter 
sammen med ”de små”. Det kunne være til 
Idyl i Dalby ved Kolding, Jels Voldsted 
eller Skamlingsbanken. Vi skulle blot ha’ 
vores mor med. Bønderne var flinke til at 
stille deres hestevogne til rådighed. Humø-
ret var højt, vi råbte hurra  -  selv til en ko, 
der stod inde på marken.  

Flere af drengene kendte navnene på de 
heste, der trak os. Jeg misundte dem. Jeg 
kendte kun navnene på de få biler, der den-
gang var i byen. 

Vi var fine i tøjet: kasket og korte bukser, 
(plus-fours kom først i 33-34) livbælte med 
smart patentlås, lange hjemmestrikkede 

strømper og træsko. Vi drak rød sodavand. 
Ispinde kom først i 1932. Vi skulle  gradvis 
vænnes til det barske liv at være skole-
dreng. 

 

Titte til hinanden 
En lille forårstur kunne gå til præstens 
skov. Vi havde en lille madpakke med og 
sang ”Jeg gik mig over sø og land”. Det var 
for øvrigt  det første, frøkenen spurgte os 
om: Kender I nogle sange? Joh, en kendte 
”Dejlig er den himmelblå”, en anden ”Titte 
til hinanden” (datidens slager). Nej, det var  
ikke Nu titter til hinanden….. Da hun ville 
have os til at synge dem solo, sad vi og 
vred os. Åh, vi var noget så generte. 

Vi turde heller ikke sige noget til pigerne. 
Pigerne var på deres side opdraget til, at 
drenge det var noget væmmeligt stads 
 
Alle tiders lærerinde 
Vi elskede frøken Johansen, for sådan hed 
hun  -  vores lærer lige fra den første dag, 
vi gik i skole. Det burde have været ned-
fældet i Moseloven, at en rigtig frøken 
(lærerinde) burde være ugift og barnløs. 
Først da kan de virkelig favne de små rol-
linger. Frøkenen opfyldte begge disse be-
tingelser. Hun underviste godt. Hun kunne 
fortælle om Abraham, så vi var helt sikre 
på, at Mamrelund var identisk med det 
sted, som hed ”Lunden” beliggende ved 
siden af det nuværende spejderhus og be-
boet af vognmand Hansen i en menneskeal-
der. Hun skildrede mordet i Finderup lade, 
så vi bestemt troede, det var Peter Schmidts 
for længst nedbrudte maskinhus neden for 
kælkebakken. 

Det man i dag husker en elsket lærerinde 
på er ikke selve fagene, for de var som 
nævnt i orden. Grimms eventyr blev så 
levende fortalt, at en ældre dame, der boede 
i udkanten af byen, og som havde krum 
næse og rund ryg, absolut måtte være hek-
sen, der ville spise Hans og Grete. 
 

Vores klasselokale 
Som udsmykning på væggene i klassevæ-
relset var ophængt plancher med 
”situationsbilleder”. Det kunne være en 

SOGNE AVISEN  
for 20 år siden 
Nr. 1  Februar 2001 
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bondegård med alt, hvad dertil hører, en 
dreng løber ud foran en bil eller et høstbil-
lede med heste  foran en selvbinder og me-
get mere. Vi skulle så fortælle, hvad det 
var, vi så. 

På legepladsen, der grundet den tiltagen-
de biltrafik i 1933 havde fået jernrækværk, 
spillede vi rundbold og langbold. Gymna-
stik havde vi fra starten. Det foregik i For-
samlingshuset lige overfor. Vi små gik i 
skole fra kl. 13 til 15. Om formiddagen fra 
kl. 9 til 12 havde hun haft skolegang med 
2. klasse A og B, også om lørdagen. Der 
foruden stod hun for biblioteket, vel at 
mærke alene. Jeg tror, hun slappede af, når 
hun læste Tante Brun, Grøn og Lilla, samt 
den lille og den store musehistorie for os. 

 
Jul og senere eksamen 
Den 1. december blev der tegnet et juletræ 
på tavlen  -  i højre side og med grønt kridt. 
Vi fik så lov til dag for dag at komme op 
og tegne et lys med rødt kridt. Foruden 
julesalmerne og julesangene gav hun os en 
fornemmelse af, hvad julen virkelig var. 

Tiden gik, og vi nærmede os marts  -  
eksamensmåneden. Vi var ængstelige. Vi 

blev bange, hvis vi så frøkenen tale med en 
af vores forældre. Det kunne kun betyde, at 
der var noget galt. Vi ønskede ingen kon-
takt mellem skolen og vore forældre, og det 
var der heller ikke så meget af dengang, 
som det siden er blevet. 

Den store dag var den 22. eller den 23. 
marts. Fint tøj, vandkæmmet hår og fem 
øre til slik, hvis vi bestod. Præsten var 
med, og vore mødre måtte gerne deltage. 
Men Gud ske lov, der kom ingen. Efter 
denne præstation  -  det hele tog nok en 
time, blev vi belønnet med en uges ferie 
bagefter. Se, det kan man forstå. Nu om 
dage har man fridage inden eksamen, som 
så bare bruges til lektielæsning, så det har 
man jo ikke så meget ud af. 
 
2. klasse 
Den 1. april var så starten på 2. klasse       
(2. og 3. årgang). Det var om formiddagen. 
Vi blev pludselig dobbelt så mange i klas-
sen. Jeg vil tro omkring 25. Mon ikke der 
har været omkring 100 i alt i skolen. Selv 
om det kun er Ødis Skole, der er på snak, 
så havde daglejere og fodermestre mange 
børn dengang.  
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Man kunne tro, at frøkenen havde svært 
ved at styre og holde orden på to klasser 
under samme tag. Det gik udmærket. Pen-
sum var jo bare delt i to lige store portioner  
-  men der var et men ved frøkenen. Nogen 
havde set, at hun tidligt om morgenen  og 
det er ganske vist  -  plukkede svampe  -  
og siden spiste dem. Da vi fortalte vore 
mødre det, så de meget betænkelige ud og 
rystede på hovedet. Det var godt, hekse-
brændingstiden var forbi. 10 år senere spi-
ste vi alle champignon. 

 
Fagene de samme 
Ellers var fagene de samme som tidligere, 
men frøkenen kom længe ud nu. I stedet for 
Odense, Bogense, Middelfart og Assens 
var det nu en tur med Bergensbanen, hun 
som ung pige havde været på. Det blev for 
mig toppen af fortællekunst overhovedet. 

Hun fik mig til at længes efter at blive 
voksen, så jeg selv kunne komme til Norge 
og prøve. 

Det skete så på en ferierejse i 1954. Vi 
camperede i Gol og tog dagen efter Ber-
gensbanen til Finse  -  en tur som fra Kol-
ding til Horsens. Det var godt nok dyrt. Det 
værste var, at nordmændene ikke kendte 
ordet returbillet, så vi måtte betale en gang 
til. 

Ved hjemkomsten opsøgte jeg frøkenen 
og sagde:   -  

  -”Du har forledt os til at køre med Ber-
gensbanen, og det var nær ved at sætte os 
fra hus og hjem, men efter du nu er som du 
er, skal du slippe med at betale den ene 
rejse, for der var jo ikke noget særligt ved 
turen.”  

Hun så kærligt på mig og sagde: 
  - ”Du skulle have tænkt på, at da jeg var 

ung, var der ikke noget, der hed bilturisme  
-  så vi var glade for togturen til Norge.” 

Som tidligere nævnt var 2. klasse en fort-
sættelse af 1. klasse, dog fik vi nu Den sto-
re Musehistorie. Den bevirkede, at jeg al-
drig har kunnet nænne at sætte musefælder. 

 
30 år i Ødis 
Frøkenen stoppede ved Ødis Skole, fire år 
før den nye sogneskole blev taget i brug. 

Hun flyttede til et lille sødt otiumhus i Brø-
rup. Hun havde da været i Ødis i ca. 30 år. 
Vi besøgte hende en søndag eftermiddag, 
dvs. vores drenge på seks og otte år besøgte 
hende. Kaffen og brødet var på bordet, da 
vi kom, og legetøjet lagt ud på gulvtæppet. 
Hun lagde sig fluks ned, og de gik i gang 
alle tre. Det var til at få tårer i øjnene af. Vi 
fik dog hilst på hende lidt senere. Vi besøg-
te hende sidste sommer på Brørup kirke-
gård. Hun hed Sigrid Johansen. Joh  -  hun 
var småbørnslærerinde af Guds nåde. Det 
var tre års herlig skolegang. 

Festen var forbi, og nu gik vi ind til livets 
alvor. Til 1. april skulle vi begynde i 3. 
klasse. Denne pompøse bygning, som vi 
syntes var toppen af dansk skolebyggeri. 
Det var de store vinduer og skabet med de 
udstoppede fugle, der gav udslaget. At det 
faktisk var noget elendigt faldefærdigt bras 
indeholdende  -  foruden frøkenens lille 
lejlighed  -  et enligt værelse til andenlære-
ren, samt et tørverum. Læreren skulle selv 
fyre i kakkelovnene. 

Sidst af alt var der også to åbne lokum-
mer. Et til drenge og et til piger.. Læreren 
måtte selv tømme spandene ud over rabar-
berplanterne.  

Denne pragtfløj lå, hvor Hans Christian 
Tonnesens hus i dag ligger Fløjbjergvej 3 i 
Ødis, lige over for Forsamlingshuset. 

Selvfølgelig var andre landsbyskolebyg-
ninger ikke stort bedre, men  -  og det vil 
jeg vove at påstå, selvom mit sammenlig-
ningsgrundlag ikke er så stort  -   Ødis Sko-
le var noget særligt. 

 
Henry Gemmer boede på Ødis Byvej 26, hvor 
han også havde sit mekanikerværksted. Værk-
stedsbygningen er der endnu. 
Han døde den 22. marts 2001. 

 
 
 



 

 

     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: Eva Schmidt tlf. 6176 3850 

hiogeva@gmail.com 

Kirkeværge: John Bording, tlf. 23 20 40 23 
 

Vesterled 

Ødis Byvej, tlf.  76928990 
Vesterleds Vennekreds 

Formand Jens Henriksen, tlf. 40362823 
Anden kontaktperson: 
Stig Funder  tlf.  53 35 69 05  
 

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:  Dorthe Jepsen tlf. 29887130 
Mail: dorthejepsen123@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:   
 Daniel Klestrup Bjærge 23246555  
 

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:  
 

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 

mailto:hiogeva@gmail.com
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:  

Lone Mørkøre       20671713 
lone@lone-m.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 

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 

 

Lone  

Farrisvej 6

6580 Vamdrup

20671713

lone@lone

mailto:lone@lone-m.dk
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Næste  nummer: 
 

Udkommer 6. april  2021 
Deadline fredag den 26. marts 2021 

kl. 8.00 
 

 
Husk at få jeres arrangementer  

med i aktivitetskalenderen 
Tlf. 2084 4579 eller  

sogneavisnc@hotmail.com 

Motivet på dette nummers 
”Gættebillede” findes i den østli-
ge del sognet!  
Godt vintergæt!!  
 
 Degnevænget 2 i Ødis er løsnin-
gen sidste nummers 
”Gættebillede”.  


