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Spejderne starter ny 
sæson 
 

Torsdag d. 18. august 2022 
starter Spejderne i Ødis den 
nye sæson for alle, både nye 
og gamle spejdere. Vi mø-
des i TVETO-hytten på 
Vamdrupvej 16 i Ødis 

Læs s. 7 

Bedsteforældredag i        
Børnehuset Søbo 
 

Endelig kunne vi igen fejre 
Bedsteforældredag i Søbo. 
Den 20. maj havde vi invi-
teret alle bedsteforældre til 
at komme og være sammen 
med deres børnebørn. 

 Læs s. 20 

Invitation 
 

Ødis Forsamlingshus holder 
åbent husarrangement  
fredag den 9. september 
klokken 14.00 - 16.00. 
 

Forsamlingshuset er nu fær-
dig med den planlagte reno-
vering udvendig. 

 Læs s. 8 

 LOKALBLADET 

   FOR ØDIS BRAMDRUP  /  ØDIS  /  FOVSLET 

6/22   
August                    
2022 

I dette nummer af      
Lokalbladet kan du læse  
Nyt fra Lokalrådet                s. 3                              

Sang for Sangglade              s. 3 

Velkommen til Ødis     s. 4 og 6 

Byvandring                           s.8 

Ødis Mejeris historie            s. 8 

Sjov ved søen                       s. 9    

Landsbylauget                    s. 10 

Spejderlejr                          s. 11        

Hvilken Vej?                     s. 12  

Kirkesider                       s.15-18   

Børnehaven Søbo                s.20 

Sankt Hans v. Ødis Sø       s. 21 

Hold og Aktiviteter ØdisIF s.22 

Åben Hal                            s. 23 

Tak til Mindefond               s. 23 

Lokalbladet 40 år                s. 25 

Byvandring gennem ØDIS CITY 
Lørdag den 27. august  
Vi mødes på Fælleden kl. 10.  
 

Mange har efterspurgt, om det var 
muligt at arrangere en sådan tur gen-
nem Ødis bymidte. Nu sker det.  
  Otto Olsen og Jørgen Clausen vil 
være vores guider, og alle, der har 
sjove historier eller minder, må meget 
gerne byde ind undervejs.      Læs s. 8 

Høstfest i Ødis Bramdrup 

Lørdag den 24. sep-
tember afholder vi 
igen den meget popu-
lærere og meget savne-
de Høstfest. Program 
for høstfesten kommer 
i september nummeret af Lokalbladet. 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

Landsbylauget Ødis Bramdrup  
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Sognets aktivitetskalender 2022 
AUGUST AKTIVITET ARRANGØR/STED 

Lø.d.27.aug. kl. 10.00  
fra kl. 12.00 

Byvandring i Ødis                  
Sjov ved Søen 

Aktivitetsudvalget/  
Fælleden ved Ødis Sø 

Ti.d.30.aug.19.00 Foredrag Menighedsrådet/Vestfløjen 

SEPTEMBER AKTIVITET ARRANGØR/STED 

Fr.d.2.sept. 16:30-20:30 Åben Hal Ødis Hallen 

Lø.d.3.sept. Ekskursion for personale og fri-
villige 

Menighedsrådet  

To.d.8.sept. kl. 19.00 Sang for sangglade Vestfløjen og kirken 

Fr.d.9.sept. kl.14-16 Åbent Hus i Forsamlingshuset Forsamlingshuset 

Sø.d.11.sept.kl. 10.30 Høstgudstjeneste Kirken 

Ti.d.20.sept. kl. 19.00 Sang for sangglade Vestfløjen  

On.d.21.sept kl. 10.00 Frokostklubben Vestfløjen  

Lø.d.24.sept. Høstfest  Landsbylauget/Ødis Br. 

OKTOBER AKTIVITET ARRANGØR/STED 

Sø.d.2.okt. kl.10-14 Landsindsamling  Røde Kors 

Ti.d.4.okt. kl. 19.00 Sang for sangglade Vestfløjen  

Fr.d.7.okt. 16:30-20:30 Åben Hal Ødis Hallen 

Sø.d.9.okt kl. 11.30 Møde med menigheden Vestfløjen  

On.d.26.okt kl. 10.00 Frokostklubben Vestfløjen  

NOVEMBER AKTIVITET ARRANGØR/STED 

Ti.d.1.nov. kl. 19.00 Sang for sangglade Vestfløjen  

Fr.d.4.nov. 16:30-20:30 Åben Hal Ødis Hallen 

Ti.d.15.nov. kl. 19.00 Sang for sangglade Vestfløjen  

On.d.16.nov. kl. 10.00 Frokostklubben Vestfløjen  

Sø.d.27. nov. Juletræsfest  Landsbylauget/Ødis Br. 

Ti.d.29.nov. kl. 19.00 Sang for sangglade Vestfløjen  

DECEMBER AKTIVITET ARRANGØR/STED 

Fr.d.2.dec.16:30-20:30 Åben Hal Ødis Hallen 

Ti.d.13.dec. kl. 19.00 Sang for sangglade Vestfløjen  

On.d.21.dec. kl. 10.00 Frokostklubben Vestfløjen  
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Nyt fra Lokalrådet 
 

Infomøde om Energipark beliggen-
de i Farris 
 

Lokalrådet ØBØF var i juni måned sam-
men med Stepping Lokalråd, Landsbylau-
get Ødis Bramdrup, de nærmeste naboer 
og byrådspolitikere, indkaldt til infomøde 
i Stepping omhandlende et Energipark 
projekt, som 2 lokale lodsejere samt et 
udviklingsfirma varsler med i Farris. 

På orienteringsmødet fremgik det, at det 
nuværende idéprojekt omhandler fire 180 
meters høje vindmøller, samt en solcelle-
park på 150 ha beliggende i Farris. 

Det var tydeligt for enhver, der deltog 
på infomødet i Stepping, at der var stor 
modstand mod kæmpevindmøller placeret 
i Farris. Flere byrådspolitikere var mødt 
op, og Lokalrådet ØBØF appellerer natur-
ligvis til, at Kolding Kommunes folke-
valgte husker, at de også skal varetage alle 
borgeres interesser, og ikke lader enkelte 
lodsejere berige sig på lokalområdets be-
kostning. 

Lokalrådet følger naturligvis projektidé-
en fremadrettet - og orienterer såfremt der 
kommer nyt. 
 

21 almene boliger på vej i Ødis 
(Krohaven) 

Lokalrådet er blevet orienteret om, at det 
formelle omkring Bovia’s (AAB) almene 
byggeri på Krohaven (Mejerivej/
Steppingvej) er faldet på plads, og at det 
forventes, at 21 almene boliger vil stå 
færdig inden udgangen af 2023. Denne 
glædelige nyhed betyder, at nedbrydning/
klargøring vil påbegynde i løbet af efter-
året 2022.  

Det bliver dejligt at kunne byde nye bor-

gere velkommen til Ødis. 

  

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2022 
 Nr. 7 deadline 26. august   udkommer 6. september 
 Nr. 8 deadline 23. september    udkommer 4. oktober 
      Nr. 9 deadline 28. oktober    udkommer 8. november 
 Nr. 10 deadline 25. november udkommer 6. december 

 

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2023 
 

 Nr. 1 deadline 27. januar   udkommer 7.  februar 
 Nr. 2 deadline 24. februar   udkommer 7.  marts 

Sang for Sangglade  

Vi er blevet opfordret til at synge i kir-

ken til høstgudstjeneste søndag den 11. 

september kl. 11.30. 

Lisbeth og Hans Ole er forhindret tirs-

dag den 6. september.       

 I stedet mødes vi  

torsdag den 8. september kl. 19.00 i 

Vestfløjen.  

Vi går op i kirken og synger/øver de 

sange, som vi skal synge til høstguds-

tjenesten. 

Jeg skriver til jer, når vi ved, hvilke 

sange, vi skal synge.        Jette 
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Velkommen til Ødis Sogn  

Af Inge M Thomsen 
 

Velkommen til de nye beboere 
på Fløjbjergvej 10. 
Den 1. januar flyttede Camilla 
Tagesen på 30 år ind sammen 
med sine 2 friske drenge, 

Jacke på 3 år og Joey på 1 og et halv år.  
Drengene er begge i dagpleje ude ved Tove 
Frostholm, hvor de elsker at være, men de 
må skilles nu, da Jacke skal starte i Børne-
huset Søbo, hvilket han selvfølgelig glæder 
sig til. 

De nyder huset og især den dejlige lukke-
de have og den fine udsigt over marken 
med de fine små søer på Ødisgårds marker.  

Camilla er født og opvokset i Christians-
feld og boede, før hun flyttede hertil, i en 
årrække i Fovslet. Det var vigtigt for hende 
at blive i nærområdet og fastholde drenge-
ne i dagplejen og senere børnehaven. Og  
en dag skal de starte i Ødis Skole, en lille 
skole med fokus på tryghed og trivsel.   

Jacke glæder sig til at blive gammel nok 
til at komme op og spille fodbold med de 
andre børn.  

Camilla er uddannet social- og sundheds-
assistent med speciale i det terapeutiske 

område. Hun arbejder på sygehuset i Mid-
delfart, en del af Sygehus Lillebælt.   

I sin sparsomme fritid kører hun på Road 
Race på sin motorcykel f.eks. på en bane i 
Padborg. WOW, hvem der turde det. Der er  
ellers nok at se til med job, hus og have 
samt to raske drenge. Hun har hilst på de 
omkringboende naboer og føler sig hjerte-
lig velkommen.  

Lille Joey ser lidt sur ud på billedet, ikke 
sådan når jeg dukker op lige i den såkaldte 
ulvetime. 

Vild med vilje 

Et udsnit af en Vild Have et sted i Ødis. 
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INVITATION 
Ødis Forsamlingshus holder 
åbent hus-arrangement  

fredag den 9. september 
klokken 14.00 - 16.00. 

Ødis Forsamlingshus er nu færdig 
med den planlagte renovering ud-
vendig. 

Huset har fået et nyt flot tag med 
listedækket tagpap, og murværket 
på facade og gavl har fået udskiftet 
alle fuger, sokkel er blevet repareret 
og pudset op, og så er skiltet over 

døren blevet malet 
op. 

Der skal lyde en 
STOR TAK til 
alle de frivillige, som har givet en 
hånd, stor eller lille, med ved reno-
veringen. 

Ligeledes skal der lyde en STOR 
TAK til alle, som har ydet et økono-
misk bidrag til renoveringen. 

Der har været en fantastisk opbak-
ning, og hele Ødis og Omegn har 
virkelig bidraget til renoveringen af 
vort forsamlingshus. Derfor invite-
rer bestyrelsen til en reception / 
åbent hus-arrangement  
fredag den 9. september klokken 
14.00 - 16.00. 
Alle er velkomne, og der vil være 
lidt til halsen og ganen.  

 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen for 

 Ødis Forsamlingshus. 
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Af Karen Nielsen 

Det er en solbrændt Leon Hol-
bæk, der tager imod på Christi-
ansholm i Fovslet, lige hjem-
vendt fra ferie i Italien.  
Der er dækket op til tre, med 

kaffe og kage, da Leon har sin lille søn 
Liam på to år på besøg.  

Som mange nok ved har Leon Holbæk en 
lang professionel boksekarriere bag sig. 
Han startede med at bokse som femårig og 
stoppede som 31årig. Han har deltaget ved 
verdensmesterskaberne og vundet danske 
mesterskaber, vundet guld  Malmö Cup to 
år i streg. Han har bokset på landsholdet og 
deltaget i udtagelse til VM i Puerto Rico. 
De gode år under ledelse af Ivor Delima. 

Han har bokset 69 amatørkampe, har haft 
57 sejre og bokset 33 kampe på knock-out. 
Leon er nu manager og træner for den unge 
bokser Jacob Bank, som er den hurtigst 
stigende danske bokser på verdensrangli-
sten nogensinde. Tilfældigheder gjorde, at 
han bor som Leons nærmeste nabo på Chr. 
Holmsvej i Fovslet. 

Efter boksekarrieren har Leon bl.a. været 
inde ved militæret, ved hærens kamptrop-
per. Han har trænet boksere og startet et 
fitnesscenter op sammen med fire andre, 
som kørte i fem år. For seks år siden starte-
de han med boksetrænings hold i garagen i 
privaten i Sdr. Bjert, med tre deltagere på 
hvert hold, alt imens han sparede op til at 
etablere mere plads og større hold, hvilket 
han senere gjorde i Kolding. Han arbejder 
nu på 360 kvadratmeter i Smedegade og 
har 24 deltagere på hvert hold.  

Leon er en travl mand, der hele tiden fin-
der på nyt. Han udvikler selv koncepter, 
hvor deltagerne skal lære at træne, motio-
nere, boksetræne, styrketræne og lære om 
sund kost. Som han siger: Man skal holde 
sig i form, så lever man længere.  

Foruden sønnen Liam, har Leon også 
sønnen Patrich på 23 år, som også har væ-

ret i bokseverdenen i en periode.  
Leon flyttede ind på Christiansholm i 

Fovslet i februar 2022, hvor der er masser 
af plads, så meget at han bruger noget af 
det som træningscenter for Jacob Bank og 
de andre topboksere, professionelle boksere 
fra TK promotion, hvor de træner hård træ-
ning tre gange om dagen og laver sund 
mad. 

Til spørgsmålet om, hvordan han er hav-
net helt herude på landet svarer han, at han 
nyder freden og roen herude og lader op, da 
han til daglig er omgivet af mange menne-
sker. At sidde i haven og se på dyrelivet og 
naturen er `lise`. Som han siger: Her kom-
mer flere harer end biler.       
 
.     

 

Velkommen til Ødis Sogn  

Leon foran diplomet som verdens bedste 
til en-arms armbøjninger 
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Spejderne starter ny sæson 
 

Torsdag d. 18. august 2022 
starter Spejderne i Ødis den nye sæson 
for alle, både nye og gamle spejdere. 
 

Kan du lide at være ude i og undersøge naturen, være kreativ, 
lave mad på bål, lege og udfordre dig selv sammen med an-
dre? Kort sagt er du til friluftsliv? Så er spejderlivet, noget for 
dig! 
 

Vi laver spejder arbejde for Bævere, Ulve, Juniorer og Trop, kort sagt for alle 
fra 0. klasse og op. Vi har også plads til nye både unge og voksenspejdere. 
 

Vi mødes i spejderhytten, som hedder TVETO-hytten og ligger 
på Vamdrupvej 16 i Ødis 
 

Møderne ligger torsdag for: 
 Bævere - som er 0. og 1. klasse, kl. 16.45 til 18.15  

 Ulve - som er 2. og 3. klasse, kl. 16.45 til 18.15 

 Juniorer - fra 4. og 6. klasse, kl. 18.30 til 20.30 

 Trop-spejdere – fra 7. kl. og op, kl. 18.30 til 20.30 

 
 

Der er tradition for, at de spejdere, der skal rykke over i den næste grup-
pe, starter efter sommerferien i den gruppe de forlader. 

    
For nye spejdere er de første 6 møder gratis, ellers er 
kontingentet 250 kr. pr. halvår.  
Man kan leje spejderuniform hos os for 100 kr. pr år. 
 
Information kan fås hos  
Anne  tlf. 2388 9196  

Jette   tlf. 4119 0703  

Karoline  tlf. 2984 1264 

eller odisspejder@gmail.com 
Find os på www.odisspejder.dk 
 
 

“At være spejder er at være en del af et fællesskab, hvor leg og 
ansvar forenes. Vi udfordrer hinanden og giver børn og unge 
mod på at tage ansvar.” 
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BYVANDRING GENNEM     
ØDIS CITY 
Lørdag den 27. august. 
Vi mødes på Fælleden kl. 10.  
Mange har gennem de seneste år efter-

spurgt, om det ikke var muligt at arran-

gere en sådan tur gennem Ødis bymid-

te.   

Vi, der har boet her i  ”100” år bruger 

tit udtrykket: ”Nå, det hus hvor bage-

ren var,” eller der hvor Meta boede – 

nå, skomagerens hus og sådan kunne 

jeg blive ved – nævner lige i flæng: 

Købmanden, Brugsen, Slagteren, Bar-

beren…. 

Og sætningen: Er der da ingen, der bor 

i deres eget hus – griner vi tit af. 

Otto Olsen og Jørgen Clausen vil være 

vores guider, og alle, der har sjove hi-

storier eller minder, må meget gerne 

byde ind undervejs.   

Vi mødes på Fælleden kl. 10.00 ( der 

hvor sø pavillonen forhåbentlig snart 

bliver bygget )   lørdag den 27 august   

og slutter turen af nede ved Ødis Sø. Vi 

forventer, at turen tager ca.  2 timer. 

Arrangementet er i forbindelse med   

SJOV ved SØEN   og når gåturen er 

slut, kan man forsætte ved søen bl.a.  

med at spille banko og andre sjove ak-

tiviteter.  VEL MØDT.   

 

Med venlig hilsen  

Aktivitetsudvalget  

Inge M Thomsen  

I den flotte række af sten, der ses ud til 
vejen ved det gamle mejeri i Ødis, står 
der en, der er særlig stor – en stribet 
gnejs, som er en omdannet granitsten 
med en række årstal indgraveret. 

Lokalrådet har foranlediget, at stenen er 
blevet renset af og teksterne på den er 
blevet malet op, så de nu tydeligt kan 
læses. 

Det fremgår af Ødisbogen, at årstallene 
står der som kardinalpunkter for begiven-
heder i mejeriets historie gennem tiden. 

I året 1888 blev Drenderup Mejeri op-
ført på et hjørne af Drenderupgårds mark. 
De første andelshavere var bønderne i 
Drenderup og Ødis Bramdrup. Land-
mændene blev andelshavere efterhånden 
efter ansøgning og mod ydelse af et ind-
skud. 

I 1915 - 16 var der tale om opførelse af 
to mejerier, men man enedes om at bygge 
et nyt i stedet på Smedetoften ved 

Hardtsminde. Mejeriet blev taget i brug 
d. 31. maj 1917. 

I 1936 blev ostelageret udvidet, og man 
begyndte at lave Roquefort-ost. Beboerne 
i Fovslet blev optaget som andelshavere. 

I 1953 lavede man en omforandring af 
mejeriet. Oedis Osteeksport stiftedes. 
Formålet var direkte eksport til Tyskland. 

I 1963 indførtes brug af tankvogne. 

  

  

Lidt om Ødis Mejeris historie 
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Sjov ved Søen 
Så er vi klar med et program for en dag med sjove aktiviteter for alle aldre ved 
Ødis Sø lørdag den 27. august.     

Dagens program 
 

10.00-12.00: Rundvisning i Ødis ved Aktivitetsudvalget. Start 

ved Fælleden kl. 10.00 (der hvor Søpavillonen forhåbent-

lig snart bliver bygget)  

12.00-13.30:  Banko med flotte præmier  

13.30-14.45: Kagedyst. Bag Ødis´ bedste kage og vind en flot 

præmie. Tilmelding.                                                         

En konkurrence, hvor man kan købe kager og stemme 

om, hvilken er bedst.  

15.00-15.45: Sherif Haps og Guffe kommer og underholder 

børn I alle aldre, men mest de mindste.   

16.00-17.00: Prøv Krolf ved Krolfklubben KØK Ødis Kroge.  

16.30-18.00: Børnefodboldkamp fra 6. klasse og ned (alle er 

velkomne). 

18.00-20.00: Pattegris m. tilbehør 135 kr. børnepris 65 kr.                                      

 Tilmelding. minimum 50. tilmeldte. 
 

I perioden fra kl. 14-18 kan I deltage i følgende 

 Paddleboard,  
 Spejderne står for snobrød og tømmerflådebygning, 
 Øl-smagning ved Beershoppen i Kolding, spil og 

lege, flødebollemaskine.  
 Spise og drikke:  
 Pølser, slik, chips, sodavand, fadøl, specialøl og Vin.  

 

Tilmelding til Pattegris og tilbehør:  
Ønsker du at tilmelde dig til pattegris, send en SMS 
til  53 63 12 37 eller skriv til rlg@hotmail.dk 
 

Tilmelding til Kagedyst:  
Ønsker du at tilmelde dig den store kagedyst og vise 
Ødis din kagekunst og vinde en flot præmie, så send 
en SMS til 51 52 58 10 eller skriv til jan@tinnie.dk 

 
 

Støtteforeningen for Ødis IF glæder sig meget til at se dig på dagen. 
Hvis I har nogle spørgsmål til dagen, kan I altid sende SMS til                        
René Gubi på 53 63 12 37 eller en mail til rlg@hotmail.dk eller Jan Jørgensen 
SMS til 51 52 58 10 eller mail til jan@tinnie.dk 
    

mailto:rlg@hotmail.dk
mailto:jan@tinnie.dk
mailto:rlg@hotmail.dk
mailto:jan@tinnie.dk
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Landsbylauget Ødis Bramdrup har 
afholdt konstituerende bestyrelses-
møde. 
Der er mange ideer og projekter den 

kommende tid, og derfor er det en stor 

glæde, at opbakningen til bestyrelses-

arbejdet er så stor. 

Til bestyrelsen valgtes følgende perso-

ner: 

Formand: Claus Mørkøre 

Næstformand: Marie Støvlbæk 

Kasserer: Clarissa Hedegård  

Kasserersuppleant. Brian Qvortrup  

Bestyrelsesmedlemmer: 

Hanna Rasmussen 

Daniel Gouveia  

Lone Mørkøre  

Bestyrelsessuppleanter:  

Lars Andersen & Linda Puggaard.  

Revisor: Ejner Junge 
 

Bestyrelsen er konstitueret. Det bety-

der dog langt fra, at vi ikke gerne ser 

flere af byens borgere tage aktivt del i 

foreningen og de kommende aktivite-

ter: 

  

Torsdag den 23. juni afholder vi i 

samarbejde med Lokalrådet Sankt 

Hans fest ved Ødis Sø. 

Lørdag den 24. september afholder vi 

igen den meget populærere og meget 

savnede Høstfest. Program følger sna-

rest. 

Søndag den 27. november afholdes 

juletræsfest på sportspladsen, hvorefter 

træet på torvet tændes. 

Flagning. Vi vil forsøge at stable et 

Flaglaug på benene. Vi søger landsby-

puljen om midler til en trailer, således 

at opstilling og nedtagning bliver mere 

overkommelig. 

Smuk Landsby afholdes igen i 2023. I 

år var vi næsten 30 deltagere og havde 

en fantastisk dag. Datoen er endnu ikke 

fastlagt. 

Desuden har Landsbylauget taget aktiv 

del i projektet omkring Fjernvarme. 
 

Vi arbejder desuden på et par ønskeli-

ster, som vi meget gerne modtager bi-

drag til: 

1. Ønskeliste til tiltag og forbedringer, 

hvortil der kan søges midler fra Lands-

bypuljen. 

Dette kunne som foreslået være mere 

cykelsti og fortov, for at sikre børnenes 

skolevej. 

2. Ønskeliste til nye aktiviteter. Der er 

fremsat ønske om historiske byvan-

dringer, hvor særligt tilflyttere kan hø-

re om byens historie og de mennesker, 

der igennem tiden har været med til at 

forme vores skønne landsby. 
 

Send meget gerne jeres ønsker og ideer 

på mail til: claus@lone-m.dk. 

Ligeledes er man som altid velkommen 

til at ringe med spørgsmål og ideer, til 

Claus Mørkøre på telefon 5155 4484. 

På vegne af Landsbylauget 
Claus Mørkøre 

Landsbylauget Ødis Bramdrup  

mailto:claus@lone-m.dk
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Bæver og Ulve spejdere på 
sommerlejr 

I Pinsen drog en flok på 18 forventningsful-
de Bæver og Ulve fra Ødis på sommerlejr 
på Spejdercenter Assenbækmølle ved Var-
de.  

Straks efter ankomsten fredag aften var 
alle i gang med at sætte telte op, indrette 
lejrplads og kigge nærmere på området. 

Lørdag formiddag gav alle store som små 
den fuld gas med at hente rafter og binde. 
Lejrpladsen blev forsynet med både spise-
bord, køkken, bålplads, plads til at hugge  
og save brænde og fedtfælde til snavset 
vand, og vi må ikke glemme et opvaske-
bord.  

Herefter gik det løs med aktiviteter og 
træning i det store superhelte akademi, 

sammen med spejdere fra andre grupper 
både grønne og blå.  

Indimellem var der tid til lejrbål, ture i 
Tutten og hygge i teltene, boldspil, madlav-
ning på bål og opvask i hånden samt en lille 
smule nattesøvn.  

Vi nåede også al slags vejr sol, regn, var-
me og kulde samt angreb af mitter/knoter 
eller hvad man nu kalder den slags små 
bidende væsner. 

Mandag formiddag var alle, veltrænede 
og udstyret masker, kapper, våben, klar til 
at gennemgå superhelte akademi-testen. 
Selv ikke det kedeligste regnvejr på testda-
gen kunne slå spejderne ud af kurs. Der var 
trænet hårdt og alle bestod. Vi kunne derfor 
tage en hel flok nye superhelte med hjem til 
Ødis. 
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Hvilken vej ? 

”Vejgættebilledet” denne gang er fra 
den sydøstlige del af sognet!  
Hvor mon vejen findes? 
   Sidste nummers ”Vejgættebillede 
var et stykke af Steppingvej set fra øst 
mod Ødis efter vejkrydset Steppingvej/
Fovsletgårdsvej/Hjortvadvej  
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Modetøj til alle kvinder 

str. 32-54 

Torvet 8  -  6580 Vamdrup 
28723822 

mail: info@berg-co.dk 

Udtrækning af 
ØdisIF lotteri  
august 2022 

 

 199, 98, 142,   

61, 36, 70,      

133, 116, 58,  

259, 291,68 

Udsnit af en Vild Have et sted i Ødis 

Vilde Haver 



 14 

 

FAGKUNDSKAB . KVALITET . SERVICE 
__________________________________________________________________________ 

 

VAMDRUP 
SPECIALOPTIK 

OPTIKER - OPTOMETRIST 
TLF. 75 58 10 86 

 
 

 

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

   URE - BRILLER               GULD - SØLV 

GRATIS  synsprøve 
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maj 2018 

 

 

AUGUST 2022 

 

HØSTGUDSTJENESTE OG HØSTINDSAMLING 

HØSTGUDSTJENESTE 
SØNDAG DEN  

11. SEPTEMBER  
KL. 10.30 

Vi glæder os til at fejre høstgudstjeneste, 
og håber at rigtig mange har lyst til at  
komme! Kirken vil som altid være flot 

pyntet. Det bliver spændende at se, hvad 
børnene vil lave af flot kunst i år, og Be-

rith og Iben har også store og kreative pla-
ner.  

Efter gudstjenesten samles vi i præste-
gårdshaven, hvor Kristian og Jens venter 
med grillen fuld af pølser, og vi serverer 
også kaffe. Ved regn rykker vi indenfor i 

Vestfløjen. 

”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 Luther: 

”mad, tøj, sko, hus, hjem, marker… 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 mennesker.  Man 

kan give kontanter i kirken eller give via 
MobilePay (info i kirken under gudstjene-

sten). 
Landmand Marius og hans veninde Oda 

overvåger indsamlingen: 
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"Mit liv i Israel:  
At bo i en konfliktzone" 

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til 
foredrag i Vestfløjen  

tirsdag den 30. august kl. 19.00. 
 
Her kan I læse om foredragsholder, hendes bag-
grund og hendes arbejde: 
Mit navn er Sarah Arnd Linder. Jeg er 35 år, 
datter af en israelsk far og en dansk mor og er 
vokset op i Danmark, Schweiz, Frankrig og Bel-
gium. Jeg er pt bosiddende i Israel på 15. år.  
Lidt om mig: I 2009 blev jeg færdig med min 
Bachelor-grad i "Government, Diplomacy and Strategi" med Cum Laude med fokus på 
Conflict Resolution og International Affairs ved Interdisciplinary Center Herzliya, Isra-
el. Derefter fortsatte jeg med "History of the Middle East" på Tel Aviv University, Israel 
på Masters-niveau og blev færdig med min MA i 2014 med Magna Cum Laude, hvor jeg 
også lærte klassisk arabisk.  
Siden begyndelsen af mit ophold i Israel har jeg altid været interesseret i konflikten og 
fredsorganisationer, men især kvinders forhold til konflikten. Som kvinde er jeg selv 
blevet direkte og indirekte påvirket af konflikten.  
I 2015 opsagde jeg mit job som juridisk analytiker hos Moroccanoil i Tel Aviv, da jeg 
brændte for at gøre en indsats for kvinderne i regionen. Jeg gik i 2015 i gang med at in-

terviewe israelske jødiske og palæstinensiske 
kvinder, om hvordan konflikten har påvirket 
deres liv. Mit projekt fik navnet "Political is 
Personal - PiP" med skelen til rødstrømpernes 
slogan i 60-70'erne, og for at bevise det 
"politiske" har en direkte samt indirekte effekt 
på kvinders liv i Israel-Palæstina. Cirka 100 
kvinder er blevet interviewet indtil i dag, og 
PiP har fået en del omtale både i Israel-
Palæstina men også i Danmark og ved det Eu-
ropæiske Parlament i Bryssel, hvor en udstil-
ling om PiP blev afholdt for tre år siden. 
(www.politicalispersonal.org).  
Siden starten af PiP har jeg holdt adskilli-

ge foredrag i Israel, Belgien, Tyskland, Dan-
mark og USA om hvad PiP går ud på, hvad 

baggrunden og formålet med PiP er. Ligeledes 
om andre emner såsom selve konflikten, det 

israelske samfund, status i Israel og i Palæstina, 
og om de emner, der er kommet op i kvindernes 

fortællinger. Jeg har ligeledes givet interviews 
om projektet i bl.a. canadisk radio. 

FOREDRAG VED SARAH ARND LINDER 

http://www.politicalispersonal.org/
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Fra torsdag d. 1. september tilby-
des babysalmesang igen i Ødis 

kirke. 
Babysalmesang er for babyer 0-12 mdr.  

sammen med mor eller far. 
Vi mødes i kirken 7 torsdage kl. 10.30, hvor 

vi synger sammen i ca. 30 min.  
og slutter med kaffe/the, som Jette har lavet 

til os. 
Tilmelding sker til Karin på mail:  

petersen13b@hotmail.com  
eller sms: 41593437. 

Jeg glæder mig til at se jer! 

BABYSALMESANG  

LÆGMANDSGUDSTJENESTER 
Som I kunne læse om i sidst nummer af 
Lokalbladet, er vi i kirken i gang med at 
lægge til rette for lægmandsgudstjenester, 
altså gudstjenester som afvikles af en an-
den end præsten. Ved pludselig sygdom 
eller lignende kan det være svært at finde 
en præstevikar, men så kan det alligevel 

blive en 
enkel 
gudstje-
neste 
uden 
dåb 
eller 
nadver. 
Her på 
billedet 
kan I se 

to af dem, der har stillet sig til rådighed: 
Jeanet Rostgaard Hansen og Terje Bård-
sen. I tillæg har også Lisbeth Holm Peder-
sen, Solveig Sørensen og Eva Schmidt 
sagt ja til den her tjeneste. Tusind tak, alle 
sammen! 
De har nu startet på et forløb, hvor vi har 
gået gudstjenesten igennem sammen, og 
alle har gennemført en ”øvelses-
gudstjeneste” i kirken. Det gik rigtig godt, 
og vi vil fortsætte på arbejdet efter som-
merferien. I løbet af efteråret vil de fem 
deltage i en gudstjeneste, hvor de leder det 

hele sammen med præsten, og de vil også 
deltage som tekst-
læsere på enkelte 
andre gudstjenester.  
 
Her kan I læse Sol-
veigs tanker om 
gudstjenesten og 
om det at selv skul-
le lede en: 
Kirken er et vigtigt 
holdepunkt i mit liv. Der er der ro og altid 
plads til at komme med både glæder, sor-
ger, og hvad der ellers presser sig på i li-
vet. Jeg bliver mødt af det guddommelige 
– det, der er større end mig selv, og jeg 
oplever et samvær med andre mennesker. 
Kirken er vores fælles kirke og bør så vidt 
muligt være åben, også når der ikke kan 
skaffes vikar for en syg præst. Derfor har 
jeg sagt ja til at kunne træde til og lede en 
gudstjeneste, selv om jeg ikke er præsteud-
dannet. Dåb og nadver må vi såkaldte læg-
folk ikke gennemføre. Vi bestemmer selv, 
om vi vil læse en prædiken op eller ”kun” 
læse søndagens tekster.  
Inger har skrevet et meget udførligt mate-
riale om gudstjenestens forløb og trænet 
med os i kirken. Vi er dog nye på posten, 
så jeg håber, I tager godt imod os – også 
når vi kommer til at lave fejl. 

mailto:petersen13b@hotmail.com
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Gudstjenester i Ødis Kirke  
august—oktober 2022 

 

 Hvor andet ikke er nævnt er  

gudstjenesten v/sognepræst  

Inger Hvindenbråten 

 

August 

7. 8.søndag efter Trinitatis kl. 10.30  

Anna-Sofie Arendt 

14.  Ingen gudstjeneste—vi henviser 
til omegnens kirker 

21. 10. søndag efter Trinitatis kl.10.30 

28. 11. søndag efter Trinitatis kl. 9.00 

September 

4. Ingen gudstjeneste—vi henviser til 
omegnens kirker 

11. 13. søndag efter Trinitatis kl. 10.30 

Høstgudstjeneste  - se omtale! 

18.  14. søndag e. Trinitatis kl. 10.30  

25. 15. søndag efter Trinitatis kl. 10.30 

Oktober 

2. Ingen gudstjeneste—vi henviser til 
omegnens kirker 

9. 17. søndag efter Trinitatis kl. 10.30 

Menighedsmøde i Vestfløjen bagefter 

16. 18. søndag efter Trinitatis kl. 9.00 

FORTSAT GOD SOMMER! 

 Kontakt  
Organist: Karin Petersen… 41593437  
Sognepræst:  
Inger Hvindenbråten …………..  93871700                  
Graver: Berith Rosenberg ..........  75598121 
Formand: Hans Ole Petersen  …  40790065 
Kirkeværge: John Bording ........  23204023 
 

Ved dåb, bryllup og begravelse  
henvendelse til sognepræsten.  

   

FROKOSTKLUBBEN 
 
Program for efteråret 2022: 
 

21. 9.2022: Else Møller 
Jeg elsker den brogede verden og alle 
dens finurligheder 
 

26.10. 2022: Bjarne Andresen 
Omsorgen for tidligere udsendte dan-
ske FN-soldater 
 

16.11. 2022: Peter Sejer Sørensen 
Fra Kina til Bramdrupgård 
 

21.12. 2022: Jens Groff 
Historien bag Frøkær Vingård  
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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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Bedsteforældredag i        
Børnehuset Søbo 
 

Endelig kunne vi igen fejre Bedsteforæl-
dredag i Søbo, efter Corona restriktionerne 
heldigvis blev ophævet. 

Den 20. maj havde vi inviteret alle bed-
steforældre til at komme og være sammen 
med deres børnebørn. Børnene var meget 
spændte og spurgte mange gange i løbet af 
morgenen, hvornår deres bedsteforældre 
kom. En græd af glæde, da de endelig duk-
kede op. 

Bedsteforældrene havde alle en blomst 
med, som de plantede sammen med deres 
børnebørn, og blomsterne står nu rigtig fint 
og pynter på Søbos legeplads.  

Der var tændt bål, så der kunne laves 

snobrød, og institutionen havde bagt boller 
og lavet marmelade til alle. Der var kaffe/te 
på kanden hele dagen.  

Der blev lavet et lille vulkanudbrud, hvor 
læreplanstemaet Natur, Udeliv og Science 

indgik. Det var lidt spæn-
dende at se på for alle store 
som små. 
Bedsteforældrene havde 
smurt madpakke, som de 
spiste sammen med deres 
børnebørn i de tre grupper. 
Dagen sluttede kl. 13, og 
mange børn var så heldige at 
komme med hjem sammen 
med deres bedsteforældre. 
 

Søbo siger tusinde tak for en 
rigtig dejlig dag til alle de 
bedsteforældre, der mødte 
op. Tak fordi I bakkede op 
om dagen. 
 ☺ Vi ses i 2023 ☺ 
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SANKT HANS ved ØDIS SØ 
Dejligt vejr og ca. 200 personer var 
til stede.  
Dette var anden gang Landsbylauget i Ødis 
Bramdrup og Aktivitetsudvalg i Ødis havde 
samarbejdet om dette arrangement, og alle 
var enige om, at det igen var en stor succes, 
ikke mindst på grund af det fantastiske vejr 
det var på aftenen.  

Formanden for Aktivitetsudvalget Eigil 
Laursen bød hjertelig velkommen til alle, 
og dejligt at se så mange mennesker ved 
Søen, efter to års pause på grund af Coro-
na.  

 Herefter blev ordet givet til formanden 
for Landsbylauget i Ødis Bramdrup, Claus 
Mørkøre, der holdt båltalen, og det var en 
rigtig god og vedkommende tale.  

Derefter blev det flotte bål ude på søen 
tændt, men inden dette skete, var der ud-
over heksen på toppen af bålet, blevet bragt 
flere hekse ud til bålet. En sjov tradition fra 
Ødis Bramdrup, hvor man kårer den mest 
spændende heks.  

 

Medens bålet brændte ud, sang vi de om-
delte sange.  

Boden blev godt besøgt, og man nød bå-
de øl og vand, kaffe og kage. Det gav et 
mindre overskud som efterfølgende er ble-
vet delt mellem de 2 byer.  

Tak til alle de frivillige, tak til Finn Klo-
stermann, der leverede strøm til bod og 
højtaleranlæg, Henning C. Rinkovski, der 
styrede forstærkeranlægget og til alle dem, 
der havde bagt kager til boden.  

Aktivitetsudvalget og Landsbylauget 
ønsker alle en fortsat god sommer. 

Dronebillede af de hårdtarbejdende frivillige 
der gør klar til Sankt Hans     
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☀️BYFESTEN☀️ 
Vi var i udvalget heldige at blive til-
delt penge fra Ester og Hans Clau-
sens Mindefond for at byfesten kun-
ne blive mulig,  
TAK for det!  
Pengene fra mindefonden valgte vi i ud-
valget skulle gå til slikposer til alle de ca. 
80 børn, der kom og spillede fodboldturne-
ring på dagen, en 6 m høj fodbolddartski-
ve, som alle besøgende flittigt kunne prø-
ve, gas til de to store grill, som gjorde at 
Cafeteriet kunne sælge godt 250 pølser 
med brød, slikkepinde som Super Bruce 
kunne dele ud til alle børn der kom forbi 
ham, besøg af Betty Bomstærk, som gik 
rundt forklædt som ballonklovn og lavede 
sjov og ballondyr til alle børn og til tre 
præmier til 1., 2., og 3.  
Pladsen til dyrskue, med gavekort til 
Agroland i Vamdrup.  
Der var også 4 trøstepræmier, som var en 
slushice og popcorn i cafeteriestanden fra 

de sponsorerede maskiner fra DIDDES i 
Ødis.  
 

Vi er i udvalget glade for, at Støtteforenin-
gen har takket ja, til at arrangere byfesten 
næste år, så det forhåbentlig kan være en 

tilbagevendende ting i vores by.    

 ÅBEN HAL 
 

 
 
 
 

Fredag den 2. september 
Fredag den 7. oktober 

Fredag den 4. november 

BEMÆRK 

NYT TIDSRUM Der afholdes Åben Hal                      

kl. 16:30 – 20:30  

 på følgende dage i 2022: 
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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 hen-
vende sig til Lokalbladets  
annoncemedarbejder eller 

redaktøren. 
Se side 31 

http://www.bauerskoereskole.dk/
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LOKAL AVISEN  
for 40 år siden 
Nr. 7-8   torsdag den 1. 
juli 1982 
 

Gadefodbold 

SANKT HANS 
CUP 
Traditionen tro blev der i 
forbindelse med Sankt 
Hans festlighederne afholdt  
et gadefodboldstævne for 
Ødis Sogn. 

Der var tilmeldt 9 hold i 
A-rækken og 35 hold i B-
rækken. 44 hold i alt med 
250 deltagere.  

Turneringens indledende 
kampe startede lørdag den 
19. juni. (forkortet) 

Jørn Petersen 

 

SANKT HANS  
FESTEN 
Vejret var så absolut ikke 
med arrangørerne Sankt 
Hans aften, men trods reg-
nen var alligevel omkring 
200 mødt frem til arrange-
mentet. 

Aftenen startede med fina-
lerne i gadefodboldturnerin-
gen. 

A-rækkens finale stod 
mellem Smedevej og Step-
pingvej. Det blev Smedevej, 
der gik af med sejren med 
slutresultatet 2-0. 

I B-rækken vandt Skov-
vang over Gåskær Tværvej 
med 3-2 efter omkamp og 
straffesparkskonkurrence. 

Efter fodboldfinalerne var 
der udtrækning af ameri-
kansk lotteri, og som sæd- vanlig var der et utal af ge-

vinster. 
Bålet blev tændt, men 

regnen havde i løbet af da-
gen gjort brændet drivvådt, 
så den tørre heks næsten var 
det eneste, der kunne bræn-
de. 

Otto Olsen holdt båltalen 
og sluttede af med at takke 
arrangørerne for det vellyk-
kede arrangement. 

Efter midsommersangen 
var der forfriskninger i tel-
tet.  (forkortet) 

Hans Ole Petersen 
 

 
 

Her har vi Steppingvej, der blev nr. 2 i B-rækken. Fra v.: Thomas Lund, 
Søren Gade, Doris Gade, Eigil Laursen med sønnen Brian foran, Dorte 
Andersen, Kirsten Lund, Eigil Fabricius og Bent 
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Hvad er det? Af Frede Nielsen 

Hermed en ny gåde i form af 
”Hvad er Det”  
Sidste nummers ”Hvad er 
Det” var et billede af en af 
de blærer, der har givet plan-
ten ”Blæretang” sit navn. De 
små huller der dækker hele 
overfladen er rester af afdøde 
mosdyr. 
   Mosdyr – bryozoer er 
grupper af kolonidannende 
smådyr. Mosdyr findes i alle 
have og på alle dybder ned til 
5500 m; de er almindelige i 
danske farvande. Et mindre 

antal arter er knyttet til brak
- eller ferskvand. De er 
fastsiddende suspensions-
ædere, dvs. de filtrerer fø-
departikler fra vandet. Det 
sker vha. en cilieklædt ten-
takelkrone omkring munden. 
   Langt de fleste mosdyr-
kolonier har et skelet af cal-
ciumcarbonat i kombination 
med kitin, men der findes 
også former uden hårdt ske-
let. Koloniens enkelte indi-
vider er sjældent over 1 

mm, men de danner et fælles 
skelet, som kan opnå en bety-
delig størrelse. Mange bryo-
zoer indeholder komplekse ke-
miske forsvarsstoffer; f.eks. 
kan nævnes en art som ved 
berøring kan forårsage dog-

https://denstoredanske.lex.dk/kitin
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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 

gerbankefnat, et hududslæt, 
der kan plage fiskere. 
   Der er registreret mere 
end 25.000 arter, hvoraf ca. 
4000 er nulevende. Mosdyr-
kolonier optræder i mange 
former. De fleste kolonier 
sidder fast på et hårdt under-
lag som f.eks. sten eller skal-
ler, mens andre sidder på 
f.eks. større alger. Opbygnin-
gen varierer fra simple, skor-
pedannende kolonier, som be-
står af et enkelt lag zooider – 
flercellede enkeltdyr, der er en 

del af et kolonidyr. Zooider 
kan enten forbindes direkte 
med væv eller dele et fælles 
eksoskelet (udvendigt skelet). 
Alle enkeltdyr er i kontakt 
med underlaget, og opbygger 
komplekse, forgrenede former, 
hvor kun den basale del af 
kolonien har kontakt med un-
derlaget. Enkelte former lever 
frit uden tilhæftning til et un-
derlag, og nogle af disse kan 
bevæge sig aktivt. 
Kilde:  
Den store danske encyklopædi. 



 

 

     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 

28 
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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: Hans Ole Petersen tlf.4079 0065 
hanso59@outlook.dk 
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. 29 65 67 99  
Udlejer: Minna Laursen, tlf. 6136 6015  
 
 

Lokalrådet for Ødis Bramdrup, Ødis og 
Fovslet 

Formand: Niels Hjort Knudsen  
Tlf.: 40122611 
 

Aktivitetsudvalget  
Formand: Eigil Laursen tlf. 29 65 67 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 Dahl, Tlf.: 2637 5713 
E-mail: formand488@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: Lene Frost tlf.: 60 16 10 80     
Fodbold: Martin Berg Jessen 29 45 15 60 
Håndbold: Lene 60 16 10 80 
Charlotte   42 66 03 77 
Badminton: Martin 29 45 15 60 
Gymnastik: Marie 23 42 39 85 
 

Støtteforeningen for Ødis IF 

Formand: René Gubi  5363 1237 
 

Ødis Hallens Cafeteria 

Formand: Camilla Matthiesen tlf. 5190 5098    
 

Krolfklubben i Ødis Kroge 

Formand: Ole Reeckmann, Kolding 
Tlf.: 20 20 75 89 
Email: ole@olvi.dk 
 

Krolfklubben  ”Madholdet”,  
Ødis Bramdrup 

Formand: Vagn Hugger, tlf. 91 54 24 73 
 

Ødis KFUM spejdere 
www.odisspejder. dk 
 

Tvetohytten, Vamdrupvej 16 A 
Henvendelse: Anne Krogsgaard, 2388 9196 
Gruppeleder: Jette Røgen,  75 59 86 86 
Bævere og Ulve: torsdag kl. 16.45 - 18.15  
  

ØBcH: Ødis Bramdrup civile Hundefø-
rerforening 
Kontakt Ingo 21332021  
ingo@find-us.dk 
Hjemmeside: www.dch-obch.dk 
 
 

http://www.odisforsamlingshus.dk/
mailto:info@odisforsamlingshus.dk
mailto:claus@lone-m.dk
http://www.odisvandvaerk.dk/
mailto:ole@olvi.dk
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Lokalbladet  
udgives af 

Lokalrådet for Ødis Bram-
drup, Ødis og Fovslet 

 

Redaktion: 
Niels Christensen (ansv.) 
Stationsvej 13, Ødis 
6580 Vamdrup        
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 den 6. september 2022 
Deadline fredag den 26. august 2022 

kl. 8.00 
 

 
Husk at få jeres arrangementer  

med i aktivitetskalenderen 
Tlf. 2084 4579 eller  

sogneavisnc@hotmail.com 

 

     Løsningen på sidste nummers 
”Gættebillede” var huset på adres-
sen Vamdrupvej 7 i Ødis. Huset 
rummer et firma – nemlig ”Din 
EDB Partner” så her kan man få 
hjælp, hvis man har problemer med 
computeren. 
   Denne gang skal vi til den sydvest-
lige del af sognet for at finde huset 
på ovenstående ”Gættebillede”. 
Godt sommergæt!! 
    


