
Ødisspejderne har været på sommerlejr. Bæverne var  i telt på 
pladsen ved TVETO-hytten, Juniorerne og Ulvene i Stevninghus 
ved Kliplev. Læs s. 8-9. 

 Nr. 236                                   Tirsdag den 10. august 2021                             24. årgang  

Sankt Hans i Fovslet 
 

Som en del af genåbningen, 
hvor vi igen kunne samles, 
blev Sankt Hans aften i 
Fovslet afholdt den 23. juni, 
hvor Mette og Søren igen i 
år, bød indenfor til grill og 
hygge, til medbragt mad 
m.m.                    Læs s.23 

Hilsen fra Vesterled 
 

En hilsen fra alle os på Ve-
sterled som gerne vil dele 
lidt med jer om, hvad vi går 
og laver af sjove og hygge-
lige ting ☺ 
Vi har jo som alle andre 
været hårdt prøvet i denne 
corona-tid.     Læs s.24-25 

VM i krolf ved Ødis 
Skole 
 

Lørdag den 21. august fra kl. 
9-18 er der VM i Krolf på 
banen ved Ødis skole. Der 
startes kl. 9:00, og derefter 
skal alle spillere igennem 4 
runder på 4 forskellige baner.  
 

 Læs s. 11 

 LOKALBLADET 

   FOR ØDIS BRAMDRUP  /  ØDIS  /  FOVSLET 

6/21   
August                
2021 

I dette nummer af  Lo-
kalbladet kan du læse  
 

Nyt fra Lokalrådet                s. 3                              
Velkommen til Ødis             s. 4  
Gen. Fors. i Antennefor.       s. 4 
Lokalrådets bestyrelse          s. 5 
Ødis Bogen                           s. 5 
Gen. Fors. forsamlingshus   s. 6 
Store donationer                   s. 6  
Ødis spejderne                     s. 7 
Gen.Fors. Akt.udvalget      s. 10 
Mindefond                          s. 11 
Hvilken Vej?                       s. 12 
Kirkesider                     s. 15-18           
Hvad er det?                  s. 20-21  
ØdisIF sæson 2021-22      s. 26 

Ødis Vandværk                  s. 27 

Foreninger                          s. 30 

Sang for Sangglade  
Endelig må vi synge igen.  

 
 
 

Sang for Sangglade starter igen  
tirsdag den 7. september kl. 19.00 

i Vestfløjen og derefter tirsdage i lige uger. 
Jette Christensen 

 

HUSK 

Loppemarked   

i Ødis Hallen  
lørdag den 4. sep.  

kl. 9.30-14.00. 
Læs side 10 
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 AUGUST 

21.  kl. 9-18, VM i Krolf ved Ødis 
 Skole 

21.  kl. 13-17, Aktivitetsdag ved 
 søen 

24.  kl. 19.30. Generalforsamling i  
 Ødis Antenneforening,  Ødis Hal-
 lens  Cafeteria 

29.  kl. 13.00. Kirkevandring til 
 præstegårdsjorden 

31.  kl. 19.00. Generalforsamling i 
 Ødis Forsamlingshus 
 

SEPTEMBER 

 4.  kl. 9.30-14.00. Loppemarked i 
 Ødis  Hallen  

 5.  kl. 10.30. Høstgudstjeneste i Ødis 
 Kirke 

6.  kl. 19.00. Generalforsamling i  
 Aktivitetsudvalget,  Ødis Hallens 
 Cafeteria 

 7.  kl. 19.00. Sang for Sangglade i  

 Vestfløjen 

15. kl. 10-12, Frokostklubben i  
 Vestfløjen 

 21.  kl. 19.00. Sang for Sangglade i  

 Vestfløjen 
 

OKTOBER 

 2.  kl. 10.30. Ekskursion for kirkens 
 personale, frivillige og menig-
 hedsråd 

 5.  kl. 19.00. Sang for Sangglade i  

 Vestfløjen 

13. kl. 10-12, Frokostklubben i  
 Vestfløjen 

 

NOVEMBER 

 2.  kl. 19.00. Sang for Sangglade i  

 Vestfløjen 

 16.  kl. 19.00. Sang for Sangglade i  

 Vestfløjen 

17. kl. 10-12, Frokostklubben i  
 Vestfløjen 

 30.  kl. 19.00. Sang for Sangglade i  

 Vestfløjen 

 

DECEMBER 

7. kl. 19.00, Julekoncert med 
 Haderslev Drengekor i Ødis 
 Kirke 

 14.  kl. 19.00. Sang for Sangglade i  

 Vestfløjen 

 15. kl. 10-12, Frokostklubben i  
 Vestfløjen 

 

 

 

Sognets aktivitetskalender 

 

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2021 
  

 Nr. 7         deadline 27. august               udkommer 7. september 
 Nr. 8 deadline 24. september  udkommer 5. oktober 
 Nr. 9 deadline 29. oktober    udkommer 9. november 
 Nr. 10 deadline 26. november    udkommer 7. december 

AFLYST 
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NYT FRA LOKALRÅDET 
 

Søpavillonen  
Til jer der endnu ikke har hørt den fanta-
stiske nyhed, kan vi her med stor glæde 
meddele, at Kolding Kommune har bevil-
liget 1.000.000 kr. til Søpavillonen. 
Med jeres frivillige indbetalinger, de to 
bevillinger fra henholdsvis Nordea Fon-
den og Underværker på hver 1.000.000 
kr., samt 400.000 kr. fra Landsbypuljen, 
kan vi nu påbegynde byggeriet af Søpa-
villonen, - til stor glæde og fornøjelse for 
os alle. Vi her fra Lokalrådet, vil endnu 
engang takke jer alle, for de mange frivil-
lige bidrag, I har ydet til Søpavillionen.  
 

Generalforsamling 
Siden sidst er der afholdt Generalforsam-
ling. Dette blev afholdt i kantinen i Ødis 
hallen. 
Her berettede Formanden om det for-
gangne år i Lokalrådet:  
“Året har været præget af nedlukning af 
landet pga. Covid-19. Det betød, at mø-
der blev afholdt via video i stedet for  
fysisk fremmøde.  
Det sidste år har Lokalrådet arbejdet med 
at få søgt midler til Søpavillonen. Vi har 
fået afslag fra 7 fonde, men er blevet 
tildelt 2 mio. fra to fonde. Kommunen 

har bevilliget penge, så projektet kan 
blive en realitet. Der er indsamlet ca. 
60.000 kr. fra private.  
Vi har søgt fritagelse i forhold til søbe-
skyttelseslinjen, af beplantning ved Søpa-
villonen. 
Der er blevet afholdt smuk landsby dag i 
september og igen i april.  
Lokalrådet har haft, og er i dialog med 
skolebestyrelsen i forhold til, hvordan vi 
sikrer at skolen bevares.  
Der er i det forgangne år ikke blevet af-
holdt så mange arrangementer, dette 
skyldes Covid-19.  
Formanden takkede for godt samarbej-
de.” 
Vi afsluttede Generalforsamlingen med 
hyggesnak, gensynsglæde, kaffe og kage. 
 
 

Søbeskyttelseslinjen 
Søbeskyttelseslinjen har efterfølgende 
givet lokalrådet dispensation til beplant-
ning af Landsby Fælleden, og vi vil nu gå 
i gang med at søge midler til dette pro-
jekt. 
 
 

Ny sammensætning i bestyrelsen: 
Formand: Annebet Sjøgaard 
Næstformand: Allan Rasmussen  
Kasserer: Hanna Rasmussen  
Referent: Christina Rasmussen  
Medlem: Susanne Skov 
Medlem: Niels Skov Knudsen 
Suppleant: Jens Søgaard Jørgensen 
Suppleant: Christian Thomsen  
 

Se billeder side 5. 
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Velkommen til Ødis Sogn  
Af Inge M. Thomsen 

Den 1. marts overtog Lynn 
Hipp og Jens Arne Vest Sten-
kjær, begge først i 30erne 
huset på Stationsvej 33. 
Der er faktisk en lille sjov 

historie med købet af hus her i byen. For  
ca. 3 år siden så Jens Arne et hus i området 
ved Steppingvej, der var til salg uden der 
skete mere ved det. Et år efter så han et 
andet hus ved søen, der var til salg. Det var 
i den dyre ende af deres budget, og heller 
ikke dette blev til noget. Men i efteråret 
2020 var de på ferie ved vestkysten, og ret 
tilfældig så de dette hus i en boligannonce. 
De henvendte sig, så huset en onsdag, gav 
et bud fredag, og ugen efter var huset købt.  
I bund og grund havde de ingen forbindelse  
til eller viden om området her. De havde 
bare syntes, det var et skønt sted, når de 
kørte igennem.   Helt enig.  
Lynn er født og opvokset i Tyskland, var 
en del af det danske mindretal og lærte 
derfor begge sprog. Hun og hendes tvillin-
gesøster gik på efterskole og højskole i 
Danmark, og de er blevet her siden. 
Jens Arne kommer fra området fra Slagel-
se, født og opvokset på en gård. 
De er begge efterskolelærere, Lynn arbej-
der på Skanderup Efterskole, hvor hun pri-
mært underviser i oplevelser og idræt. Jens 

Arne jobber på 
Idrætsefterskolen 
i Skamling med 
fagene dansk, 
engelsk og fit-
ness. Og Ødis 
ligger centralt for 
begge arbejds-
pladser.  
De er begge me-
get aktive. Lynn 
spiller Beach 
Volley på et hold 
i Odense og cyk-
ler gerne på sin Mountain Bike. Jens Arne 
cykler også gerne, men mere på landeve-
jen. Han er også lidt ”nørdet” hvad angår 
kaffe, hvor bønnerne kommer fra osv. Også 
bagning med surdej mm. skal der være tid.  
Parret er glade for deres hus og især den 
skønne udsigt til Ødis Sø. De venter barn 
til oktober og har hørt, at der er ”kamp” om 
pladserne i vuggestuen. Det er som sådan 
et positivt problem, men fortsætter væksten 
i området med unge tilflyttere med børn, 
skal kommunen selvfølgelig se på proble-
met og gerne få bygget til.      
Vi hyggede os på terrassen med hjemme-
bag, og de blev informeret om stort og 
småt fra området. 
   

GENERALFORSAMLING I ØDIS ANTENNEFORENING 

i Ødishallens cafeteria 
tirsdag den 24. august 2021 kl. 19.30      

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Årsregnskab og kontingent 
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter 
    På valg: Bjarne Dantoft og Kai Videbæk. 
6. Indkomne forslag  
    (Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 17.08.21)  
7. Eventuelt 
 

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

http://www.oedisaf.dk/
mailto:oedisaf@oedisaf.dk
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Lokalrådets bestyrelse juni 2021 

Formand:  
Annebet Sjøgaard 

Næstformand:  
Allan Rasmussen  

Kasserer:  
Hanna Rasmussen  

Referent:  
Christina Rasmussen  

Medlem:  
Susanne Skov 

Medlem:  
Niels Skov Knudsen 

Suppleant: Jens Sø-
gaard Jørgensen 

Suppleant:  
Christian Thomsen  

Ødis Bogen 
Hvis nogen undrer sig over, hvor pengene 
fra salg af Ødis Bogen er blevet af, kan jeg 
oplyse, at de 8.837 kr. er i december måned  

2020 blevet 
givet til Ødis 
Forsamlings-
hus. 
Jeg tror, at det 
er i alle de gode 
Ødis borgeres 
ånd, der skrev 
bogen i 
1980erne, at 
pengene er gået 
til Forsamlings-
huset. 
 

Forfatterne er: 
Jan Anker 
Georg Lund 
Erik Oksbjerg 
Johan Schmidt 
H. Goldenbæk Larsen 
Tove Jacobsen 
Hans Peter Hansen 
Hans Thysen 
Johs. Ellegård 
Erik Helby 
Johan Fr. Clausen. 
 

P.S. Hvis nogen ønsker en Ødis Bog, har 
jeg 10 stk. liggende til  50 kr./ stk. 
 

Venlig hilsen   
Jørgen Clausen. 
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Generalforsamling i Ødis Forsamlingshus 
Tirsdag den 31. august 2021     
Klokken 19.00 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Der er fire på valg til bestyrelsen, så nu er der mulighed for at komme med i be-
styrelsen og få indflydelse på beslutningerne.   
Følgende er på valg: Annebet Sjøgaard 
    Ina Petersen 
    Martin Aggesen 
    Peter Grave. 
Bestyrelsen er i færd med en større renovering udvendig. Renoveringen skulle 
oprindelig være afsluttet med udgangen af 2020, men bestyrelsen har fået udsæt-
telse til oktober 2021. 
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til forman-
den senest tirsdag den 17. august på Mail tlogel99@gmail.com  
Med venlig hilsen  
På bestyrelsens vegne  
Eigil Laursen 

Store donationer til Forsam-
lingshuset og Kongeåmuseet 
Thorhauge Andersen fyldte 90 år i ef-
teråret 2020, og nåede heldigvis lige at 
få fejret sin 90 års fødselsdag inden 
Danmark lukkede ned igen pga. Coro-
na.  
  Thorhauge erkender sin høje alder og 
vil gerne, mens tid er, tilgodese nogle 

af de steder, som har betydet rigtig me-
get for ham gennem livet. Han har der-
for – som tak - besluttet at yde større 
kontante donationer til bl.a. Ødis For-
samlingshus og Kongeåmuseet, som 
hver især har større projekter, de øn-
sker gennemført.  
  Ved at give pengene nu kan han selv 
glæde sig over at se projekterne blive 
realiseret. 

Formand  Ødis Forsamlingshus  Eigil Laur-
sen, Thorhauge Andersen og bestyrelsesmed-
lem Martin Aggesen 

Formand for museet Kirsten Wehmüller, 
kasserer Poul Munk Jensen (tv.) og Thor-
hauge Andersen  

mailto:tlogel99@gmail.com
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Sommerlejr for Ødisspejderne  
Spejdernes sommerlejr blev i 2021 delt i 2 
dele. For Bæverne var der lejr den sidste 
weekend i maj, i telt på pladsen ved TVE-
TO-hytten. Med 9 spændte Bævere var der 
mylder og liv på pladsen, ved hytten og i 
skoven. Fredag skulle der sættes telt op, 

findes sovepladser og rulles både liggeun-
derlag og soveposer ud. Aftensmad blev 
kokkereret og opvasken klaret af alle mand 
(piger og drenge). Så var der tid til bålhyg-
ge med skøre spejdersange og kage. Inden 
sengetid måtte alle lige ud på en tusmørke-
tur i skoven.  

Lørdag stod i natur og dyrevennernes 
tegn. Under gåturen til Ødis Bramdrup blev 
der samlet mælkebøtter, som senere blev 
kogt til mælkebøtte sirup. Hos Jette blev 
der set på store dyr – køer og kalve. Tilba-
ge ved hytten og i skoven var det alle de 
små dyr, insekter som blev studeret. I skov-
søen var vi så heldige at fange salamandere 

i flotte orange og grøn/brune farver. Der 
blev leget, hygget, lavet mad, vasket op og 
oplevet med både arme og ben. 

Juniorerne og Ulvene tog i uge 26 på en 
tilpasset udgave af den Distriktslejr i Stev-
ninghus ved Kliplev, som var udskudt fra 
sidste år. At det var en Distriktslejr betød, 
at vi var ca. 200 grønne spejdere fra Kol-
ding kommune, som alle indtog den samme 
plads. Sammen, men alligevel hver for sig. 
Temaet var derfor Spejder i 101 år, og da 
vi var i grænselandet, skulle Genforenin-
gens 101 år også indgå. 

Juniorerne tog en hel uge på lejren, så de 
havde tid til en hike på ca. 18 km med 
overnatning i shelter. Da lederen ikke var 
med på turen blev ungerne forkælet med 

udbragt varm aftensmad. Soveposer og 
rygsække måtte de dog selv bære. Hiken 
sluttede i ugens eneste regnvejr, så lejrens 
fodtøjsmode (grønne affaldsposer i sko) 
blev grundlagt. I smedjen blev der lavet 
både knive og mergelspir og alle fik deres 
dolke skærpet på slibestenene. 

Alle juniorgrupper byggede tømmerflåder 
og sejlede mandag på Hostrup sø. Det var 
lidt et imponerende syn.  

Ulvene ankom onsdag og fik telte op før 
regnvejret satte ind. Heldigvis kunne efter-
middagens aktivitet, at smede kobber tør-
klæde skjolde foregå i tørvejr på lejrens 
bålhytte. Ulvene stod derefter for aftens-
mad til hele flokken.   

På lejren var der gang i mange aktiviteter 
og lege. Jens T og Jens V fik afprøvet deres 
komfyr-vandvarme-system, som kunne 
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forsyne os med varm opvaskevand. 
Fredag var der fælles dag for de forskelli-

ge grene med mange og forskellige opga-
ver og dyster. Det hele sluttede med, at der 
var produceret en spejderudgave af det 
sønderjyske kagebord. Fredag aften slutte-
de vi af med et fælles lejrbål, hvor suset fra 
de mange deltagere og historien igen kunne 
mærkes. Alle grupper skulle have 101 af en 
ting, vi havde 101 grankogler af forskellig 
slags. Desuden skulle vi præsentere lidt af 
gruppens historie. Vi viste noget fra bygge-
riet af TVETO-hytten sammen med TV2, 
at gruppen er startet igen i 1992. Vi lærte 
bl.a. at Vamdrup gruppe er 81 år gammel, 
altså startet i ca. 1940. Og vi har hos os 
udstillet et medlemskort til Vamdrup grup-
pe fra 1945. Medlemskortet har Thorhauge 

Andersens, som har boet i Ødis,  
Hver dag bød på fælles flaghejsning, for-

dybelse/andagt, og ikke mindst besøg i 
tutten. Lørdag stod den på nedbrydning af 
lejren og farvel og tak for denne gang. Her 

mærkede vi igen den dejlige forældre op-
bakning vi har, for 1, 2, 3 var alt grej inde i 

hytten eller fordelt til dem, som havde lo-
vet at tage sig netop af vask af klude/

viskestykker, gryder eller andet grej. TAK 
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  Loppemarked i Ødis 2021 
 

Lørdag den 4. september  
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 arbejde 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 inviterer 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 dagen. 

Forberedelsesdagene er endnu ikke planlagt, men det bliver onsdag, torsdag og 
fredag.  

Tider og program for dagene samt tilmelding for frivillig 
hjælp meldes ud op Facebook. 

  

Vi ses… loppehilsener 

Støtteforeningen for Ødis IF 
 

Generalforsamling i Aktivitetsudvalget i Ødis 
mandag den 6. september 2021 kl. 19.00 

 

Generalforsamlingen afholdes i Ødis Hallens Cafeteria. 

Kom og støt op om udvalgets arbejde, og for at høre om, og diskutere planerne 
for det videre arbejde. Kom med nye ideer og forslag.  

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Følgende er på valg:  Eigil Laursen 

    Sonny Hansen 

    Thorkil Laursen 

Stemmeret har alle som er medlem af:  

   Lokalrådet ØBØF 

   Beboerforeningen for Fovslet og omegn. 

   Landsbylauget Ødis Bramdrup 
 

Med venlig hilsen     

Aktivitetsudvalget  
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VM i krolf ved Ødis Sogneskole  
lørdag den 21. august  

fra kl. 9-18 
 

Corona har været til ulejlighed for krolf, 
lige som for så mange andre arrangemen-
ter. Corona og sygdom i den klub, der op-
rindeligt skulle arrangere VM i krolf, gjor-
de at de sprang fra. 

Pludselig var VM 2021 aflyst, ligesom 
VM 2020, hvilket mange syntes var en lidt 
flad fornemmelse, og så sprang den lokale 
krolfklub, Krolfklubben i Ødis Kroge 
(KØK) anført af Ole Reeckmann til. Det 
løber af stablen lørdag den 21. august ,og 
der spilles på banerne neden for skolen. 

Der startes kl. 9:00, og derefter skal alle 
spillere igennem 4 runder på 4 forskellige 
baner. Ca. kl. 15:30 ved vi, hvem der har 
vundet slagspillet. 

De 36 bedste damer og de 36 bedste her-
rer kommer i semifinalerne, hvilket ender 
op i en dame- og en herrefinale, hver med 6 
deltagere. 

Disse vil være færdige ca. kl. 18:00, men 
det er meget cirka. Det afhænger af delta-
gerantal, vejret og hvordan banerne opfører 
sig på dagen, så man ved aldrig helt præcis, 
hvornår vi er færdige. 

Vi forventer et sted mellem 200 og 300 
spillere, men også dette er meget usikkert, 
da vi ikke ved, hvor meget indflydelse Co-
rona har haft på spillernes lyst til at komme 
ud blandt andre. 

Vi tager det dog, som det kommer, og så 
håber vi på at få godt vejr og en hyggelig 
dag. 

VM har ikke været i Ødis siden 1989 og 
1991, hvor det blev afviklet i Ødis Kroge 
med HELT andre deltagerantal (26 og 38). 

”Hjem til Ødis” fristes man til at sige, da 
stævnet i 1989 var det første VM – faktisk 
verdens første krolfstævne overhovedet. 

 

Tilskuere fra Ødis og omegn er velkom-
ne. Kom bare op og se, hvad krolf er for 
noget, og opdag at det er et simpelt og sjovt 
spil, hvor stort set alle kan være med. Vi 
har i tidens løb haft spillere fra 5 til 92 år 
med. En spiller fra Lolland på 93 år har 
meldt sin ankomst til dette VM.                   

 

Peter Christensen 
formand for 
Dansk Krolf Union 
Grønforten 2 
Ødis Kroge 
DK 6580 Vamdrup 

 

Ester og Hans Clausens 
Mindefond  

 

Ester og Hans Clausens Mindefond 
kan nu uddele fondsmidler til projekter 
i Ødis Sogn, der lever op til fondens 
intentioner. 
 

I flg. fondens vedtægter er fondens 
formål: 
 

 1. At yde støtte til det kirkelige - og 
kulturelle arbejde i Ødis; herunder      
ikke mindst ungdomsarbejdet. 
  2.  Der kan ydes støtte til idrætsfor-
eningen i Ødis og til driften af  Ødis 
Hallen. 
  3.  Der kan ydes støtte til sociale for-
mål; herunder hjælp til anskaffelse på    

plejehjemmet Vesterled eller anskaf-
felse af legetøj og lignende til børneha-
ve og fritidshjem (SFO), hvor anskaf-
felserne kan være til glæde for beboer-
ne/børnene. 
  4. Fondens støtte må ikke ydes som 
erstatning for offentlige ydelser. 
 

Ansøgningen skal indeholde beskrivel-
se af formålet samt hvordan midlerne 
vil blive anvendt. 
 

Deadline for ansøgning om fondsmid-
ler er den 1/10 2021. Den sendes til:   
clausen.mindefond@gmail.com 
 

Bestyrelsen,  
Ester og Hans Clausens Mindefond 
 

mailto:clausen.mindefond@gmail.com
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Hvilken vej ? 

Denne gang skal vi til den centrale del af 
sognet for at finde ovenstående motiv. Hvor 
mon vi er henne. Godt gæt!!  
  
Vejgættebillede! ”Vejgættebilledet” i sidste 
nummer var vejkrydset Møllevej/Ødisvej 
netop hvor Møllevej udmunder i Ødisvej i 
Fovslet.  
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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 

August 2021 
 

122, 280, 62,  

278, 130, 279, 

210, 143, 87, 

115, 128, 70 
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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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AUGUST 2021 

 

HØSTGUDSTJENESTE OG HØSTINDSAMLING 

HØSTGUDSTJENESTE 
SØNDAG DEN  

5. SEPTEMBER  
KL. 10.30 

Vi glæder os til at fejre høstgudstjeneste, 
og håber at rigtig mange har lyst til at  

komme! Det ville også være hyggeligt, 
hvis nogle af jer børn i sognet har lyst til at 
komme i kirken til høstgudstjenesten, og 

bære frugt, grønt og blomster ind i kirken. 
 

Efter gudstjenesten kommer  
Dixens pølsevogn, hvor vi kan købe vores 

frokost og  noget at drikke, og der  
serveres kaffe i kirkeladen. 

Hjertelig velkommen!  

”GIV OS I DAG VORT DAGLIGE 
BRØD” 

Det er en god tradition at fejre høsten i 
fællesskab og taknemlighed over årets 

afgrøder og naturens gavmildhed.   
I denne lille bøn fra Fadervor påmindes 
vi om, at intet i livet kan tages for givet, 
men at vi skal glæde os og takke for alt 
det, som vi behøver i livet, ifølge Lu-
ther: ”mad, tøj, sko, hus, hjem, mar-

ker… gode og sande myndigheder, god 
regering, godt vejr, fred, sundhed… 

venner, trofaste naboer…” 
 

Samtidig påmindes vi vores ansvar for 
at dele. Derfor vil vi også i år samle 

penge ind til Folkekirkens Nødhjælps 
vigtige arbejde for nødramte menne-

sker.  Man kan give kontanter i kirken 
eller give via MobilePay (info i kirken 

under gudstjenesten). 
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TILLYKKE MED KONFIRMATIONEN 2021! 

Foran fra venstre:  
Ling Li Petersen, Emmelie Feldfoss Nørregaard, Julie Syrak Lyngsø, Nadia Bodholdt Kongstedt, 
Maja Søgaard Jørgensen, Maja Sørensen og sognepræst Inger Hvindenbråten. 
Bag fra venstre: Mads Willadsen, Simon Rostgaard Hansen, Sebastian Skovgård Bojsen, Lukas 
Rasmussen.                                
                                                                                                           Foto: Jeanet Rostgaard Hansen 

Søndag den 6. juni 
var en stor festdag 
i Ødis, da 10 flotte 
unge mennesker 
blev konfirmeret i 
kirken. Det var en 
stor glæde og for-
nøjelse at være 
med på den store 
dag, som var læn-
ge ventet, næsten 
to måneder senere 
end oprindeligt 
planlagt. Men en-
delig blev det, og 
vi vil sige tak til  
alle jer  konfirman-
der for et dejligt år 
sammen! 

”Gi’ os lyset tilbage. 
Vi vender op på ethvert nederlag. 
Lukket bli’r åbnet og støjen bli’r tyst. 
Nu skal der danses og elskes, hvor mørket er 
lyst!”                                (Per Krøis Kjærsgaard)  
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Nyt fra Frokostklubben 
 

Nu ser det ud til at vi igen kan mø-
des i Frokostklubben. 
Vi vender også tilbage til 
"Vestfløjen", og møderne er som 
sædvanligt den tredje onsdag i må-
neden kl. 10.00 - 12.00. Mødet i 
oktober er dog den anden onsdag på 
grund af efterårsferien i uge 42. 
Vi har også programmet klar med 
oplægsholdere med undtagelse af 
december måned, så I må gerne 
komme med forslag, når vi mødes i 
september. 
Jeg ser frem til vores møder og hå-
ber, I alle møder op, og naturligvis 
er nye medlemmer meget velkom-
ne. 

Programmet ser således ud : 
16.09.2021:  
Ulven og dens fremtid i Danmark 
Bent Junker Hansen, vildtkonsulent 
 

13.10.2021:  
Dansk energipolitik 
Richard Nielsen, maskiningeniør og 
fritidslandmand 
 

17-11-21:  
Hvad er Sct. Georgsgilderne i Kolding 
Medlemmer af ledelsesgruppen kom-
mer og fortæller 
 

15.12.2021 : Åbent for forslag 
Rasmus Ravn 

FROKOSTKLUBBEN 

Vi glæder os over at kunne ønske vel-
kommen til julekoncert i Ødis Kirke med 
dygtige Haderslev drengekor! Mere in-
formation om billetter kommer senere. 

SØNDAG DEN 29.  
AUGUST KL. 13.00 

Hjertelig velkommen med på en lille 
vandretur, hvor menighedsrådet tager 

os med omkring for at se på hvilke 
jordstykker og skovområder, der  

tilhører Ødis kirke. 

JULEKONCERT 
MED HADERSLEV DREN-

GEKOR TIRSDAG DEN  
7. DECEMBER kl. 19.00 

VANDRETUR 

Kontaktpersonerne er: 
Jens Vang         2174 8508 
Christian Dahl   4032 5985 
Rasmus Ravn   8190 4800  
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Gudstjenester i Ødis Kirke  
august—oktober 2021 

 

 Hvor andet ikke er nævnt er  

gudstjenesten v/sognepræst  

Inger Hvindenbråten 
 

August 

15. 11.søndag e.Trinitatis kl. 9.00 ASA 

22. 12. søndag efter Trinitatis kl. 10.30  

29. Ingen gudstjeneste—vi henviser 
til omegnens kirker 

September 

5. 14. søndag efter Trinitatis kl. 10.30 

Høstgudstjeneste  - se omtale! 

12.  15. søndag e. Trinitatis kl. 9.00 
(Maria Dusgaard König) 

19.  Ingen gudstjeneste—vi henviser 
til omegnens kirker 

26. 17. søndag efter Trinitatis kl. 10.30 

(efter gudstjenesten byder Kolding 
provstis menighedspleje på kaffe og 

information om diakoni) 

Oktober 

3. Ingen gudstjeneste—vi henviser til 
omegnens kirker 

10. 19. søndag efter Trinitatis kl. 9.00 

17. 20. søndag efter Trinitatis kl. 10.30 

Hilsen fra menighedsrådet: 
Vi holdt det sidste møde før sommerfe-
rien d.16.juni og mødes igen i menig-
hedsrådet d.19.august. 
Renovering af søjler ind til kirkegården 
er nu i gang, men også dette er ferie-
ramt, så det tager lidt tid. Som nogle 
måske har opdaget bliver søjlerne med 
meget solidt fundament dybt i jorden. 
Det bliver gjort grundigt efter arkitek-
tens anvisning, så kan det vist holde i 
hvert fald de næste hundrede år. 
Restriktioner for kirken er desværre ikke 
lempet yderligere. Vi må synge og be-
høver ikke mundbind. Så vidt så godt. 
Vi håber, at mange har lyst at være med 
ud at se kirkens jord og skov på en gåtur 
fra kirken d. 29. august. 
Datoer for kommende menighedsråds-

møder i Vestfløjen, Ødis Byvej 1 

kl.19.30: 19/8, 22/9, 3/11, 2/12. 

 Kontakt  
Organist: Karin Petersen… 41593437  
Sognepræst:  
Inger Hvindenbråten …………..  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.  
Som de fleste nok har kon-
kluderet ved studier af sidste 
nummers ”Hvad er Det” var 
det en flok fluer, der sad på 
en sort masse. 

Det er også rigtigt, for der er 
nemlig tale om en særlig slags 
fluer – kaldet gødningsfluer, 
som var ved at parre sig og 
lægge æg på en klat fåregød-
ning. Der findes en del for-
skellige arter af gødningsfluer 
i naturen, men det er ikke de 
eneste insekter, som interesse-
ret sig for disse efterladenska-
ber. Ved siden af fluerne fin-
des der også en række for-

skellige gødningsbiller, der 
både lever af selve gødnin-
gen, men også nogle skarn-
basser, som danner kugler af 
materialet. Kuglerne bakser 
de et stykke væk fra åstedet 
og begraver dem i jorden ef-
ter de har lagt deres æg i 

massen. 

Alt dette sættes i fokus i for-
bindelse med, at man i Eng-
land i begyndelsen af 1800tal-
let efter opdagelsen af det au-
stralske kontinent, valgte at 
kolonisere landet. Det beslut-
tedes at samle et større antal 
prostituerede kvinder fra 
knejper i de engelske havne-
byer samt et tilsvarende antal 
mandlige straffefanger fra by-
ernes fængsler, som man sam-
men med en større mængde 
kvæg installerede på skibe og 
sendte 
til Au-
stralien 
med 
henblik 
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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 

 

på denne kolonisering samt 
etablering af kvægavl i landet, 
for at give pionererne noget at 
leve af. 

For så vidt gik alt i store 
træk som ventet, men der vi-
ste sig i løbet af de næste år-
tier et uforudset problem med 
kvægets gødning. Det blev 
simpelthen liggende, hvilket 
man ikke rigtig kunne forstå, 
da man var vant til, at det 
”forsvandt af sig selv”. Man 
havde simpelthen ingen forstå-

else for, at der manglede et led 
i kæden, indtil en amerikansk 
biolog fandt frem til, at der i 
Australien ikke levede insek-
ter, der var programmeret til 
at leve af gødning fra kreatu-
rer. Resultatet blev, at man 
eksporterede omkring 60 for-
skellige insekter med dette 
speciale til landet og ja, så var 
problemet efter en årrække 
løst. 
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Levering af: 

 bårebuketter, kranse,  

blomster, dekorationer,  

almindelige buketter og 

sammenplantninger 
 

74 56 25 40 

  
 

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

www.bauerskoereskole.dk 

Denne plads er ledig til en annonce.  

Hvis nogen skulle være interesseret, kan man 

henvende sig til Lokalbladets annoncemedar-

bejder eller redaktøren. 

http://www.bauerskoereskole.dk/
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Sankt Hans i Fovslet 
 

Som en del af genåbningen, hvor vi 
igen kunne samles, blev Sankt Hans 
aften i Fovslet afholdt den 23. juni, 
hvor Mette og Søren igen i år, bød 
indenfor til grill og hygge, til med-
bragt mad m.m.  

Aftenen blev gennemført med frem-
visning af coronapas eller en gyldig 
test, som Susanne tjekkede. 

Heldigvis blev afbrændingsforbud-
det ophævet få dage forinden, så bålet 
blev tændt klokken 20 i den lune og 
vindstille midsommeraften.  

Susanne overrakte hele Fovslets 
altmuligmand Niels, en velfortjent 
erkendtlighed for hans altid store 
hjælpsomhed, når det gælder bl.a. 
slåning af græsset på og omkring den 
tidligere legeplads, tilsyn af pille- 
eller oliefyr, bilreparationer, flagning 
ved runde fødselsdage, pasning af dyr 
og blomster ved ferier m. m.  

Vores lokale venstrepolitiker Tobias 
Jørgensen kiggede også forbi med sin 
kone og børn.  

Aftenen sluttede med kaffe og hyg-
ge, hvorefter man i fællesskab rydde-
de op, inden en ny arbejdsdag vente-
de for nogle af deltagerne.  

                                          Kn 
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Hilsen fra Vesterled 
En hilsen fra alle os på Vesterled 
som gerne vil dele lidt med jer om, 
hvad vi går og laver af sjove og 
hyggelige ting ☺ 

Vi har jo som alle andre været 
hårdt prøvet i denne corona-tid, men 

vi har holdt humøret oppe med de 
små og nære ting, såsom banko for 
4-5 beboer af gangen, musik og be-
vægelse, hvor det er lidt en blanding 
af stole-gymnastik og leg.  

Marginaljord 
 

På Gåskærgårdsvej i 
Gåskær er der som alle 
andre steder dyrkede 
marker. Et sted, hvor der 
åbenbart har været for 
fugtigt til at man har 
kunnet så, er et hjørne af 
en mark blevet afskåret 
og Moder Natur har øje-
blikkeligt opfattet dette 
som et ”åndehul”, for der er etable-
ret en dejlig lille naturbiotop på ste-
det med vilde planter og fugle, der 

dykker ned over et lille vandhul i 
jagten på insekter i en stadig strøm. 
Herligt!!!  
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Måske vi spiller Bowling, stige-
golf, bold leg med faldskærm og 
god musik dertil. Vi har i en lang 
periode haft en Rullende Bar, som 
kom rundt i hele huset med drinks/
drikkevare og chips. På denne måde 
fik jeg (Sanne Q) en lille snak med 
hver af vores beboere dog på af-
stand.  

Nu er vores bar åbnet igen med 
vores vennekreds og frivillige, som 
passer den. Vi har endnu et max på, 
hvor mange der må være, men så 
kører Rulle Bar også lidt rundt sam-
me dag. ☺  

Vores Torsdagscafe er også godt i 
gang igen med et par frivillige da-
mer, som kommer og hygger med 
os. De komme de sidste 2 torsdage i 

måneden og 
om eftermid-
dagen. 

Så har vi 
gudstjene-
sten, hvor vi 
mødes den 
første torsdag 
i måneden, 
og det forgår 
i vores spise-
sal/fællesstue. Dette er også kom-
met godt i gang igen ☺ 

Vi har et par gange sidste år og nu 
igen i år haft den fornøjelse at have 
koncert i gårdhaven med Jan Kjeld-
sen, som spiller alle de gamle sange 
vi kender. På billederne I ser, er det 
den nyeste koncert fra mandag d. 
28. juni 2021 som jo var den fineste 
sommerdag, så tak for det ☺ 

Vi har også haft nogle grilldage sam-
men i gårdhaven. 
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Håndbold 
Ungdomshåndbold 

Start d. 24/8-2021 

Hold 1: 0. klasse, 1. klasse & 2. klasse 

Tirsdag: 16.30 til 17.30 

Hold 2: 3.klasse, 4. klasse & 5.klasse 

Tirsdag: 16.30 til 17.45 

Træner: Preben Munch 

Senior håndbold damer 

Start d. 12/8-2021 

Torsdag: 19.30 til 21.20 

Træner: Frank Feldborg 

Spørgsmål vedr. håndbold kontakt: Mia 
Lyngsø:  22942660 

 

Badminton 
Start d. 30/8-2021 

Mandag: 19.00 til 20.00 & 20.00 til 
21.00 
Tilmelding skal ske inden opstart: Lene 
Frost:  60161080 

 

Fodbold 
Start d. /9-21 

Hold 1: 0. Klasse, 1.Klasse, 2. Klasse 

Mandag: 16.30 til 17.30 

Træner: Preben Munch & Lene Frost 

Hold 2: 3. Klasse, 4.Klasse & 5.Klasse 

Mandag: 16.30 til 17.45 

Træner: Simon Styrbæk 

 

Fodbold for sjov: 
Fra 14 år både mænd og kvinder 

Start: d. 27/10 

Onsdag: 19.30 til 21.00 
Spørgsmål vedr. fodbold kontakt: Lene 
Frost. 60161080 

Gymnastik 
Start d. 1/9-2021 

Hold 1: Forældre barn gymnastik 

Alder:1- 3 år 

Onsdag: 16.30 til 17.15 

Træner: Susanne Dahlmann Gubi & 
Maria Hjort Knudsen 

Hold 2: Gymnastik 

Alder: 3-6 år 

Onsdag: 17.15 til 18.15 
Træner: Marie Evald Ibsen & Rene 
Lorentzen Gubi 

Hold 3: Spring gymnastik 
Alder: 0. Klasse, 1.Klasse, 2. Klasse, 3. 
Klasse & 4.Klasse 

Onsdag: 18.00 til 19.00 

Træner: Jacob Hasberg 

Spørgsmål vedr. gymnastik: Marie 
Evald Ibsen: 23423985 & Thomas 
Bang Thomsen:  27217685 

 

Vi mangler træner/medhjælper til 
spring gymnastik og ungdomshånd-
bold 

Alle spørgsmål er velkommen, også 
hvis du ikke finder et tilbud der pas-
ser jer. 
 

Åben hal – Idræt & Leg – Kl. 
18.00 – 21.00 
2021: 3/9, 1/10, 5/11 & 3/12 

2022:  7/1, 4/2 & 4/3  

SÆSON 2021-22 ØDIS 
IDRÆTSFORENING 
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Generalforsamling i  
Ødis Vandværk 
Uddrag af formandsberetning 
På baggrund af den afholdte generalfor-
samling i september 2020 har den nye be-
styrelse konstitueret sig. Der afholdes sta-
dig 3 bestyrelsesmøder om året foruden 
den årlige generalforsamling. Af hændel-
ser/begivenheder i det forløbne år kan næv-
nes:  
 

Drift af vandværk: 
August 2020: Fjernelse af jord ved indkør-
sel til Drenderup Vandværk – udlægning af 
stabilgrus (vejen køres om vinteren op i 
mudder) (udført af Leth Entreprise) 
September 2020, Vand Schmidt udfører 
serviceeftersyn af begge vandværker (i 
2019 blev rentvandstanken under Ødis 
Vandværk inspiceret, hvor det kunne kon-
stateres, at beholderen mange steder har 
revner i betonen – herunder specielt i/ved 
støbeskel) 
Fra nov/dec 2019 til marts 2020: Renove-
ring af Drenderup Vandværk med udgangs-
punkt i sammenlægning pr. 1. januar 2020. 
 

Sammenlægning af vandværker 
1. januar: Drenderup og Ødis Vandværker 
sammenlægges og udgør nu ét selskab med 
2 driftsenheder under navnet Ødis Vand-
værk Amba (når 2 enheder nævnes er det 
fordi enhederne har hvert sit vandindvin-
dingsopland og dermed skal indberettes 
særskilt til Kolding Kommune) 
 

Nyt takstblad  
December 2020: Nyt takstblad 2021 efter 
bekendtgørelse om ”fastsættelse af takster 
for vand” – godkendt af Kolding Kommu-
ne 
  

Renovering af Drenderup Vandværk 
Drenderup Vandværk afslutter større reno-
vering som består af: Renovering af rent-
vandstanken, ombygning af filteranlæg, 
udskiftning af filtermateriale, udskiftning 
af råvandspumper og udpumpningspumper, 
videoinspektion af borerør m.v. samt prø-
vetagning og idriftssætning 
 

Udskiftning af styretavle 
Ødis Vandværks styretavle har i flere år 
været håbløst forældet og trængt til udskift-
ning. Det har efterhånden været vanskeligt 
at skaffe reservedel til tavlen. In2tek A/S 
afgav i sommeren forslag og tilbud til en 
ny styretavle i Ødis incl. opkobling af alar-
mer fra Drenderup. Aftale om udskiftning 
blev indgået sidst på i 2020, men er først 
gennemført foråret 2021. 
 

Vandforbrug 
Udpumpet vandmængder 2020/antal for-

brugere: Drenderup 8.400 m
3
/92, Ødis 

26.823 m
3
/223 

Ødis Vandværks bestyrelse 2021: 
Formand: Anders Krogsgaard 
Kasserer: Inge M. Thomsen 
Vandværkspasser: Kristian Frandsen 
Menigt medlem: Søren Poulsen 
Menigt medlem: Niels Christensen 

En glad ung mand  
D. 31. maj dette år fiskede Nikolai 
Skovbølling, som han så tit har gjort i 

Ødis Sø. En flot 
gedde bed på kro-
gen. En stolt ung 
mand viste fang-
sten frem og fortal-
te, at han sidste år 
fangede fem-seks 
gedder i søen. Ni-
kolai satte straks 
efter sin fangst ud i 
søen igen.  



 

 

     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 

24 
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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  

 



 30 

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:  
Bodil Skov Jørgensen  

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. 30 34 17 59  
          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 
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Næste  nummer: 
 

Udkommer 7. september 2021 
Deadline fredag den 27. august  2021 

kl. 8.00 
 

 
Husk at få jeres arrangementer  

med i aktivitetskalenderen 
Tlf. 2084 4579 eller  

sogneavisnc@hotmail.com 

Dette nummers ”Gættebillede” skal man 
søge i den sydvestlige del af sognet God 
sommer!!!  
 
Det var et af de to nye huse, der er bygget 
på det sted, hvor Fovslet Mølle engang hav-
de hjemsted på adressen Møllevej 6 i Fovs-
let, der var gåden i sidste nummer.  
 
 

 


