
Nu blomstrer kastanjen: 

 Nr. 235                                     Tirsdag den 8. juni 2021                                 24. årgang  

Indvielse af     
Grænsestien 
 

Grænsestien Ødis Bramdrup 
indvies søndag den 20. juni 
kl. 10.30 ved byrådsmedlem 
i Kolding Kommune Tobias 
Jørgensen, som oprindelig 
selv er fra Ødis Bramdrup. 
 

 Læs s. 9 

Ren Naturdag 
 

Lørdag den 8. maj kl. 9 
mødte børn og voksne tre 
forskellige steder i sognet 
for at samle affald. Morgen-
friske mennesker havde 
sørget for kaffe og rund-
stykker, så  det var en god 
start på dagen.   Læs s. 22-23 

Orientering fra  
Ødis Forsamlingshus 
 

Nu er det nye varmeanlæg 
endelig blevet færdigt. Det 
har trukket noget ud af for-
skellige årsager, og det er 
også blevet en del dyrere end 
det oprindelige oplæg. 
 

 Læs s. 7 

 LOKALBLADET 

   FOR ØDIS BRAMDRUP  /  ØDIS  /  FOVSLET 

5/21   
Juni                
2021 

I dette nummer af  Lo-
kalbladet kan du læse  
 

Nyt fra Lokalrådet                s. 3                              

Velkommen til Ødis     s. 4 og 6 

Gen. Fors. i Lokalrådet        s. 4 

Nyt fra Ødis Skole               s. 7 

Gen. Fors. i vandværket       s. 8 

Indvielse af Grænsestien       s.9 

Hvilken Vej?                       s. 10 

ØdisIF Lotteri                     s. 11 

Kirkesider                     s. 13-16           

Hvad er det?                  s. 18-19  

Eva Kjer Hansen                s. 21 

Genforeningsstenen           s. 21 

Ren Naturdag i sognet    s.22-23 

Foreninger                          s. 26 

Ester og Hans Clausens 
Mindefond  
 

Ester og Hans Clausens Min-
defond kan nu uddele fonds-
midler til projekter i Ødis Sogn, der lever op til 
fondens intentioner. 
Deadline for ansøgning om fondsmidler er den 
1/10 2021.  Den sendes til:    
clausen.mindefond@gmail.com               Læs s. 3 og 5 

   

 

Lokalbladet   
ønsker sine læsere,     

skribenter,  

annoncører og  

omdelere en god 

sommer 

mailto:clausen.mindefond@gmail.com
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JUNI 

6..  kl. 10.30, Konfirmation i Ødis 
 Kirke  

20. kl. 10.30  Indvielse af  
 Grænsestien Ødis Bramdrup  

20. kl. 10  -  16 Åbent i Galleri Mørkøre     

21. kl. 19.30, Generalforsamling i 
 Ødis Vandværk, Ødis Hallens 
 Cafeteria  

22. kl. 19.30, Generalforsamling i 
 Lokalrådet, ØBØF, Ødis Hallens 
 Cafeteria   

23. kl. 20.00, Båltale ved Sankt Hansfest
 ved Ødis Sø   
 
 

AUGUST 

21.  kl. 13-17, Aktivitetsdag ved 
 søen 

29.  kl. 13.00. Kirkevandring til præste
 gårdsjorden 

 

SEPTEMBER 

 5.  kl. 10.30. Høstgudstjeneste i Ødis 
 Kirke 

 

OKTOBER 

 2.  kl. 10.30. Ekskursion for kirkens 
 personale, frivillige og menighedsråd 

Sognets aktivitetskalender 

 

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2021 
  

 Nr. 6  deadline 30. juli          udkommer 10. august 
 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 

Sang for sangglade 
Sang for Sangglade er aflyst indtil videre. 

Deltagerne får besked via telefon/sms 
inden næste arrangement. 

Venlig hilsen Jette 

Indvielse af Grænsestien 
Husk ny dato. 
Arrangementet er flyttet til søndag den 
20. juni. Se omtalen side 9. 

 

Generalforsamlinger 
 i Forsamlingshuset og Aktivitetsud-

valget bliver tidligst i uge 34/35 – 
2021. 

Vi vil holde bestyrelsesmøde her i 
juni i begge foreninger. 

Indkaldelser i august nummeret 
Eigil Laursen 

 

Ødis Antenneforening 

afholder normalt generalforsamling i 

marts måned.  

Den bliver udsat til august 

Indkaldelse i augustnummeret. 

Bestyrelsen 



3 

NYT FRA LOKALRÅDET 
 

Ren Naturdag  
Lokalrådet og Ødis IF afholdt sam-
men Ren Naturdag d. 8 maj. Vi havde 
i år valgt at dele det op i de 3 lands-
byer Fovslet, Ødis Bramdrup og 
Ødis.  
Dagen startede kl. 9 med kaffe og 
rundstykker, hvorefter vi delte os op i 
mindre grupper og gik gennem de 3 
byer.  
Der var ikke så meget affald, som der 
plejer, og det er jo dejligt. Nogle en-
kelte folk fik ordnet bedene i Ødis, så 
de igen står pæne.  
Efter et par timer på gaderne sluttede 
vi med en øl/vand som var sponseret 
af Brugsen i Vamdrup og Vonsild, så 
stor TAK til dem.  

Der skal også lyde en stor tak til alle, 
der hjalp til og ville være med til at 
holde byerne fine og rene. Vi håber at 
kunne gentage succesen igen næste 
år. 
 

Generalforsamling i Lokalrådet 
 

Lokalrådet ØBØF Ødis Bramdrup, 
Ødis og Fovslet afholder ordinær ge-
neralforsamling 

Tirsdag d. 22 juni kl. 19.30 i  
Ødis Hallens Cafeteria 

 

Læs dagsorden side 4 

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 idrætsforeningen i Ødis og til driften af  
 Ødis Hallen. 
     3.  Der kan ydes støtte til sociale formål; herunder hjælp til anskaffelse på    
          plejehjemmet Vesterled eller anskaffelse af legetøj og lignende til børne  
 have og fritidshjem (SFO), hvor anskaffelserne kan være til glæde for  
 beboerne/børnene. 
     4.  Fondens støtte må ikke ydes som erstatning for offentlige ydelser. 
 Ansøgningen skal indeholde beskrivelse af formålet samt hvordan mid
 lerne vil blive anvendt. 
 
Deadline for ansøgning om fondsmidler 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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Velkommen til Ødis Sogn  
Nye beboere i ”Mønsters” hus 
 

Af Lone Mørkøre 
 

I januar 2021 flyttede de nye 
ejere af den gamle lægebolig ind. 
De er i gang med en nænsom 

restaurering, der bevarer den gode ånd, og 
samtidig bliver både moderne og praktisk, 
da familien har mange interesser. 

Hanna Rasmussen 47 har boet i området 
siden 96, men kommer oprindelig fra Po-
len, hvor hendes mor og bror stadig bor. 

Hanna arbejder som forsker i sikkerhed 
på universitetet i Esbjerg, og jobbet tager 
hende ofte ud på spændende ture. 

Fritiden bruges gerne i det store multi-
rum, hvor der er materialer til håndarbejde 
overalt. Hun er mester til at strikke, sy, 
væve, og det mest fantastiske er den fælles 
interesse hun deler med sønnen Adrian. De 
laver de flotteste Lego figurer, og jeg tror 
kun antallet af klodser kan opleves i Lego-
land. De tekniske detaljer i de store bygnin-
ger,  biler og fly er hans store passion.  

Adrian er 15 år og går i 9. klasse på Von-

sild skole. Når 
lektierne er 
klaret, klipper 
han græsset i 
den store have, 
og går med 
reklamer/
ugeaviser.  

Frank Jensen 
44, er opvokset 
i Odense, og 
har siden 2001 boet på Sjælland. Han ar-
bejder som portefølje manager i Lyngby, 
og glæder sig over, at en del kan klares fra 
hjemmekontoret. 

Han elsker fart over feltet, især når han 
sætter sig på racercyklen og kører en tur i 
de skønne omgivelser. 

Frank har en helt speciel interesse, og 
familien er enige om at indrette pejsestuen, 
så de mange forskellige flasker gin kan 
udstilles, og de sammen kan nyde et glas, 
mens det knitrer i pejsen.  

Generalforsamling i Lokalrådet. 
 

Lokalrådet ØBØF Ødis Bramdrup, 
Ødis og Fovslet afholder ordinær gene-
ralforsamling 
Tirsdag d. 22 juni kl. 19.30 i Ødis 
Hallens Cafeteria 
  
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetællere 
3. Formandens beretning 
4. Fremlæggelse af regnskab 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
7. Valg af suppleanter 
8. Valg af revisor 
9. Valg af revisor suppleant 
10. Eventuelt 
  

Forslag der ønskes behandlet på gene-
ralforsamlingen skal være formanden i 
hænde senest 8 dage inden generalfor-
samlingen. 
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Hvem var Ester og Hans Clausen? 
 

Lokalbladet har i dette nummer et indslag 
om, at der nu kan søges om fondsmidler fra 
Ester og Hans Clausens Mindefond. 
 
Men hvem var de to mennesker - Ester og 
Hans Clausen? 
Ester og Hans blev gift i maj 1945 og efter 
en kort årrække overtog - og flyttede de ind 
på Hans’ barndomshjem, Ødisgård. 
Arbejdsomme år fulgte i op - og nedgangs-
tider, men en rolig og stabil drift gjorde, at 
tingene hang sammen. 
 
I 1981 valgte Hans og Ester at sælge går-
den til Grete og Christian Dahl. De havde 
forinden købt huset, Fløjbjergvej 9, lige 
over for Ødisgård. De flyttede ind i huset 
1. maj 1981. 
 
Det skulle vise sig at blive en lykkelig kon-
stellation for begge familier. 
Hans og Ester havde ingen børn. Så vores 
børn, Kristina, Anders og Lisbet, fulgte de 
meget tæt og varmt. 
De holdt meget af at holde jul på Ødisgård 
sammen med familien og ikke mindst bør-
nene. De var som et ekstra bedsteforældre-
par. Eller som vores yngste datter, Lisbet, 
engang gjorde opmærksom på i børneha-
ven i Ødis: Hun var da mere heldig end de 

fleste, for hun havde da både en farmor og 
en mormor og en Ester. 
 
I dagligdagen var Ester og Hans nøjsomme 
og sparsommelige. Men ved festlige lejlig-
heder måtte der ikke mangle noget. 
På deres ældre dage fik de udarbejdet et 
testamente, hvori de betænkte søskende og 
søskendebørn med en del af den arv, de 
efterlod sig. En anden del skulle gå til en 
fond, som skulle hedde Ester og Hans 
Clausens Mindefond. En fond, som kan 
yde støtte til kulturelle, sociale formål og 
ikke mindst ungdomsarbejdet i Ødis Sogn. 
 
Hans og Ester ligger begravet på familie-
gravstedet lige over for kapellet på Ødis 
kirkegård. 
 

Christian Dahl 

Åbent i Galleri Mørkøre 
 

Søndag den 20. juni indvies Græn-

sestien i Ødis Bramdrup. 

Denne dag holder Galleri Mørkøre 

åbent fra kl. 10 til 16. 

Kom og se den flotte udstilling og 

gør en god handel 
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Af Inge M. Thomsen 
 

I november / december 2020 
overtog Ida S. Laursen på 28 
år og Søren S. Laursen på 30 
år huset på Degnevænget 3.  
Velkommen til jer begge og 

dejligt vi nu er så langt i samfundet, at det-
te besøg inkl. aflevering af vor fine vel-
komstfolder kan finde sted.  

De boede tidligere i lejlighed i Kolding 
og begyndte sidste år at kigge på hus sådan 
lidt uden for byen. Huset her faldt hurtigt i 
deres smag både hvad angik størrelse, pris 
og især den utrolig flotte udsigt ud over 
hele Ødis Sø og endda på den lange led. De 
har efterfølgende fældet en del træer og 
buske og nyder det nu endnu mere. 

Der er en hund, en Kleiner Münsterlæn-
der Nelly på 3 år i huset og lige om lidt, 
sidst august først september venter de en 
lille pige. De håber så meget, at hun til den 
tid kan starte i vuggestuen i Børnehuset 
Søbo i Ødis.  

Ida kommer fra Middelfart, er uddannet 
revisor og arbejder hos revisionsfirmaet 
Martinsen i Bramdrupdam.  Søren er vok-
set op i Hejls, er uddannet smed, men ar-
bejder nu mere som operatør/ planlægger 
hos firmaet Tritech ApS i Skartved.  

De er begge to friluftsmennesker, både 

jagt og 
fiskeri har 
deres store 
interesse.  
Ida er ved 
at tage 
jagttegn, 
det er ble-
vet ud-
skudt pga. 
Coronaen, 
som så 
meget an-
det. Jagten 
dyrkes 
både her i 
landet, 
men også Sverige og andre lande besøges 
jævnligt, fiskeriet er primært i Lillebælt og 
jeg skyndte at melde mig som aftager hvis 
han fangede for mange.  Fisk er godt.    

De er faldet godt til og har hilst på flere 
af naboerne i området og glæder sig til at 
være en del af samfundet.  

Over kaffen og den gode citronmåne talte 

vi lidt om  Lokalrådet, Lokalavisen og Ak-
tivitetsudvalget mm. -  Facebooksiden hav-
de de styr på.   

Velkommen til Ødis Sogn  

 Sankt Hans ved Ødis Sø 
 

 HVIS, SÅFREMT, IFALD korona-
restriktionerne bliver ophævet inden 

Sankt Hans aften, pønser Aktivitets-
udvalget på at lave bål på søen. 
Claus Mørkøre vil holde båltalen, 
og vi synger de sædvanlige sange. 
Der vil ikke blive sat bod op, så folk 
må selv tage drikkevarer med. 
  Båltalen er kl. 20.                           
 Vi krydser fingre for, at det kan 
lade sig gøre. 
            
                             Med venlig hilsen 

Aktivitetsudvalget. 
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Orientering fra  
Ødis Forsamlingshus 
Af Eigil Laursen 

Nu er det nye varmeanlæg endelig blevet 
færdigt. Det har trukket noget ud af for-
skellige årsager, og det er også blevet en 
del dyrere end det oprindelige oplæg, idet 
bestyrelsen har valgt et anlæg som er et 
nummer større end det, der oprindelig var 
kalkuleret med.  

Der var kalkuleret med en Vølund, luft til 
vand varmepumpe på 9 KW, men det er så 
endt med et anlæg på 12 KW. 

Der er etableret et fundament med kon-

dens afløb til udede-
len, og så er der sam-
tidig lagt fliser hele 
vejen bag ved huset. 
Begge dele selvfølge-
lig udført ved frivillig arbejdskraft. 

 

Nykredits fond har givet tilsagn om kr. 
137.000 til vort renoveringsprojekt, så nu 
skulle projektet være fuld finansieret, men 
priserne er dog steget noget siden tilbudde-
ne blev afgivet.  

Vi håber nu på, at vi får enderne til at nå 
sammen ved at få udført så meget arbejde 
som muligt ved hjælp af frivillig arbejds-

kraft, og der er stadig plads til flere 
frivillige, som kan give en hånd 
med en gang imellem.   
  Så derfor er Martin og en flok 
frivillige nu gået i gang med at ud-
skifte taget, og så håber vi bare på 
godt vejr til arbejdet. Taget forven-
tes at være færdig inden sommerfe-
rien. 
  Renoveringen af murværk og sok-
kel bliver måske først efter som-
merferien, men det forhandler vi 
stadig med mureren om. 
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ØDIS VANDVÆRK Amba 
 

Afholder  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 

mandag den 21. juni 2021 kl. 19.30 i Ødis Hallens Cafeteria 
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning over det forløbne år 

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 

4. Budgettet for det kommende år fremlægges til godkendelse. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er:  

Inge M. Thomsen (kasserer) og Søren Beider Poulsen 

- alle genopstiller  

6. Valg af suppleant til bestyrelsen: På valg er John Bording 

7. Valg af revisor: På valg er Kjeld Kyhl 

Petersen 

8. Behandling af indkomne forslag (for at 

de kan behandles kræves, at de afgives til 

formanden senest 15. juni 2021): 

9. Eventuelt. 
 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

www.odisvandvaerk.dk 

Nyt fra Ødis Vandværk 
Anders Krogsgaard, tlf.: 30 34 17 59 (gerne SMS) 
Ledningsbrud eller ingen vand - ring til Vand Schmidt A/S, vagttelf.: 
74 56 11 11 (åbningstid hverdage 07-16.30) 
22 70 71 03 (uden for åbningstid) 
E-mail formand488@voresvandvaerk.dk 

www.odisvandvaerk.dk 

Bemærk ny mailadresse og nyt telefonnummer! 

Generalforsamlingen er annonceret 
på hjemmesiden medio maj. 

mailto:formand488@voresvandvaerk.dk
http://www.odisvandvaerk.dk/
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Indvielse af Grænsestien 

Indvielse af Grænsestien
Grænsestien Ødis Bramdrup indvies 
søndag den 20. juni kl. 10.30 ved by-
rådsmedlem i Kolding Kommune Tobi-
as Jørgensen, som oprindelig selv er fra 
Ødis Bramdrup
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Hvilken vej ? 

 ”Vejgættebilledet” i sidste nummer af 
avisen var vejen Ødis Enghave set fra 
Hans Dalls vej i Ødis. 
 
   Denne gang skal vi ud i den nordøstli-
ge del af sognet for at finde vejen på 
ovenstående billede. Hvor er vi henne 
denne gang.   
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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 

juni 2021 
 

4, 244, 205,   

156, 264, 243, 

112, 131, 111,  

21, 92, 134 
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FAGKUNDSKAB . KVALITET . SERVICE 
__________________________________________________________________________ 

 

VAMDRUP 
SPECIALOPTIK 

OPTIKER - OPTOMETRIST 
TLF. 75 58 10 86 

 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   URE - BRILLER               GULD - SØLV 

GRATIS  synsprøve 
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maj 2018 

 

 

JUNI—JULI—AUGUST 2021 

 

BÅLGUDSTJENESTE I PRÆSTEGÅRDSHAVEN 

Endelig måtte vi holde bålgudstjeneste i 
præstegårdshaven igen! Den 20. maj var 
vi omkring 50 små og store forsamlet på 
en sjældent solrig eftermiddag. Malene og 
Karin sang og spillede dejlige forårssan-
ge, og den sultne kirkeløven Leo ville ger-
ne spise både spejdere og andre børn! 
Heldigvis kunne han nøjes med den dejli-
ge mad som ”Engleklubben” havde lavet, 
så vi hyggede  alle med pølser og sno-
brød. Hvor var det skønt at være sammen 
igen!  
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PILGRIMSVANDRING 

 Kristi Himmel-
fartsdag, torsdag 
den 13. maj var 
omkring 30 styk-
ker fra Hjarup og 
Ødis på fælles pil-
grimsvandring, 
med sognepræsten 
i Hjarup, Maria 
Dusgaard König 
som kyndig hoved-
ansvarlig for tur og 
oplæg. Vi startede 
dagen med mor-
gengudstjeneste i 
Hjarup kirke og 
afsluttet med nad-
vergudstjeneste i 
Ødis kirke.  

Pinsedag søndag den 23. maj var 
byen igen flot pyntet med flag i ga-
derne og på kirkepladsen. Det ska-
ber sådan en højtids– og feststem-
ning, så tusind tak til jer, der gør det 
store arbejde med at få flagerne op 
og ned. Og som I kan se, skal man 
nogle gange få dem op flere gange, 
når pinsevinden tager dem! 

PINSEFEST OG KIRKEKAFFE 

KIRKEKAFFÉ 
Pinsedag var der endelig også kirkekaffe 
igen efter gudstjenesten. Kirkekaffen er et 
hyggeligt mødepunkt for mange, og vi er 
rigtig glade for at vi nu må have det igen, 
Fra nu af holder vi kirkekaffe som vi gjorde 
før nedlukningen, enten udenfor eller i kirke/
våbenhus, efter alle gudstjenester. Hvis man 
har lyst til at lave kaffe en søndag, må man 
gerne melde sig hos Niels i menighedsrådet.  
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NYT FRA KIRKEN OG MENIGHEDSRÅDET 

 

 Kom og vær med til babysalmesang 
- nyt hold starter torsdag d. 12. august. 

 

Babysalmesang er et tilbud til babyer fra 0-12 mdr. sammen med mor eller far. 
Vi mødes i kirken 6 torsdage kl. 
10.30, hvor vi synger sammen i 
en god halv times tid. 
Det foregår i en rolig og lys at-
mosfære. 
Vi slutter af med kaffe/te. 
Deltagelse er gratis. 
  

Tilmelding til Karin Petersen på 
mail: 
petersen13b@hotmail.com eller 
på tlf. 41593437. 

Hilsen fra menighedsrådet: 
Også ved Ødis kirke mærker vi, at vi 
efterhånden må være flere sammen. 
Vi har været samlet en god flok børn, 
spejdere og voksne til børnegudstjene-
ste og efterfølgende bål i Præstegårds-
haven d.20.5. Vi var heldige med sol 
og den skønneste grønne forårskulisse 
af nyudsprungne træer. 
Renovering af søjlerne i jernlågen ind 
til kirkegården påbegyndes i juni må-
ned. 
Efter sommerferien sidst i august er 
planen, at menighedsrådet tager alle 
der har lyst på en gåtur, ud for at se 
hvilke jordstykker og skov som tilhø-
rer Ødis kirke (se omtale næste side). 

D.16.juni hol-
der vi sidste 
menigheds-
rådsmøde før 
sommerferi-
en. 
 

Tænd et lys! 

Når man kommer ind i kirken, må man 
gerne tænde et mindelys, hvis man øn-
sker det. Vi har ikke altid ord for alle 

vores tanker, minder og bønner, derfor 
kan det tit være nemmere at tænde et 

lys, end altid at skulle bruge ord. Vi har 
skiftet de gamle fyrfadslys ud med jule-
træslys, som både er smukkere og nem-
mere at tænde. Tænd lys når du kom-

mer på gudstjeneste eller hvis du kom-
mer forbi kirken på en hverdag. 

mailto:petersen13b@hotmail.com
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Gudstjenester i Ødis Kirke  

sommer 2021 
 

 Hvor andet ikke er nævnt er  

gudstjenesten v/sognepræst  

Inger Hvindenbråten 

Juni 

6.  1. søndag efter Trinitatis kl. 10.30 

KONFIRMATION 

13.  2. søndag efter Trinitatis kl. 9.00 

20. 3. søndag efter Trinitatis kl. 10.30 

27. Ingen gudstjeneste, vi henviser til 
omegnens kirker 

Juli 

4. 5. søndag efter Trinitatis kl. 10.30 

11. 6. søndag e. Trinitatis kl. 9.00 JHK 

18. Ingen gudstjeneste, vi henviser til 
omegnens kirker 

25.  8. søndag efter Trinitatis kl. 9.00 

August 

1.   18. Ingen gudstjeneste                       

8. 10. søndag e.Trinitatis kl. 9.00 MLN 

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

22. 12. søndag efter Trinitatis kl. 10.30  

ASA: sognepræst Anna-Sofie Arendt 

JHK: sognepræst Jens Henrik  

Kristiansen 

MLN: sognepræst Michael Lerche  

Nygaard 

VANDRETUR  
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 jord-
stykker og skovområder, der tilhører 

Ødis kirke. 

 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.  

HØSTGUDSTJENESTE 2021 
Vi ønsker velkommen til  

høstgudstjeneste  
søndag den 5. september kl. 10.30. 
Efter gudstjenesten kommer Dixens 
pølsevogn, og vi serverer kaffe i la-
den. Vi ønsker alle børn velkommen  
til at gå ind i kirken sammen med In-
ger i starten af gudstjenesten, og bære 
frem frugt, grønt, korn og blomster. 

Vi glæder os også til at børnehaven og 
skolen laver flot kunst til at pynte  

kirken med.  
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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.  

 
Sidste nummers gåde i ”Hvad 
er Det” var et billede af en del 
af stammen på et gammelt ege-
træ hvor der engang er blevet 
fjernet et par store grene. 
   Et sådant indgreb opfatter 
træet som et angreb. Hvilket 
det da også er, forstået på den 
måde, at der efterlades et åbent 
”sår” uden bark. Dermed er 
træet på dette sted ikke længere 
beskyttet mod svampeangreb, da 
der simpelthen altid findes frit-
svævende svampesporer, som 
leder efter et sted at etablere 
sig. 

   Træet går 
straks i gang med 
en forsvarsmeka-
nisme i form af at 
danne et nyt 
barklag. Fra 
yderkanten af så-
ret og ind mod 
midten vokser der 
så hurtigt som mu-
ligt ny bark frem 

og når det hele er lykkedes, bli-
ver det til en stærk og smuk re-
paration. 
   Denne reparation er livsvig-
tig for hele træet. Det, der kan 
ske, er at hvis der bliver etable-
ret en svampeformation, så vil 
dette hurtigt blive opdaget af en 
eller anden art af træhvepse, 
hvis larver lever af svampe. 
Insektet 
lægger sim-
pelt hen si-
ne æg i så-
ret og når 
larverne er 
klækket, går 
de i gang 
med at spise 
svampen. 
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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 

 

   For at få fat i denne er de 
nødt til at spise af træets ved, 
for svampen vokser i veddet. 
De gnaver sig ind i veddet, 
mens de uafladeligt guffer sig 
fremad. Larven optager svam-
pen i sin organisme og den 
overskydende cellulose bliver 
udskilt gennem larvernes gat 
som en art savsmuld. 
   Larverne forpupper sig på et 
tidspunkt som forberedelse til 
deres voksenliv. Her kommer 
en ny spiller ind i billedet – 
nemlig flagspætten, der jo som 
bekendt bl.a. lever af træhvepse-

larver. Den finder hurtigt ud 
af, hvor larverne befinder eller 
har forpuppet sig i veddet og 
går i gang med at hugge hullet 
op for at få fat i lækkerbiskner-
ne. 
   Hvis denne proces får lov at 
fortsætte i nogle år, hvor hullet 
lige så stille bliver større og 
større, så kan der ske det, at 
træet bliver så svækket at stam-
men knækker på det pågældende 
sted i en storm og så vil træet 
på sigt afgå ved døden. 
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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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Eva Kjer Hansen i Ødis 
Bramdrup 
 

Ligesom Ødis og Fovslet havde Ødis 
Bramdrup også besøg af Eva Kjer Hansen i 
forbindelse med Walk and Talk. 
 

Vibeke Rinkovski tog imod Eva Kjer 
Hansen. Her blev der blandt andet drøftet 
problemet med busforbindelserne i områ-
det.  

De nuværende busforbindelser er stadig 
planlagt efter de gamle kommunegrænser 
og skoledistrikter, og eftersom der er sket 
store ændringer her, burde busruterne for 
længst være tilrettet.  

Ligeledes har vi børn, som ikke kan kom-
me med skolebussen hjem, hvis de har fri 
kl. 13 - den kører nemlig kun kl. 12 og kl. 
14. 

Samtidig ser vi, at der nedlægges flere 
busruter og man indsætter Flexkørsel. Dog 
er denne ordning slet ikke optimal. Det 
betyder, at vi har børn, som ikke kan kom-

me med offentlig transport til Ødis Skole, 
og på den baggrund er nødsaget til at vælge 
en anden skole. 

Politikerne er efter de små skoler og deres 
lave elevtal, så det er heller ikke i orden, at 
vi mister elever, fordi de ikke kan komme 
med bus til skolen i deres eget skoledistrikt. 
Vi håber, der bliver strammet op på dette 
område, og at Eva Kjer vil tage problemet 
alvorligt. 

Lidt mere om mindestenen   
 

Ejeren af gården Riglandseg i Ødis sogn, 
Hans Müller, foranledigede i foråret 1914 
en sten rejst på brudepladsen (sønderjysk 
udtryk for "kirkepladsen") med de to års-
tal 1864 - 1914 indhugget. Stenen var fun-

det på en af Præstegårdens marker i 1913. 
 

Kort efter udbrød Den første Verdenskrig 
og ved dens afslutning og Sønderjyllands 
genforening med Danmark indhuggedes 
yderligere årstallet 1920, samt bøgegrenen 
og to linjer fra Den signede dag, således at 
teksten i dag er sålydende: 

 

1864 - 1914 

- 1920 - 

Immer det dages paa-

ny hvor Hjerternes 

Morgen vente 
 

Det var Hans Müller, som 
foranledigede, at årstallet for 
genforeningen og linjerne af 
Grundtvig blev indhugget i 
den sten, som jo allerede var 
rejst i halvtredsåret for tabet 
af Slesvig.  
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Ren Naturdag i Ødis                   
og Ødis Bramdrup 
Lørdag den 8. maj kl. 9 mødte omkring 30 
børn og voksne op på krolfbanen ved Ødis 
Skole. Morgenfriske mennesker havde sør-
get for kaffe og rundstykker og en lille 
stærk til ganen. så det var en hyggelig start 
på dagen. Vi fordelte os i små grupper med 
gule veste, handsker og gribetænger. Et par 
timer tog det, inden vi nåede tilbage og 
afleverede affaldet. 
Indsamlingen var ikke så indbringende som 
tidligere år, og det er jo en glædelig nyhed. 
Der var ikke så mange dåser som tidligere, 
men det må nok tilskrives de ændrede re-
striktioner for grænsepassage. 
Alt i alt en god formiddag med fint vejr og 
en afsluttende forfriskning  
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Fovslet blev forårsklar 
 

Regnen truede, da Ren Naturdag 
indsamlingen startede i Fovslet 
lørdag den 8. maj.  
Gerda og Niels havde igen i år, 
dækket op til kaffe og rundstykker 
i deres udestue.  

Efter hyg-
geligt sam-
vær og en 
lille stærk, 
var solen 
kommet 
frem og 
store som 
små gik ud på de-
res ruter med sæk-
ke og udstyr.  
Der var forbavsen-
de få øldåser i år. 

( måske den manglende grænsehandel spil-
lede ind )?  
Dagen sluttede med en forfriskning i haven 
hos Gerda og Niels.  

                                                   Kn 



 

 

     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  
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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:  
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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G
ætte

bill
ede

af F
re

de N
ielse

n

 

 
 
 

Næste  nummer: 
 

Udkommer 10. august 2021 
Deadline fredag den 30. juli 2021 

kl. 8.00 
 

 
Husk at få jeres arrangementer  

med i aktivitetskalenderen 
Tlf. 2084 4579 eller  

sogneavisnc@hotmail.com 

Dette nummers 
”Gættebillede” består i mod-
sætning til normalen af to 
billeder. Huset vises fra begge 
sider og ligger sammenbygget 
med et andet hus. Dette fordi 
det regnes for endog meget 
svært at gætte. Dels ligger 
beboelsen noget skjult og dels 
er der taler om et helt nyt 
byggeri.  
   Der skal søges i den østlige 
del af sognet! 
 

Huset Møllevej 11 i Fovslet 
var sidste nummers gåde i 
forbindelse med Gættebille-
det.  

 


