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Klangterapi 
   

Nu er der mulighed for at 
opleve en klangmeditation 
på Farrisvej 31. Clarissa 
Zella Viol Hedegaard har 
åbnet en lille hytte, der er 
hyggeligt indrettet med et 
miks af ting, der skaber den 
rette stemning.       Læs s. 5 

Cykelsæson 2022 
 

Start mandag den 2. maj 
2022. Vi mødes på kirke-
pladsen kl. 19.00. 
Foråret har vist sig fra sin 
gode side og er allerede 
startet i marts, så lad os 
håbe det fortsætter. 

 . Læs s.  9 

Generalforsamling i  
Aktivitetsudvalget  
 

Aktivitetsudvalget i Ødis 
arrangerer, med hjælp fra 
mange frivillige en hel del 
aktiviteter i løbet af et år, 
bl.a. Sankt Hans med bål på 
søen og julemarkedet på 
”Mejeriet”.              Læs s. 21 

 LOKALBLADET 

   FOR ØDIS BRAMDRUP  /  ØDIS  /  FOVSLET 

3/22   
April                     
2022 

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

Galleri Mørkøre                    s.3            

Velkommen til Ødis Sogn s.4-5 

Klangterapi                           s.5 

Humanistisk konfirmation s.6-8                 

Ødis Sø                                s. 8 

Cykelstart                            s. 9  

Hvilken Vej?                      s. 10 

Gen. F. Ødis Vandværk     s. 11    

Lotterital                             s.11 

Kirkesider                      s.13-16           

Hvad er det?                       s. 18 

Aktivitetsudvalget              s.21 

Lokalavisen 40 år               s. 22 

ØdisIF aktiviteter               s. 23 

SMUK Landsbydag 
Lokalrådet inviterer til SMUK 

Landsbydag lørdag den 21. maj 

kl. 9.00. SMUK Landsbydag 

bliver arrangeret samme dag i de 

tre landsbyer, Ødis Bramdrup, 

Ødis og Fovslet.  

Mere info kommer i næste num-

mer af Lokalbladet, men sæt 

allerede nu kryds i kalenderen.  
 

 

Byfest-dag 
 

Søndag den 29. maj bliver der 

arrangeret Byfestdag i Ødis. 

Børnehaven og Skolen står bag 

arrangementet. Initiativtagerne 

er fire bestyrelsesmedlemmer 

Julie og Kathrine fra børneha-

vens bestyrelse, Berit og San-

dra fra Skolebestyrelsen. 
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Sognets aktivitetskalender 2022 
APRIL AKTIVITET ARRANGØR/STED 

Lø.d.2.apr. kl. 10.30 Gymnastikopvisning Ødis Hallen 

Sø.d.3.apr.. kl. 10-13 Landsindsamling  Kræftens Bekæmpelse 

Ti.d.5.apr. kl.18.30 Sang for Sangglade Vestfløjen, Vesterled 

On.d.6.apr. kl. 17.30 Spis sammen aften Forsamlingshuset 

Ti.d.12.apr. kl.18.30 Sang for Sangglade   
Afslutning 

Vestfløjen 

Skærtorsdag  d. 
14.apr.  kl. 10.30 

Sang for Sangglade   Kirken 

14.-18. apr. kl. 10-17 Åbent Galleri Galleri Mørkøre 

On.d.20.apr. kl. 10.00 Frokostklubben  Vestfløjen  

Ma.d.25.apr. kl. 19.00 Generalforsamling  Ødis Vandværk/Cafeteriet 

MAJ AKTIVITET ARRANGØR/STED 

Sø.d.1. maj kl. 10.30 Konfirmation  Ødis Kirke 

Ma.d.2.maj. kl. 19.00 Cykelstart   Cykelklubben/
Kirkepladsen 

To.d.5.maj kl. 17.00 Bålgudstjeneste Kirken 

On.d.18.maj kl. 10.00 Frokostklubben  Vestfløjen  

Lø.d.21.maj kl. 9.00 Smuk Landsbydag Lokalrådet, Aktivitetsud-
valget 

Sø.d.29.maj kl. 10-15 Byfest-dag Skolen og Børnehaven 

  

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2022 
 Nr. 4 deadline 29. april   udkommer 10. maj 
 Nr. 5 deadline 27. maj     udkommer 7. juni 
 Nr. 6 deadline 29. juli     udkommer 9. august 
 Nr. 7 deadline 26. august   udkommer 6. september 
 Nr. 8 deadline 23. september    udkommer 4. oktober 
      Nr. 9 deadline 28. oktober    udkommer 8. november 

Sang for sangglade 
Sang for sangglade synger på Ve-
sterled tirsdag den 5. april kl. 18.30. 
Skærtorsdag den 14. april kl. 10.30 
medvirker de ved gudstjenesten i 

kirken.  Tirsdag den 12. april kl. 
18.30 er der afslutning med sang og 
spisning i Vestfløjen. 
Sang for Sangglade synger igen til 
september. 



3 

Nyt fra Lokalrådet 
 

SMUK Landsbydag 
Lokalrådet inviterer til SMUK Lands-
bydag lørdag den 21. maj kl. 9.00. SMUK 
Landsbydag bliver arrangeret samme dag 
i de tre landsbyer, Ødis Bramdrup, Ødis 
og Fovslet. Mere info kommer i næste 
nummer af Lokalbladet, men sæt allerede 
nu kryds i kalenderen.  
 

Landsbypuljen giver tilskud til 4 
projekter i Ødis sogn 
Lokalrådet fik ved nytårstid indmeldt 4 
projekter. Der blev herefter søgt tilskud til 
alle 4 projekter ved Kolding Kommunes 
Landsbypulje. Alle 4 ansøgninger fra 

Ødis blev godkendt, og vi har derved fået 
tilsagn om i alt 74.000 kr. De 4 projekter 
er: Smuk Landsbydag d. 21 maj, ny be-
plantning ved det ’gamle’ butikstorv på 
Ødis Byvej , Borde- og bænkesæt ved 
Søpavillonen samt en udvidelse af flagal-
lé. 

14.-18. april 
Alle dage kl. 10-17 
 

Fra skærtors-
dag til og 
med den 18. 
april er der 
hver dag 
åbent fra 10-
17. 

Kom og se 
alle de nye 
malerier, 
inden de skal 
videre på et 
af de mange 
gallerier i sommerlandet. 

Malerierne kan i år ses på 8 forskellige 
gallerier. 

Der er helt nye løsrivelser, der viser den 
svævende ø, hvor livet leves stille og ro-
ligt, øredyr-fjeldsider, samt de farverige 
malerier med kulørte huse. Niels Jørgen fra 
ØB, har været flittig, så der er også mange 
små og store træhuse.  

Claus er frisk som sædvanlig, og deler 
gerne smagsprøver ud på nogle af somme-
rens dejlige vine. 

Alle er hjertelig velkomne. 
Farrisvej 6 
Ødis Bramdrup 

Påskeåbent i Galleri Mørkøre 
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Af Karen Nielsen 
 

Den 1. februar 2022  flyttede en ny 
beboer, ved navn Kjeld Bruhn ind 
på Chr. Holmsvej 1 i Fovslet. 
Kjeld kommer oprindeligt fra 

Åbenrå og har boet i Haderslev. Han har 
arbejdet som brolægger i Åbenrå i mange 
år.  

Dengang gik man ikke så meget op i sik-
kerheden, så kroppen driller og ikke mindst 
knæene, som han lå på, på den bare ce-
ment. Kjeld er i dag førtidspensionist.  

Hans store passion er veteranbiler, som 
han har hele tre eksemplarer af, af mærket 
Opel Kadet. En fra 1963, en fra 1964 og en 
fra 1965. Den ene er kommet med til Fovs-
let, og de to andre håber han på, at få under 
tag et sted i Fovslet.  

Bilerne kommer kun ud at køre om som-
meren, da han ikke har tegnet forsikring på 

dem for vinte-
ren. Kjeld ser 
frem til den 3. 
marts, hvor han 
skal ud at køre 
igen. Turen går 
da til Kalvø, 
som han kører 
til hver tirsdag, 
for at mødes 
med 10 til 15 andre veteranbilentusia-
ster og får en snak om biler m.m. over en 
kop kaffe. Som Kjeld siger, så er det ikke 
øl de drikker, da de skal køre bil.  

Kjeld har fem børn, hvoraf nogle bor i 
Åbenrå og nogle i Kolding, og dertil har 
han syv børnebørn, som han ser af og til. 

 Han kan lide roen ude på landet og skal 
til at lære naboerne og området at ken-
de.         

Velkommen til Ødis Sogn  

Af Inge M Thomsen 
 

Hjertelig velkommen til de nye 
beboere på Stationsvej 2 – det 
nybyggede hus i ”Brugsens” bag-
have.  

Husets beboere er Søss Reinhardt Nielsen 
i 40erne og hendes 2 drenge, henholdsvis 
Oliver på 16 år og Malthe på 13 år. Begge 
drengene går i Vonsild skole, Oliver i 9. kl. 
Han arbejder i fritiden i SuperBrugsen i 
Vonsild og hos en murer. Efter sommerfe-
rien starter han i lære hos Gamst Maskin-
station i Vejen som maskinfører. Denne  
uddannelse tager 4 år, og når jeg spørger, 
hvordan han kommer frem og tilbage, han 
er jo stadig for ung til kørekort og bil. Ja-
men, jeg har da min scooter – frisk fyr.  
Malthe har stadig nogle år i skolen så hans 
planer viderefrem ligger ikke fast endnu, 
men måske noget med computer, som han 
som andre unge i den alder bruger en del 
tid på. 

Der er 2 katte i huset. Begge er ca. 8 år 
og har fine navne, Nicoline og Balou. Den  
ene lå og sov i kradsetræet, medens jeg var 
der, og den anden ville gerne kæles med. 

Familien 
kommer 
oprindelig 
fra Frede-
ricia, og 
Søss kører 
enten til 
Køben-
havn eller 
Århus, hvor hun arbejder som IT-supporter 
hos Kirkeministeriet. Så lange dage og i 
denne tid med høje benzinpriser har hun 
heldigvis også mulighed for at kunne arbej-
de hjemmefra. 

De er glade for huset og området, men 
som drengene siger: Det kunne nu have 
været godt med en kiosk eller lignende.  

Ja, det er vi hvis mange, der er enige med 
dem i.  

Vi talte til sidst om de muligheder der er 
for at lære nogle at kende i byen. Om at 
følge med på Facebooksiden, hvor næsten 
alt hvad der foregår bliver slået op og selv-
følgelig også Lokalbladet.  

Besøget sluttede af med hygge og kaffe.        
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Klangterapi 
 

Nyhed i Ødis Bramdrup. 
Nu er der mulighed for at opleve en klang 
meditation på Farrisvej 31. 

Clarissa Zella Viol Hedegaard har åbnet en 
lille hytte, der er hyggeligt indrettet med et 
perfekt miks af ting, der skaber den rette 
stemning.  Fredag den 18. marts var jeg sam-
men med Marianne Paich fra Sommersted til 
første meditation i hytten. Det var en fanta-
stisk oplevelse. Olielampen sendte beroligen-
de dufte ud, og gav den rette stemning.  

Fordybelse, ro, velvære og en dejlig for-

nemmelse i kroppen. Det 
er svært at forklare, hvad 
der sker, men jeg kan 
varmt anbefale en tur i 
hytten. Klangterapi kan 
hjælpe med bedre søvn - 
stimulering af kreativitet- 
accept af dig selv og dine 
vilkår, samt meget mere. 

Clarissa er uddannet 
klangterapeut 2019 og har siden haft flere 
meditationstimer, både hjemme og ude hos 
kunderne. Det er nemlig også en mulighed, at 
Clarissa kommer hjem til kunden, hvor der så 
kan være flere gæster til stede.  

Hun laver også klang massage, hvor man 
får skålene placeret rundt på kroppen, så kan 
man virkelig mærke vibrationerne når hun 
slår på skålene.  

Der er åbent hver fredag, og ellers efter 
aftale. I kan finde hende på Facebook siden 
Hjerteklang, eller på mobil 50669924. 

Lone Mørkøre 

Velkommen til Ødis Sogn  

Af Inge M Thomsen 
 

Velkommen til de nye beboere på Stations-
vej 7. Den 15. januar overtog Lene T. Pile-
man på 25 år og Lars T. Pileman på 29 år det 
flotte hus på adressen.  

Lene er vokset op på en gård i nærheden af 
Toftlund og er udlært bioanalytiker i Esbjerg. 
Hun arbejder nu på Kolding Sygehus. Der er 
5 specialer indenfor dette job og hun arbejder 
i Blodbanken. Dette job indebærer skiftende 
arbejdstider. I sagens natur er der døgnet 
rundt behov for bemanding i denne afdeling.  

Lars er også vokset op på landet i Bedsted, 
som ligger i nærheden af Agerskov. Han læ-
ste også i Esbjerg, er uddannet Ergoterapeut 
og arbejder som Rådgiver indenfor hjemme-
plejen under Kolding Kommune. 

De blev gift i sommer og begyndte at se på 
hus i passende afstand af Kolding. Både om-
kring Lunderskov og Vamdrup blev der kig-
get efter huse. De ville gerne lidt ud på lan-
det. Huset her var lige som de kunne ønske 
sig, og vi er da glade for, at det blev her, I 
slog jer ned.    

De ønsker virkelig at blive en del af sam-

fundet og har allere-
de haft de nærmeste 
naboer ovre til en 
kop kaffe. Ja, det fik 
jeg nu også med 
nybagt kage til.   De 
er begge startet i 
Ødis Hallen med et 
af nye tiltag: Puls og 
styrke tror jeg, det 
hedder og en god 
måde at lære nogle at 
kende på. De er beg-
ge imponeret over de mange muligheder, der 
er i så lille et samfund: fodbold, håndbold, 
badminton mm.  Og jeg fortalte lidt om: Skt. 
Hans - Sommer ved Søen – Spis sammen 
aften – Aktivitetsudvalget – Lokalrådet 
ØBØF mm.  

Samtidig kom vi lidt ind på hvordan byen 
så ud tidligere: Brugsen – kroen – mejeriet – 
slagteren …….. Så blev jeg opfordret til, at 
om der kunne arrangeres en gåtur rundt i byen 
hvor der blev fortalt lidt om byens historie.   
Bolden gives hermed videre.      
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Hvordan med konfirmation, 
når man ikke tror på Gud? 
Af: Kira Nielsen og  
Birgitte Friedrichsen 
 

Konfirmationstiden er lige om hjørnet 
og rigtig mange unge mennesker har i 
årets løb forberedt sig til denne begi-
venhed. Men hvad gør man som ung, 
når man ikke tror på Gud, men stadig 
gerne vil markere overgangen fra barn-
dom til ungdom? 

En efterhånden velkendt mulighed er 
en nonfirmation, som blot er en konfir-
mationsfest uden den kirkelige del. 
Ulempen ved den type konfirmation vil 
i nogens optik være, at den er blottet 
for den højtidelighed, som knytter sig 
til en kirkelig ceremoni. En praktisk 
fordel ved en nonfirmation er, at man 

selv bestemmer datoen for sin fest og 
dermed undgår, at den ligger samtidig 
med alle andres. Det åbner op for, at 
man f.eks. kan have et par klassekam-
merater med til sin fest. 

 
Humanistisk konfirmation  
Som noget relativt nyt i Danmark fin-
des der nu en tredje mulighed for at 
markere overgangen fra barnelivet til 
ungdomslivet. Det hedder ’humanistisk 
konfirmation’. Denne type konfirmati-
on er blottet for kirkeligt indhold, men 
er stadig baseret på forberedende un-
dervisning og fællesskab i form af to 
weekendture. I stedet for Det Nye Te-
stamente får de unge undervisning i 
kritisk tænkning, menneskerettigheder, 
livssyn, etik, seksualitet, identitet og 
tolerance. Afslutningsvis vil der være 
en højtidelig ceremoni, hvor konfir-
manderne gruppevis fremlægger deres 
betragtninger på et af de pågældende 
emner.  
  
Hvad betyder konfirmation? 
Ordet konfirmation stammer fra det 
latinske ’confirmatio’, som betyder 
bekræftelse. Ved en kirkelig konfirma-
tion bekræfter man således sin tro for 
gud og mennesker i kirken med afsæt i 
konfirmationsforberedelsen, som har 
fundet sted i løbet af året.  

Ved en nonfirmation bekræfter man 
ikke en tro, eller man bekræfter sit fra-
vær af tro, om man vil, jævnfør ordet 
non, som betyder ’ikke’ på latin.  

Ved en humanistisk konfirmation har 
ordet konfirmation en mere verdslig 
betydning. Her bekræfter de unge ikke 
en tro men snarere deres plads i verden 
med det ansvar for sig selv og fælles-
skabet, som følger med at være menne-
ske. 
 

Fakta: 
Det er foreningen Humanistisk Samfund, 
som står bag humanistisk konfirmation. 
Foreningen blev stiftet i 2008 efter norsk 
forbillede  
I 2010 blev de første 11 danske unge hu-
manistisk konfirmeret i København. I 
2022 er det tal steget til 300 unge fordelt 
på København, Århus, Odens, Roskilde, 
Ålborg og Bornholm 
I Norge vælger 11.500 unge pt. at lade sig 
humanistisk konfirmere frem for den kir-
kelige konfirmation. Det svarer til mere 
end hver 6. af alle norske konfirmander.   
Det koster pt. 4500 kr. at blive humani-
stisk konfirmeret i Danmark, hvilket går til 
leje af hytter, materialer samt mad og drik-
ke på weekendturene. 
Undervisning og madlavning på weekend-
turene varetages af frivillige med relevant 
baggrund så som filosof, teolog, special-
pædagog m.v. 
 
William Nielsen – Humanistisk konfirma-
tion lørdag d. 14. maj 2022 
Matheo Nielsen – Humanistisk konfirmati-
on lørdag d. 14. maj 2022  
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Lokale drenge har valgt humanistisk 
konfirmation 
Matheo Nielsen fra Ødis og William 
Fabrin Nielsen fra Fovslet er blandt de 
300 unge, som i år har valgt at lade sig 
humanistisk konfirmere.  

-   Jeg tror ikke på gud, og jeg har 
ikke lyst til at stå i kirken og 
lyve. Mange gør det, fordi de-
res forældre siger, at de ellers 
ikke må få en fest. Det synes 
jeg er forkert, fortæller Matheo 
Nielsen om baggrunden for sit 
valg, og William Fabrin Niel-

sen supplerer: I mange lande 
får man stadig hugget hovedet 
af, hvis man siger, man ikke 
tror på gud. I Danmark er der 
religionsfrihed, og derfor synes 
jeg, at folk burde lade deres 
børn vælge selv.  

De to drenge har netop været på den 
første af to weekendture på Hasmark 
Kolonien på Fyn. Her har de bl.a. dis-
kuteret etiske dilemmaer, seksualitet og 
livssyn. For Matheo Nielsen var det 
især fællesskabet med ligesindede, som 
gjorde indtryk.  

Matheo Nielsen (tv) fra Ødis og William Fabrin Nielsen fra Fovslet har begge 
valgt at blive humanistisk konfirmeret. Her ses de foran Hasmark Kolonien 

nordvest for Odense, hvor de netop har gennemført deres første weekendtur.  
I fællesskab med andre unge fra Syddanmark har de diskuteret humanistiske 
emner som f.eks. menneskerettigheder, seksualitet, etik og kritisk tænkning 
som forberedelse til den humanistiske ceremoni i Magasinet i Odense 14. maj.  
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-  Det føltes rigtig rart at være 
sammen med nogen, der tæn-
ker på samme måde, som jeg 
selv gør. Samtalen går bedre, 
fordi man kan være helt åben 
om, at der f.eks. ikke findes en 
gud, og så bliver det også nem-
mere at tale om de humanisti-
ske emner, konstaterer Matheo 
Nielsen.  

 
For William Fabrin Nielsen var det 
især snakken om kritisk tænkning, der 
indfangede hans opmærksomhed. 

- ’Hvem siger det’, spurgte Al-
lan (en af de frivillige på week-
endturen, red.) os tit om. Han 
opfordrede os til at tænke os 
godt om hver gang, vi får ny 
information, siger William Fa-
brin Nielsen og fortsætter: 

- Og det er jo rigtig nok. Der er 
så meget fake news på nettet, 
og man skal virkelig huske at 
tænke kritisk, før man bare 
hopper på en mening.   

 
I midten af april skal drengene på deres 
2. og sidste weekendtur på Hasmark 
Kolonien. Som led i undervisningen 
skal de i grupper på 4 planlægge et op-
læg om et humanistisk emne, som de 
skal holde ved ceremonien den 14. maj 
i Magasinet i Odense. Her vil deres 
forældre, bedsteforældre og søskende 
overvære højtideligheden, som også 
indbefatter et certifikat, gruppebillede, 
uddeling af roser og telegrammer, før 
der krammes farvel og gives high fives 
- og for nogles vedkommende måske et 
gensyn i privatregi.  
 

Hvornår blev Ødis 
Sø etableret? 
 

Det er der mange, der 
spørger om. 
 

Ødis Sø blev gendannet i 
2003. Udgravningen fore-
gik gennem det meste af 
2002, og i februar 2003 var 
søen fyldt med vand. 

Indvielsen fandt sted en 
mild forårsdag den 17. 
marts 2003. Daværende 
amtsborgmester Otto Her-
skind Jørgensen stod for 
indvielsen, og søen blev 
endda døbt med en spand 
vand fra selve søen.  

Otto Herskind Jørgensen havde sammen 
med Frede Nielsen og flere andre gjort det 
store arbejde med at få søen etableret.  

Det anslås, at omkring 250 mennesker 
var mødt op til den festlige begivenhed. 

En læser har for nylig foreslået , at Lo-
kalrådet arbejder for at få en indskrift på 
den store sten med søens navn og årstallet 
for gendannelsen.  

På billedet ses et forslag til, hvordan det 
kunne gøres.                                         nc 

Ødis Sø 
2003 
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Cykelsæson 

2022 

Start mandag den 2. maj 2022 
Vi mødes ved kirkepladsen kl. 19,00 

  
Foråret har vist sig fra sin gode 
side og er allerede startet i marts, 
så lad os håbe det fortsætter. 
COVID 19 er da heldigvis på re-
tur, så vi i år kan mødes under al-
mindelige vilkår, uden afstands-
krav. 
Alle er velkomne, store som små.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Turene bliver lagt, så der tages 
hensyn til alle, om din cykel har to 
eller tre hjul, om den er med 
”rugbrødsmotor ” eller du gået 
over til elcykel. Refleksvest og 
cykelhjelm er jo i dag standardud-
styr hos alle cyklister. 
Vi skiftes til at lægge tur. 
Ligesom sidste sæson, slutter vi 
den første aften i 
 Shelteren  i Drenderup skov,  
medbring din egen kaffe, og jeg 
tager lidt spiseligt med. 

Håber vi ses 

På cykelklubbens vegne 
Minna 

I Ødis Bramdrup er der en krolfklub. 
Hvad er krolf? Det er en mellemting 
mellem golf og kroket. 
Det vil sige, at man har kroketudstyr, 
og man spiller til huller. Der er 12 hul-
ler på banen. 
 Vi mødes hver tirsdag kl. 9.30, torsdag 

aften kl. 18.00 og søndag kl. 9.30.  
Hvis du har lyst,  så mød bare op på 
disse dage. Du kan låne udstyr. Så mød 
op  - alder ingen hindring. 
  

Venlig hilsen 
 Krolfklubben Madholdet 

Krolfklubben Madholdet 
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Hvilken vej ? 

 ”Vejgættebilledet” denne 
gang er fra den centrale del af 
sognet! Hvor mon det er foto-
graferet? 
   Sidste nummers 

”Vejgættebillede var en 
stump af Farrisvej set mod 

 ”Vejgættebilledet” denne gang er 
fra den centrale del af sognet! Hvor 
mon det er fotograferet? 
 

   Sidste nummers 
”Vejgættebillede var en stump af 
Farrisvej set mod vest fra adressen 
Farrisvej 24 i Ødis Bramdrup. 
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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  

marts 2022 
 

129, 294, 273, 
286, 262, 137,  
80, 186, 160,  
38, 150, 19 

 

  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:  
      Anders Krogsgaard (formand),  
      Kristian Frandsen (vandværkspasser)  
      og Niels Christensen – alle genopstil 
      ler undtagen Anders Krogsgaard  

 
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 1. april 2022): 
9. Eventuelt. 

 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
www.odisvandvaerk.dk 

ØDIS VANDVÆRK Amba 
 

Afholder ORDINÆR GENERALFOR-
SAMLING 

 

mandag den 25. april 2022 kl. 19.00  
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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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FEBRUAR 2018 

VELKOMMEN TIL BABYSALMESANG 

APRIL 2022 

Fra torsdag d. 21. april er det igen muligt 
at komme til babysalmesang i et forløb på 
7 torsdage. 
Vi mødes i kirken kl. 10.30 til en god halv 
time med sang og musik. Alle kan være 
med! 
Der er en hyggelig og afslappet stemning 
til babysalmesang og der er altid mulighed 
for undervejs at give sit barn mad m.m. 
Vi slutter hver gang med snak – samt kaf-
fe/te, som Jette har lavet til os :-) 
Tilmelding sker til Karin på 
mail: petersen13b@hotmail.com eller sms 
41593437. 
Vi glæder os til at se jer :-) 

PÅSKEN I ØDIS KIRKE:  
Palmesøndag den 10. april kl. 10.30 

Jesus bliver hyllet som en konge i  
Jerusalem. Vi tænder det sidste regnbue-

lys, det lilla, for stilhed og eftertanke.  
 

Skærtorsdag den 14. april kl. 10.30 
Jesus vasker disciplenes fødder, og  

indstifter nadveren, det sidste måltid. 
 

Langfredag den 15. april kl. 15.00 
Jesu lidelse og død. Vi læser hele lidelses-
historien og lytter til skøn musik og sang. 

Lokale læsere deltager.  
 

Påskedag den 17. april kl. 10.30 
Jesus er opstanden! Vi fejrer påske med 
nogle af de dejlige påskesalmer og læs-

ning af påskeevangeliet. 

mailto:petersen13b@hotmail.com
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Nogle glimt fra konfirmandåret: 

Der er mulighed 
for at aflevere  
telegrammer i 
Vestfløjen fra  

kl. 9 på konfirma-
tionsdagen 

KONFIRMATION SØNDAG 1. MAJ 2022 

KONFIRMANDER I 
ØDIS KIRKE SØNDAG 
DEN 1. MAJ 2022: 

Anna Fuglsang Svendsen 

Daniel Christian Hansen 

Johanne Eleonora Schweiz 

Jonas Larsen 

Jonas Bull Thomsen 

Vi ønsker alle vore konfir-
mander stort tillykke med  

deres konfirmation, og takker 
for et flot konfirmandår  

sammen! 
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FROKOSTKLUBBEN 

  
 
  
 
 
 
 
 

 

FROKOSTKLUBBEN 

Møde i Frokostklubben d. 16.3.2022 
 

Vores oplægsholder denne gang var 
Erik Voss, tidligere lektor på IBC i 
Kolding. 
Emnet var Den transmongolske jern-
bane. 
Erik rejste sammen med Leon, et familie-
medlem som bor i USA. De fløj fra Bil-
lund til Moskva og boede på et hotel i 
Kreml over for Den røde Plads. 

Han viste billeder og fortalte om de ople-
velser, de havde undervejs. I Moskva skul-
le de se et kæmpe stormagasin, hvor de 
havde de fineste butikker. Vi så også et 
billede af Frelseren Kristus Katedralen, 
som i 1988, da Erik besøgte Moskva, var 
en svømmehal, men nu igen var blevet en 
kirke. Der var også billeder af en udstil-
lingsplads med Sputnik raketten fra 1957, 
rumstationen Mir samt Juri Gagarins mo-
numentet.  

Erik fortalte også om et kæmpe cir-
kus med plads til 5000 tilskuere. Her op-
trådte de med levende bjørne. 

Fra Moskva gik turen videre til Perm, og 
resten af turen foregik med tog. 

I Perm besøgte de Gulag, et system af 
fange- og arbejdslejre i Sovjettiden fra 
1928 - 1953 under Stalin. 

Næste stop var Ekaterinburg, hvor Zaren 
blev myrdet i 1919. Turen gik videre til 
Irkutsk, hvor vi så billeder af et trist og øde 
landskab, og hvor husene typisk var af træ. 
Erik viste billeder af Bajkalsøen, verdens 

dybeste sø. Den er 
1620 meter dyb og 
over halvt så stor 
som Danmark. For at 
vi kunne få lidt for-
nemmelse af afstan-
dene, fortalte han, at 
fra Sct. Petersborg til 
Irkutsk er der 5000 
km. 

Så gik turen ind i 
Mongoliet til Ulan Bator, som er hovedsta-
den. Mongoliet er på størrelse med Tysk-
land og Frankrig tilsammen, og der bor 3 
mio. mennesker. Der er meget koldt om 
vinteren, ca. minus 35 grader.  

Fra Mongoliet gik turen videre til Bei-
jing, og da de kom over grænsen tidligt om 
morgenen, var bønderne allerede i gang 
med arbejdet. Erik viste billeder fra et mar-
ked i Chaoyang, et typisk kinesisk marked. 
De kom også forbi Wuhan, hvor Coronaen 
startede. Vi så også billeder fra Den for-
budte By og af Mao.  

Derefter fortsatte de til Shanghai, og vi 
så billeder af Shanghai Tower, den højeste 
bygning i Kina og den næsthøjeste i ver-
den. Den er 632 m høj. 

Indtil da havde turen varet i fem uger, og 
planen var, at de skulle videre til Nepal. 
Men Erik fik en forbigående blodprop, og 
måtte efter lægernes råd rejse hjem, mens 
Leon fortsatte turen. 

 

Jeg kunne skrive meget mere, for Erik er 
fantastisk til at komme i kontakt med folk. 
Det så vi på billederne fra togturene, men 
også alle de steder, de besøgte, hvor de fik 
en masse forbindelser. På den måde havde 
de gode guider til at hjælpe med at vise 
dem rundt til steder, hvor man måske ellers 
ikke var kommet. 
 

Mange tak til Erik for et spændende pålæg. 
Rasmus Ravn 

 
  

 

Kontaktpersonerne er: 
Jens Vang             2174 8508 
Christian Dahl      4032 5985 
Rasmus Ravn       8190 4800 

 

Oplægsholdere i foråret 2022: 
 
 

20.4.2022:    Erik Årestrup 
Mit liv som helikopterpilot 
 

18.5. 2022:    Finn Hansen 
Seest Katastrofen 
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Gudstjenester i Ødis Kirke  

april—maj 2022 
 

 Hvor andet ikke er nævnt er  

gudstjenesten v/sognepræst  

Inger Hvindenbråten 

April 

3. Mariæ bebudelses dag   kl. 9.00 

(Anna-Sofie Arendt) 

10.  Palmesøndag kl. 10.30 

14.  Skærtorsdag kl. 10.30 

15.  Langfredag kl. 15.00 

17.  Påskedag kl. 10.30 

18.  2. påskedag Ingen gudstjeneste 

24.  Ingen gudstjeneste, vi henviser 
til omegnens kirker 

Maj 

1.  2. søndag efter påske kl. 10.30 

Konfirmation 

Torsdag 5. maj kl. 17.00  

Bålgudstjeneste 

8. Ingen gudstjeneste, vi henviser til 
omegnens kirker 

15. 4. søndag efter påske kl. 10.30 

(Anna-Sofie Arendt) 

22. 5. søndag efter påske kl. 9.00 

26. Kristi Himmelfartsdag kl. 10.30 

29. Ingen gudstjeneste, vi henviser til 
omegnens kirker 

VELKOMMEN TIL BÅL-
GUDSTJENESTE    

TORSDAG DEN 5. MAJ 
KL. 17.00                           

Vi glæder os til at se jer til bålgudstjene-
ste torsdag den 5 maj kl. 17.00! Da sam-
les vi i præstegårdshaven til en lille bør-
negudstjeneste (inde i kirken ved regn-
vejr). Efterfølgende bliver der bål i ha-

ven, hvor vi hygger med hotdogs og sno-
brød.  

Tilmelding inden den 1. maj til        
Inger på mail: ihv@km.dk eller SMS 

93871700. 

  

Kontakt  
Organist: Karin Petersen… 41593437  

Sognepræst:  
Inger Hvindenbråten …………..  75598150 
 mobil                                            93871700  
Graver: Berith Rosenberg ..........  75598121 
Formand: Hans Ole Petersen …   40790065 
Kirkeværge: John Bording ........  23204023 
 

Ved dåb, bryllup og begravelse  
henvendelse til sognepræsten.  
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Eigil Fabricius 

 

Tømrer- og 
snedkerarbejde..! 

EIGIL FABRICIUS 
Steppingvej 16, Ødis 

6580 Vamdrup 
 

www.eigilfabricius.dk 

Cykler - Knallerter  
Plæneklippere - Motorsave 

SALG OG SERVICE 

7559 8382 / 2239 6002 
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Hvad er det? Af Frede Nielsen 

Hermed en ny gåde i form af 
”Hvad er Det”.    
Det var en lille grenstump af 
planten Almindelig Kristorn. 
Kristorn er 
en stedsegrøn busk eller et op 
til 10 meter højt træ. Krist-
torn plantes hyppigt, men fin-
des Danmark vildt 
i bøgeskove og krat i Østjyllan
d. Kristtorn er kendt for sine 
smuk-
ke blade og frugter (frugter 
findes kun på hunplanter). 
  Træet eller busken, om 

man vil, betegnes også som 
kristtjørn, kristtidsel, krontorn, 
skovtidsel, hårdeg, på Born-
holm som strandtidsel og i 
Jylland som Hyffeltorn, hvor 

hyffel/høffel kan føres tilbage 
til betydningen at stikke[. 
  Barken er først grøn, men 

bliver senere lysebrun for at 
slutte som koks-
grå. Bladene er spredte og 
med sylespidse randtorne når 
planten er i ungdomsform. 
Blade på træer i voksen form 
med blomstren-
de grene mangler dog i reglen 
alle randtorne bortset fra den 
yderste spids. Blomsterne er 
hvide og sidder i fåtallige 
stande i bladhjørnerne. Krist-
torn har i reglen rent hanlige 
eller rent hunlige individer, så 
de røde bær ses kun på be-
stemte planter. Nogle få plan-
ter har både han- og hun-
blomster sammen. 
   Hovedroden er en 

tyk pælerod, der går dybt ned. 
Smårødderne er filtede og 
ligger lige under jordoverfla-
den. 
   Højde 

x bredde 
og årlig 

https://da.wikipedia.org/wiki/Stedsegr%C3%B8n
https://da.wikipedia.org/wiki/Danmark
https://da.wikipedia.org/wiki/B%C3%B8geskov_(plantesamfund)
https://da.wikipedia.org/wiki/%C3%98stjylland
https://da.wikipedia.org/wiki/Blad_(plantedel)
https://da.wikipedia.org/wiki/Kristtorn_(art)#cite_note-3
https://da.wikipedia.org/wiki/Bark_(plantedel)
https://da.wikipedia.org/wiki/Blad_(plantedel)
https://da.wikipedia.org/wiki/Bladstilling
https://da.wikipedia.org/wiki/Gren_(plantedel)
https://da.wikipedia.org/wiki/Blomst
https://da.wikipedia.org/wiki/B%C3%A6r
https://da.wikipedia.org/wiki/Rod_(plantedel)
https://da.wikipedia.org/wiki/P%C3%A6lerod
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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 

 

tilvækst: 10 x 3 m (15 x 5 cm/
år). 
   Kristtorn gror på fugtig 

bund som underskov i ege og 
avnbøgeskove i det vestli-
ge Europa og i Lilleasien. 
Planten hører hjemme 
i skyggen under større træer, 
og den ses ofte under en ikke 
alt for tæt bøgeskov. Sammen 
med Taks er den blandt de få 
planter, der kan trives un-
der Bøg. Kristtorn kan ikke 
lide vedvarende temperaturer 
under ÷25°C, og det er derfor, 

at Kristtorn har en udbredel-
se, der er afhængig af havets 
mildhed. 
  Planten er afholdt og vel-

egnet som have- og parkplan-
te. De flotte blade og bær gør 
den til et yndet dekorations-
emne hen under juletid, og det 
mørkegrønne "look" klæder 
haven ved vintertid. Desuden 
holder drosselfugle som sol-
sort, sjagger, misteldrossel og 
vindrossel meget af bærrene. 

Kilde: Wikipedia 
       

https://da.wikipedia.org/wiki/Europa
https://da.wikipedia.org/wiki/Lilleasien
https://da.wikipedia.org/wiki/Skygge
https://da.wikipedia.org/wiki/B%C3%B8g_(Fagus_sylvatica)
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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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Formandsberetning for året 2021 
Aktivitetsudvalget i Ødis har, med hjælp 
fra mange frivillige, stået for en hel del akti-
viteter i det forløbne år:   

-  Har forestået den almindelige vedlige-
holdelse af bedene på Kirkepladsen, ved 
Mindemuren og på Bytorvet. Det være sig 
luge ukrudt, klippe hække og roser, så kunst-
gødning og feje fortove omkring lokaliteter-
ne.  

-  Passet Bondehullet med rengøring og 
klipning af hække og hegn. Slået græsset i 
det store bed langs Mejerivej. Fjernet græs 
omkring ”den store sten” ved søen og under 
og omkring bænkene langs Søen og i Dren-
derup Skov.  

-  Kørt med vores slagleklipper langs stien 
omkring søen og stierne i Drenderup Skov, 
for at holde græs, brændenælder og brombær 
nede. 

-  Har rejst flagalléen i byen ved påske og 
pinse og ved konfirmation og høstgudstjene-
sten på Ødis Byvej, Fløjbjergvej, Vamdrup-

vej og Steppingvej. Vi råder over i alt 40 
flagstænger, og de ligger på en specialbygget 
trailer nede på ”Mejeriet”. 

-  Holder øje med bålhytten/shelteren og 
får god hjælp af opmærksomme personer, 
der færdes i skoven. Bålhytten kan bookes 
på Naturstyrelsens hjemmeside. 

Det lykkedes ikke Aktivitetsudvalget at 
arrangere Sankt Hans med bål på søen i 
2021 på grund af Coronapandemien, og det 
samme gælder Aktivitetsdag ved Ødis Sø i 
august måned. Men julemarkedet på 
”Mejeriet” den 27. november lykkedes det 
at gennemføre, og det blev også godt besøgt. 
Byens juletræ blev igen sponsoreret af Arne 
Christensen i Vamdrup, og det blev tændt i  
forlængelse af Julemarkedet, af julemanden 
og alle børnene. Der blev danset om det, og 
til sidst fik børnene deres godteposer af jule-
manden.                                          

Ødis den 14. marts 2022  
Eigil Laursen, formand 

Generalforsamling for Aktivitets-
udvalget i Ødis  
Generalforsamlingen blev afholdt man-
dag den 14. marts 2022 i Ødis Hallens 
Cafeteria. 
 

Formand Eigil Laursen bød velkommen og 
gik over til dagsordenen. 
 

1. Jørgen Clausen blev valgt til ordstyrer og 
måtte konstaterer at generalforsamlingen 
ikke var lovligt indvarslet – 14 dage før – 
men ingen havde indvendinger, og general-
forsamlingen kunne fortsætte. 
2. Anna Jørgensen og Minna Laursen blev 
valgt som stemmetællere. 
3. Formandens beretning blev godkendt, se 
nedenfor. 
4. Jens Søgaard fremlagde regnskabet, der 
viste et overskud på 27.552 kr.  Det eneste 
arrangement der kunne afholdes i 2021 var 
julemarkedet, der gav et lille overskud på 
ca. 2.500 kr.  Foreningen har modtaget pen-
ge fra Legater og sponsorer på lidt over 
30.000 kr.  1000 TAK til alle. Af større om-
kostninger kan nævnes almindelig vedlige-
holdelse af maskinparken, forsikringer og 
gebyr til banken.  

5. Ingen indkomne forslag. 
6. Valg til bestyrelsen:   
Jens Søgaard Jørgensen, Inge M Thomsen, 
Kent L. Rasmussen og Martin Aggesen 
modtog alle genvalg.  
Bestyrelsen ser ud som følger: 
Eigil Laursen     Formand  
Sonny Hansen   Næstformand 
Jens Søgaard Jørgensen  Kasserer 
Inge M Thomsen             Sekretær 
Martin Aggesen              Menigt medlem  
Kent L Rasmussen          Menigt medlem  
Susanne H Pedersen        Menigt medlem  
7. Suppleanter: Eva Schmidt og Preben 
Munch modtog genvalg. 
8. Revisor:  Ingeborg Lyngsø modtog gen-
valg  
9. Revisorsuppleant: Jytte Dantoft modtog 
genvalg. 
10. Under eventuelt blev flere emner drøf-
tet:  

- Fjerne bevoksning ved Ødis Sø    
- Flere flag til flagalleen 
- Arrangere gåtur   
- Smuk landsby  

Vi sluttede af med kaffe og kage og snak 
over bordet.         Referent: Inge M Thomsen  
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LOKAL AVISEN  
for 40 år siden 
Nr. 5 tirsdag den 29. april 1982 
 

SPAREKASSE 
RØVERIET OPKLARET 
 

Hvem husker ikke bankrøveriet fredag 
den 6.2.1981, hvor Sparekassen Biku-
ben i Ødis blev plyndret for 90.000 kr. 

Røveriet menes nu at være opklaret: 
LOKALAVISEN har været i forbin-
delse med kriminalpolitiet i Kolding 
for at høre om dette kunne være rig-
tigt. 

Politiet oplyser, at de for øjeblikket 
har en ung mand fra Sønderjylland i 
varetægtsfængsel. Han bliver anklaget 
for seks bankrøverier i det sønderjy-
ske, deriblandt røveriet i Ødis Spare-
kasse. 

Det er endnu uvist, hvornår der rej-
ses sigtelse, og da røverierne er begået 
i forskellige politikredse vides det hel-
ler ikke, hvor der rejses sigtelse. 

 

 

MUSIKSKOLEN 
Siden den stiftende generalforsamling 
sidst i marts har musikforeningens 
bestyrelse, været travlt beskæftiget 
med at opbygge og planlægge driften 
af musikskolen og den første sæson. 
Man er allerede kommet langt i plan-
lægningen og regner med, at program-
met med undervisningstilbuddene er 
klar til uddeling et stykke ind i maj. 

Musikforeningen formand Ib Wrå 
fortæller, at man i første sæson kan 
tilbyde undervisning i guitar, violin, 
klaver og blokfløjte.  

Endvidere bliver der oprettet en så-
kaldt musikalsk legestue, hvor de 
mindste børn får mulighed for at tileg-
ne sig musikkens grundbegreber gen-
nem leg. 

Netop nu arbejder bestyrelsen med at 
få skabt grundlag for oprettelsen af et 
kor, idet man vil satse på at få både 
voksenkor, et ungdomskor og et bør-
nekor. 

Mere forår 
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     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: 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. 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: 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:  
 

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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Næste  nummer: 
 

Udkommer 10. maj 2022 
Deadline fredag den 29. april 2022 

kl. 8.00 
 

 
Husk at få jeres arrangementer  

med i aktivitetskalenderen 
Tlf. 2084 4579 eller  

sogneavisnc@hotmail.com 

 

 Det var huset på Gammel Møl-
levej 31 i Ødis, der var forevi-
get på sidste nummers ”Gætte-
-billede”.  
   Denne gang skal vi søge i den 
nordvestlige del af sognet for at 
for at finde ovenstående motiv. 
God fornøjelse!! 
    
     


