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Indvielse af bålhytte  
 

I anledning af at Lurendal 
har været spejdercenter i 51 
år, er der etableret en dejlig 
bålhytte i gården og den 
skal indvies. Det sker ved 
en lille festlighed  
Fredag d. 10. september 
2021 kl. 16 – 20     Læs s.7 

Julekoncert med 
Haderslev         
Drengekor 
 

Tirsdag den 7. december kl. 
19.00.  
Billetter til 125.– kr. købes 
på billetnet.dk 
 

Se kirkesiderne 

Aktivitetsudvalget 
mangler penge 
 

På grund af  Corona de sidste 
par år har vi ikke kunnet af-
holde Skt. Hans og Aktivi-
tetsdag ved Søen, samt jule-
marked på Mejeriet, og det er 
de eneste steder, hvorfra vi 
har lidt indtægter.  Læs s. 6 

 LOKALBLADET 

   FOR ØDIS BRAMDRUP  /  ØDIS  /  FOVSLET 

7/21   
September                  

2021 

I dette nummer af      
Lokalbladet kan du læse  
 

Nyt fra Lokalrådet                s. 3                              

Orientering fra Fors.Hus       s.3   

Velkommen til Ødis             s. 4  

Mindefond                            s. 4 

Skolen og Søbo                    s. 5 

Aktivitetsudvalget                s. 6  

Lurendal                                s. 7            

Hvilken Vej?                         s. 8 

Lotterital                               s. 9 

Kirkesider                      s. 11-15           

Hvad er det?                        s. 16 

Lokal Avisen 40 år             s. 17 

ØdisIF sæson 2021-22        s. 19 

Foreninger                           s. 22 

Røde Kors   
Landsindsamling 
 
 

Søndag den 3. oktober er 

der Røde Kors Landsind-

samling kl. 10-13.  Hvis du har lyst til at 

bruge et par timer på en god sag, kan du 

henvende dig til mig på tlf. 2084 4579.  

Eller du kan sende en mail til  

sogneavisnc@hotmail.com.                       nc 

Børnehuset Søbo får   
5.8 millioner 
 

Der var stor jubel, da et enigt 

udvalg onsdag den 18. august 

besluttede, at vores børnehus  

Søbo bevilliges 5,8 mio. kr. til en 

opdatering og en udvidelse. Bør-

nehaven er vital for at tiltrække 

tilflyttere.                          Læs s. 5 
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SEPTEMBER AKTIVITET ARRANGØR/STED 

Sø.d.5.sep.kl. 10.30 Høstgudstjeneste  Kirken  

Ma.d.6.sep.kl. 19.00 Generalforsamling  Aktivitetsudvalget/ 
Ødis Hallens Cafetria 

Ti.d.7.sep. kl.19.00 Sang for Sangglade Vestfløjen 

Fr.d.10.sep. kl. 16-20 Indvielse af bålhytte Spejderne /Lurendal 

On.d.15.sep.kl. 10.00 Frokostklubben  Vestfløjen  

Ti. d. 21.sep.kl. 19.00 Sang for Sangglade Vestfløjen 

OKTOBER AKTIVITET ARRANGØR/STED 

Lø.d.2.okt. kl.. 8.00 Ekskursion for kirkens perso-
nale, frivillige og menigheds-
råd 

Menighedsrådet/
kirkepladsen 

Ti.d.5.okt. kl.19.00 Sang for Sangglade Vestfløjen 

On.d.13.okt.kl. 10.00 Frokostklubben  Vestfløjen 

NOVEMBER AKTIVITET ARRANGØR/STED 

Ti.d.2.nov. kl.19.00 Sang for Sangglade Vestfløjen 

Ti.d.16.nov. kl.19.00 Sang for Sangglade Vestfløjen 

On.d.17.nov. kl. 10.00 Frokostklubben  Vestfløjen  

Ti.d.30.nov. kl.19.00 Sang for Sangglade Vestfløjen 

DECEMBER AKTIVITET ARRANGØR/STED 

Ti.d.7.dec. kl.19.00 Julekoncert med Haderslev 
Drengekor 

Menighedsrådet/Kirken 

Ti.d.14.dec. kl.19.00 Sang for Sangglade Vestfløjen 

On.d.15.dec. kl. 10.00 Frokostklubben  Vestfløjen  

 

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2021 
  

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

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2022 
 Nr. 1 deadline 28. januar   udkommer 8. februar 
 Nr. 2 deadline 25. februar    udkommer 8. marts 

Sognets aktivitetskalender 
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NYT FRA LOKALRÅDET 
Vi er i afventende position omkring 
start af Søpavillonen. Vi håber, der er 
mere nyt i næste udgave af Lokalbla-
det. 

For enden af Søvænget, ind mod sti-
en, vil der blive sat et skilt med tek-
sten, ‘fælles sti’, idet en del bilister 
forsøger at køre ad stien ned mod 
søen.  

Kontakt Lokalrådet, hvis du som be-
boer, forening, erhverv eller instituti-
on sidder med spørgsmål eller andet, 
du ønsker, vi skal arbejde videre med. 

Kontaktoplysningerne finder du ba-
gerst i bladet.  -  side 22. 
 

De bedste hilsner 
Bestyrelsen i Lokalrådet ØBØF. 
 

Sammen styrker vi nærmiljøet, sam-
menholdet og trivslen for os alle. 

Nu er den ud-
vendige reno-
vering i fuld 
gang. Taget er 
færdigt, og jeg 

håber, at man har set, hvor flot det er 
blevet. 

Nu er det soklen og murværket, der 
står for tur. Flere frivillige har fået fræ-
set alle fugerne ud på murværket og 
hugget pudset af soklen, så nu skal mu-
reren i gang med at etablere nye fuger 
og pudse soklen op igen. 

Murerentreprisen er blevet noget dy-
rere end den pris, vi har søgt penge ud 
fra, så i bestyrelsen diskuterede vi no-
get, hvordan vi kunne få enderne til at 
nå sammen. Der er selvfølgelig udført 
al det frivillige arbejde, som der har 
været mulighed for. 

 

Men den store redningsmand er 
Thorhauge Andersen. Han kom som 
sendt fra himlen, og afleverede en 
kuvert med 150.000 kroner af sin 
arv til Forsamlingshuset.  

Det er en meget flot donation, - så nu 
skal vi nok få enderne til at nå sam-
men. Vi har nu også midler nok til at få 
muret det øverste af gavlen om, hvor 
murværket er sunket, har sat sig, som 
det hedder. 

Mureren forventer at være færdig i 
løbet af september måned, hvis vejret 
tillader det. 

Bestyrelsen for Ødis Forsamlingshus, 
sender alle frivillige, de frivillige bi-
drag og Thorhauge Andersen, en hjer-
telig tak. 

De bedste hilsner 
fra formanden, Eigil Laursen og resten af 

bestyrelsen i Ødis Forsamlingshus. 

Orientering fra Ødis Forsamlingshus 
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Velkommen til Ødis Sogn  
 Af Inge M Thomsen 

Hjertelig velkommen til den 
nye familie der flyttede ind i 
huset på Steppingvej 9 den 1. 
august. 
Ødis er ved at være helt inter-

national, da denne familie oprindelig kom-
mer fra Iran. For herudover har vi også 
familier fra både Polen og Island bosat her. 

Familien består af Abbas Jameian og 
Nazila Keshavarz begge sidst i 40erne og 
deres børn, datteren Ayda på 19 år og søn-
nen Ilia på 20 år samt deres 2 hunde, den 
kærlige Dobermann på et halv år og lille 
Daisy. 

Familiens vej til Danmark gik over flere 
stop, men de er glade for, det blev her, de 
slog sig ned. De har boet 7 år i Esbjerg og 
3 i Kolding, før de købte huset her i Ødis.   
Familien er meget ude i naturen og havde 
faktisk før de kom hertil, brugt vores shel-
ter i Drenderup Skov flere gange.   

Familiens store sportsinteresse er helt 
klart Taek Wondo.  Da de boede i Kolding 
stiftede Abbas og de unge en sportsklub. 
De indgik et samarbejde med Kolding 
Kommune med det formål at hjælpe unge 
mennesker, der havde forskellige proble-
mer at slås med. De fik søgt forskellige 
fonde og er trænere i klubben på frivillig 
basis. Så udover at være træner dyrker de 
også selv sporten.  Måske noget på et tids-
punkt for Idrætsforeningen?  

Abbas er uddannet kemiingeniør og ar-
bejder i dag hos Teknos i Vamdrup både 
med kvalitets- og laborantopgaver. Nazila 
arbejdede tidligere som matematiklærer på 
et gymnasium og er nu i gang med at læse 
til lærer på UCL i Jelling. 

Både Ilia og Ayda har taget / er i gang 
med den 4 årige Team Danmark uddannel-
se på Hansenbergs tekniske gymnasium. 
Ilai starter nu med af læse medicin i Århus 
og samme vej tager Ayda, når hun er fær-
dig til sommer. Nogle utrolig sympatiske 
og målbevidste unge mennesker. 

De var alle i fuld gang med oprydning i 
den store have ved besøget. De havde hilst 

på flere af naboerne og folk, der bare gik 
forbi på vejen og sagde hej. De føler sig 

meget velkomne og glæder sig til at blive 
en del af byen.   

Ester og Hans Clausens        
Mindefond  

Ester og Hans Clausens Mindefond 
kan nu uddele fondsmidler til projek-
ter i Ødis Sogn, der lever op til fon-
dens intentioner. 
 

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

Bestyrelsen,  
Ester og Hans Clausens Mindefond 

 

Læs endvidere Lokalbladet fra august 2021 

Rettelse 
I sidste nummer af Lokalbladet havde 
jeg skrevet en forkert dato for Frokost-
klubbens møde i september. 
Den rigtige dato er onsdag den 15. sep-
tember kl. 10. Jeg beklager fejlen. 

nc 

mailto:clausen.mindefond@gmail.com
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Samarbejde gør en forskel – 
modernisering af Søbo på vej 

Der var stor jubel, da et enigt udvalg 
onsdag den 18. august besluttede, at 
vores børnehus Søbo bevilliges 5,8 
mio. kr. til en opdatering og en udvi-
delse. Børnehaven er vital for at sikre 
den fortsatte tiltrækning af nye tilflytte-
re, sikre grundlaget for Ødis Skole, og 
på den måde sikre hele grundlaget for 
fremtiden i vores lokalsamfund. 

I den forbindelse har det været rigtig 
skønt at mærke, at nærdemokratiet fin-
des, og at det er noget politikkerne i 
Kolding Kommune også værdsætter. 

Vores lokalområde er i en rivende 
udvikling. Hussalget går rigtig godt, og 
de seneste år er der flyttet rigtig mange 
nye familier til vores dejlige by, og 
man forstår jo godt, at tilflyttere bliver 
tiltrukket af vores smukke natur, det 
rige forenings- og idrætsliv, det trygge 
skolemiljø, de rolige rammer for børn 
(børnehave, vuggestue, dagplejere) for 
ikke at glemme det stærke lokale fæl-
lesskab, som vi alle sammen kan tilby-
de! 

I efterhånden lang tid har der været 
behov for at udvide og opdatere Søbo. 
En flok frivillige fra børnehavens for-
ældrebestyrelse, skolebestyrelsen og 
Lokalrådet ØBØF gik i foråret i dialog 
med Koldings politikere om situatio-
nen, og det blev hurtigt tydeligt, at po-
litikkerne tog sagen meget seriøst. Fle-
re byrådsmedlemmer har allerede be-
søgt institutionen, og flere er på vej, og 
heldigvis er alle enige om, at det er på 
tide, at der skal gøres noget ved Søbo. 

Vi sætter rigtig stor pris på, at byrådet 
også interesserer sig for vores lokal-
samfund. Det er SÅ vigtigt og glæde-
ligt, at politikkerne er både lydhøre og 
opmærksomme på nogle af de proble-
mer vi har i de små samfund. Lad os 
håbe, at nærdemokratiet og den kon-
struktive dialog vil bestå i fremtiden, 
og at både vores og alle de andre gode 
lokalsamfund i Kolding Kommune og-
så fremover bliver prioriteret. 
 

Forældrebestyrelsen for Børnehuset 
Søbo, Forældrebestyrelsen for Ødis 
Skole og Lokalrådet for Ødis Bram-
drup, Ødis og Fovslet 
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 AKTIVITETSUDVALGET 
 

AKTIVITETSUDVALGET i ØDIS 
mangler penge. På grund af Corona 
de sidste par år har vi ikke kunnet 
afholde Skt. Hans og Aktivitetsdag 
ved Søen, samt julemarked på Meje-
riet, og det er de eneste steder, 
hvorfra vi har lidt indtægter. 
 

Hvis I tænker, hvad er det, som dette ud-
valg udfører for byen Ødis – så kommer der 
her en oversigt: 

 Sørger for der er flagalle til påske og 

pinse, konfirmation og Høstgudstjene-

ste. 

 Holder de 3 bede rene ved Mindemuren, 

på Bytorvet og Anlægget på kirkeplad-

sen over for præstegården.  

 Planter blomster ved vejskiltene om 

foråret. 

 Slår stierne både ved Søen og i Drende-

rup Skov. 

 Oprenser den lille bæk ved søen og 

klipper siv og græs langs søen.  

 Vedligeholder maskinparken med reser-

vedele, olie og benzin. 

 Arrangerer ”Skt. Hans” og 

”Aktivitetsdag ved søen”, - og håber at 

det kan lade sig gøre igen næste år. 

 Sætter juletræ op og arrangerer sang og 

poser til børnene. 

 Arrangerer julemarked i ”Mejeriet”. 
 

Ja, og der er sikkert noget mere, - alt fore-
går som frivilligt arbejde, og som I kan 
læse, er der løbende udgifter. 
 

Vi har nogle få sponsorer, men uden de 
andre indtægter hænger det ikke sammen. 
Derfor beder vi jer hjælpe til, da vi er sikre 
på, at I er glade for det arbejde, udvalget 
udfører. 
 

Beløb, lille som stort, modtages med 
TAK og kan overføres til  mobil nr. 
40 68 82 82 ved Jens Søgaard.  
   
  

Indvielse af den første maskine som aktivitetsudvalget erhvervede tilbage i 2011. 
På billedet ses stående fra venstre Kristina Dahl, Peter Schmidt, Knud Sørensen, Preben Munch 
og Sonja Sørensen, siddende Inge M. Thomsen, Tove Laursen og Esther Lindskov, siddende for-
rest Eigil Laursen. Det er Jens Jørgensen, der sidder på traktoren. 
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INDVIELSE AF BÅLHYTTE 
 

Fredag d. 10. september 2021 
kl. 16 – 20 

 
 
Jubilæumsarrangement blev det 

desværre ikke til. 
 

Men i anledning af at Lurendal har været spejdercenter i 51 år, 
er der etableret en dejlig bålhytte i gården, og den skal indvies. 
 

Derfor inviterer vi til et åbent hus arrangement for  
nuværende og tidligere spejdere, ledere, forældrerådsmedlem-

mer, kort sagt for alle interesserede 
fredag d. 10. september kl. 16 til 20. 
Den officielle indvielse foregår kl. 17. 

 
Her vil der være mu-
lighed for at grille en 
pølse, lave et snobrød, 
drikke en kop te/kaffe 
og få en snak med 
gamle spejdervenner. 
 
 
 

 
Med spejderhilsen 

 

Bestyrelsen  
for Lurendal 
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Hvilken vej ? 

 

Søg efter løsningen på gåden i den syd-
vestlige del af sognet denne gang.  
   Hvor mon vi er henne? Godt gæt!!  
 
”Vejgættebilledet” i sidste nummer var 
en stump af Vamdrupvej ved Drenderup 
Skov ud for adressen Vamdrupvej 21 i 
Ødis. 
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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 

september 2021 
 

10, 197, 22,  
132, 159, 287, 

141, 18, 40,   
141, 23, 192 
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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 

 

 

SEPTEMBER 2021 

 

BØRNE– OG FAMILIEARBEJDE I KIRKEN 

Her for nyligt kunne vi læse om, at børne-
huset Søbo efterhånden er for lille til alle, 
der ønsker en plads der. Det kan man kun 
glædes over, for det handler om, at der er 
mange børn og børnefamilier her i Ødis.  
Det kan vi også se i kirken, ved at vi har 
mange dåb, og når vi indbyder til børne-

gudstjenester, er der fuldt hus! 
På den første børnegudstjeneste i lang tid, 
nemlig bålgudstjenesten i maj, var vi mere 

end 50 deltagere. Men det er det eneste 
tilbud kirken har haft til børn siden marts 
2020.  Tidligere har vi haft en børne– og 

familieklub, der har mødtes en gang imel-
lem. Nu vil vi starte op igen, men i en lidt 

anden form end tidligere. 
Vi mødes først i kirken til en lille sam-

lingsstund med sang og fortælling. Bagef-
ter går vi i Vestfløjen, til aftensmad, leg og 

alle børnefamilier, men oplægget vil 
passe bedst for børn mellem 1 til 6 år.  

Vi mødes en hverdagseftermiddag, vek-
selvis tirsdag og torsdag. Nu i efteråret 

når vi kun en gang, og det bliver  
torsdag den 25. november kl. 17.00. 

Men vi har også høstgudstjenesten søn-
dag den 5. september kl. 10.30, hvor vi 
håber, mange børn vil komme med og 
bære frugt og grønt ind i kirken, og så 

er der pølsefest i præstegårdshaven bag-
efter. Og så har vi Halloweenfest tors-

dag den 28. oktober kl. 17.00.  
Vi glæder os bare så meget til at møde 
både små og store—hjertelig velkom-

men! 
På næste side kan I læse lidt om børns 
plads i kirken, set fra norsk perspektiv. 
Det er en artikel jeg skrev til Sankt Ni-
colai sogns kirkeblad her i sommer, da 

de havde børn i kirken som tema. 
Bedste hilsen Inger 
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Hvad er børns rolle i kirken? 
- et lille blik ind i Den norske folkekirke - 

 
”I må altså undskylde, men må vi godt 
komme foran jer i køen? Vores søn bli-
ver fuldstændig fortvivlet, hvis han ikke 
får nadver, og det skal være nu, ellers 
bliver han bare ved med at skrige!”  
Lille Anders var kun omkring et år gam-
mel, da han oplevede sig selv som den 
mest selvfølgelige nadvergæst i Paulus 
kirke i Oslo. 
Det var midt i halvfemserne, og Paulus 
kirke var en foregangskirke på mange 
måder. Det, at et lille barn deltog i nad-
verfejring, var ganske normalt. Og ved 
barnedåb blev den nydøbte altid løftet op 
af sognepræsten og præsenteret for me-
nigheden med ordene: ”Dette er Anders, 
Guds barn og vores bror. Tag godt imod 
ham!” 
 
Børns rolle som fuldgyldige medlemmer 
og deltagere i kirken har nok været dis-
kuteret i folkekirken i Norge, men jeg 
kan ikke erindre, at der i mine år som 
præst har været meget kontrovers om-
kring temaet. Børn er og har været vel-
komne ind i fællesskabet, som en natur-
lig del af kirken. 
 
I større grad end her i Danmark, efter 
min erfaring, mødes man også mere på 
tværs af generationer til søndagens guds-
tjeneste i Norge. I de fleste kirker var der 
tidligere mindst fire familiegudstjenester 
om året, og disse var i højmessetiden om 
søndagen og selvfølgelig åbne for alle. 
Man kunne nok mærke, der var nogle af 
de trofaste kirkegængere, der ikke kom 
til de her gudstjenester, men mange syn-
tes også det var gode og givende gudstje-
nester at komme til, selvom man ikke 
selv havde børn i den aktuelle alder. 
 
I 2000-tallet ændrede situationen sig, da 

Trosoplæringsreformen blev vedtaget i 
Stortinget; noget som gjorde at alle sog-
ne blev forpligtet til at lave dåbsoplæring 
for alle døbte medlemmer mellem 0 og 
18 år. De fleste årgange bliver nu invite-
ret til et forløb en gang om året, som kan 
vare alt fra en dag til en uge, med eller 
uden overnatning. Fælles for alle tiltag 
er, at de knyttes til en søndagsgudstjene-
ste, hvor det, man har arbejdet med og 
oplevet, bliver præsenteret i en eller an-
den form. Det betyder faktisk, at der nu 
er langt flere familiegudstjenester i løbet 
af et år, i mange kirker så tit som en gang 
om måneden. Mange af de tidligere 
nævnte trofaste kirkegængere inddrages 
som frivillige, sammen med mange an-
dre, og bliver på den måde en naturlig og 
inkluderet del af de her gudstjenester.  
 
Jeg vil mene, at trosoplæringen har øget 
børns status i kirken og tydeliggjort end-
nu mere, at børn er fuldværdige medlem-
mer og gudstjenestedeltagere – ja, ikke 
blot det – de bidrager til kirkevækst og 
en lavere tærskel for deres familier til at 
komme i kirke og også til at deltage i 
nadver.  
Børnene ses ikke kun på som modtagere, 
men som vigtige bidragsydere, der godt 
kan lære voksne noget om tro og om kir-
ken. Børnene har en åbenhed og en 
umiddelbar tilgang til tro, Gud, kirke og 
sakramenter, som vi voksne nogle gange 
mangler.  
Derfor vil jeg sige, at børns rolle i kirken 
er helt selvfølgelig, og at børnenes tilste-
deværelse er meget berigende og vigtig 
for et levende kirke- og gudstjenesteliv. 
 
Lille Anders kom altid først i nadverkøen 
i Paulus kirke – han viste vejen derop for 
mange andre.     
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Som jeg skrev i sidste nummer af Lo-
kalbladet kan vi nu igen mødes i Fro-
kostklubben. Jeg håber I glæder jer 
ligeså meget som jeg gør, det bliver 
dejligt at mødes igen.  
Vi mangler jo et forslag til mødet i 
december, og vi skal også i gang med 
at planlægge forårsprogrammet, så I 
må meget gerne tænke på emner til 
foredragsholdere. 
Vi starter jo med et oplæg om ulven 
og dens fremtid i Danmark. Det skal 
nok give stof til en god debat. 

Programmet ser således ud : 
15.09.2021:  
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 
velkommen til 

julekoncert i Ødis 
kirke med dygtige 
Haderslev drenge-

kor! 
 

BILLETTER: 
Kr. 125  

pr. billet. 
Købes på  

billetnet.dk 

JULEKONCERT MED HADERSLEV 
DRENGEKOR TIRSDAG DEN  

7. DECEMBER KL. 19.00 

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

 

 Hvor andet ikke er nævnt er  

gudstjenesten v/sognepræst  

Inger Hvindenbråten 

 

September 

5. 14. søndag efter Trinitatis kl. 10.30 

Høstgudstjeneste  

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 

24. Ingen gudstjeneste—vi henviser 
til omegnens kirker 

31. 22. søndag efter Trinitatis kl. 10.30 

Præsentation af årets konfirmander 

Hilsen fra menighedsrådet: 
D.19.8. holdt vi det første menighedsråds-
møde efter sommerferien. 
Som det ses ved indgangen til kirkegården, 
er der nu gang i at få gjort søjlerne færdige. 
Det bliver flot og solidt! 
Menighedsrådet er ved at se på muligheder 
for at få sat forsatsruder i for vinduerne inde 
i kirken for at bedre indeklimaet, holde på 
varmen og spare på varmeudgifter. 
Restriktioner for kirken er nu også lempet 
som i det meste af samfundet. 
Det vil sige, at vi nu må fylde kirken og 
holde gudstjenester samt nadver, uden at der 
skal tænkes på afstand. Vi bibeholder sprit-
dispenser ved indgang til kirken, samt mu-
lighed for at spritte hænder på vej til nadver. 
Næste menighedsrådsmøde er d. 22.9. 

kl.19.30 i Vestfløjen 

Flotte søjler!! Nu venter vi på de renoverede 
låger og lamper. 

 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 

Også denne gang skal vi ud i 
naturen for at finde dette num-
mers Hvad er Det”. 
 

Det var et af de gentagne uhel-
dige eksempler på brugt og kas-
seret nylonsnor, som man tit 
støder på ude i naturen, der var 
emnet for sidste nummers 
”Hvad er Det”. 

   Stoffet er naturfremmed og 
bliver på det nærmeste ikke 
nedbrudt ved naturlige proces-
ser. Samtidig e@2r det meget 
stærkt.  
 

  En skovspurv har brugt en 
stump kunststofsnor til redebyg-
ning. Det har kostet den livet, 
idet den efter at have afleveret 
snoren i reden er kommet til at 
hænge fast i den på vej ud og 
ikke har kunnet frigøre sig. 
Den blev således dødfunden 
hængende fast i redekanten.  
   

Foto: Johannes Erritzøe 
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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 

 

LOKAL AVISEN  
for 40 år siden 
Nr. 7 torsdag den 6. august  1981 
 

NATURGAS TIL ØDIS OG 
ØDIS BRAMDRUP VEDTAGET 
Byrådet har på sit møde i juni vedtaget 
første del af varmeplanen for Vamdrup 
Kommune. Til manges overraskelse inde-
holder planen også, at Ødis og Ødis Bram-
drup skal forsynes med naturgas til bolig-
opvarmning. 

Byrådets beslutning virker overraskende, 
fordi man indtil for få måneder siden har 
fastholdt, at det ikke var økonomisk for-
svarligt at føre gassen frem til Ødis og 
Ødis Bramdrup. 

Gassen skal efter planen føres frem gen-
nem en ledning fra Vamdrup til Hjarup og 
derfra til Ødis og Ødis Bramdrup. 

Tilslutningsafgiften bliver 4000 kr.  plus 
ca. 4600 kr. plus moms for et gasfyr. Alt i 
alt en post på små 10 000 kr. beregnet efter 
prisniveauet i marts 1981. 

Hvad forbrugerne i øvrigt kommer til at 
betale i faste afgifter og kubikmeterprisen 
for naturgassen, foreligger der ikke noget 
endeligt om i øjeblikket, kun at disse priser 
vil blive omkring 40% højere end først 
antaget. 
 

DET NYE SKOLEÅR 
Sommerferien er ved at være forbi. Det nye 
skoleår begynder mandag den 10. august, 
og som altid er det med spænding og inte-
resse, man ser frem til igen at møde kam-
merater og lærere. 

Specielt er det nok spændende for alle 
nye elever at skulle til at deltage i skolens 
dagligdag. 

189 elever møder op, deraf skal de 29 
børn begynde i børnehaveklassen. 

Foruden ”de gamle lærere” vil et ny læ-
reransigt være at finde på skolen. 

Gitte Dressel har før sommerferien af-
sluttet sin læreruddannelse fra Kolding 
Seminarium.  

Foruden almindelige skolefag skal hun 
varetage sang– og musikundervisningen. 
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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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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 



 

 

     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: Annebet Sjøgaard 
Tlf. 29310099 mail: info@annebet.dk  

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        
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
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bill
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af F
re

de N
ielse

n

 

 
 
 

Næste  nummer: 
 

Udkommer 5. oktober 2021 
Deadline fredag den 24. sept. 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 lidt vest på i sog-
net. 
 
Det var ejendommen på Farris-
vej 35 i Ødis Bramdrup, der var 
foreviget på sidste nummers 
Gættebillede”.  


