
Hvert år på Påskedag, konfirmationssøndag og Pinsedag er der 
pyntet med flag, som her ved kirkepladsen den 1. maj. Det er fri-
villige fra Aktivitetsudvalget, der tidligt om morgenen sætter flage-
ne op og tager dem ned igen sidst på dagen. En dejlig tradition.    

 Nr. 244                                    Tirsdag den 10. maj 2022                             25. årgang  

Ren Natur – Smuk 
Landsbydag 
 

Så inviteres der igen til 
Smuk Landsbydag lørdag 
den 21. maj 2022 kl. 9.00 
med udgangspunkt i de 3 
landsbyer. 

   Læs s. 9 

Generalforsamling i 
Landsbylauget  
 

Endelig er vi fri af nedluk-
ninger og restriktioner, og 
det er blevet tid til igen at 
tage fat om landsbylivet og 
de lokale aktiviteter. 

 . Læs s.  13 
                 

Møde med Vamdrup 

Fjernvarme 
 

En engageret borger fra lo-
kalområdet har opfordret 
Vamdrup Fjernvarme til at 
orientere om muligheder for 
fjernvarme i Ødis og Ødis 
Bramdrup.               Læs s. 8 

 LOKALBLADET 

   FOR ØDIS BRAMDRUP  /  ØDIS  /  FOVSLET 

4/22   
Maj                     

2022 

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

Hjælp ødis.dk                        s.4           

Byfest i Ødis                         s.5 

Åben Hal                              s.6 

Mindefond                           s. 6 

Ødis Skole                            s.7                 

Forsamlingshuset                 s. 9 

Påskepynt i Dagplejen       s. 10  

Krolf                                  s. 10 

Cykelstart                           s. 10  

Gymnastikopvisning          s. 11    

Kirkesider                      s.15-18   

Formandsberet. ØBØF. s. 20-21 
Spejderne     s. 21 

Formandsberet. F.H. s.     26-27 

Vandværkets Takstblad     s. 30 

HUSK 

Lokalbladet  
kan betales på  

Konto: 7040 0000175819 
 

MobilePay:  2987 9877 
 

Det er der allerede man-
ge, der har gjort. 

 

Tak for det! 

Læs også side 2  

Orientering fra Ødis Forsamlingshus  
Den udvendige renovering er nu tilendebragt, og det vil 
bestyrelsen gerne fejre ved et åbent hus-arrangement, hvor 
alle er velkomne til at komme og se det flotte resultat. Hu-
set vil stå for lidt godt til ganen og lidt flydende til halsen. 

Det bliver en fredag eftermiddag i juni måned, mellem 
kl. 14.00 og 16.00.  

Datoen er ikke endelig fastlagt endnu, men vil blive of-
fentliggjort i juni nummeret af Lokalbladet. 

Med venlig hilsen   
Ødis Forsamlingshus 
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Sognets aktivitetskalender 2022 
MAJ AKTIVITET ARRANGØR/STED 

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

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

Ti.d.17.maj kl.  Møde om fjernvarme Vamdrup Fjernvarme / 
Ødis Hallens Cafeteria 

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

Lø.d.21.maj kl. 9.00 Smuk Landsbydag Lokalrådet 

Sø.d.29.maj kl. 10-15 Byfest-dag Skolen og Børnehaven / 
sportspladsen ved skolen 

JUNI AKTIVITET ARRANGØR/STED 

On.d.1.juni kl.19.00 Generalforsamling  Landsbylauget Ødis Bram-
drup / Farrisvej 6 

To.d.23.juni Sankt Hans  Lokalrådet og Aktivitetsud-
valget / Ødis Sø 

   

   

   

   

  

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2022 
 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 
 Nr. 10 deadline 25. november udkommer 6. december 

Skal Lokalbladet overleve? 
Lokalbladets økonomi har i flere år 

været god. Et lille underskud det ene 

år er udlignet af et lille overskud 

året efter. 

Men nu er regnskabet for 2021 

kommet, og det udviser et under-

skud på ca. 6000 kr. Det skyldes 

dels, at trykomkostningerne er ste-

get men der er også færre, der har 

betalt. Dette kan Lokalbladet ikke 

overleve med  ret længe. 

Der er allerede mange, der betaler. 

Tak for det. 

Men det er ikke nok, så jeg vil op-

fordre til at flere betaler. Hvis man 

ønsker at støtte med et andet beløb, 

vil det være fint. Normalprisen er 

100.– kr. for et år. 
 

Beløbet kan betales på  
Konto: 7040 0000175819 
MobilePay:  2987 9877 

  nc 
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Nyt fra Lokalrådet 
 

Generalforsamling 
Den 31. marts blev der afholdt generalfor-

samling for Lokalrådet i cafeteriet i Ødis 

Hallen. 

Her berettede formanden om det forgang-

ne år i Lokalrådet, og dagsordenen blev 

gennemgået jf. vedtægterne. Susanne 

Leth har efter flere års tro tjeneste valgt 

ikke at genopstille til bestyrelsen i Lokal-

rådet. Det gav plads til anden god Ødis 

Bramdrupper, nemlig Lene Frost, der blev 

valgt som suppleant.  Tusind tak for ind-

satsen Susanne og hjertelig velkommen til 

Lene. 

Efterfulgt af den formelle del af general-

forsamlingen holdt Kirsten Wehmüller fra 

Kongeåmuseet i Vamdrup, et yderst 

spændende oplæg om Ødis’ historie i 

tiden før og op til genforeningen. 
 

Konstituering af bestyrelsen 
Det nye Lokalråd er konstitueret som 

følge: 

Formand: Niels Knudsen 

Næstformand: Allan Rasmussen 

Kasserer: Hanna Rasmussen 

Referent: Christina Rasmussen 

Medlem: Annebet Sjøgaard 

Medlem: Christian Thomsen 

Suppleant: Jens Søgaard 

Suppleant: Lene Frost  

Vi ser alle frem til at komme i gang med 

et nyt år I Lokalrådet, og at arbejde for 

Ødis og omegn. 

Sidder man inde med gode ideer eller 

emner, Lokalrådet skal tage op, ser vi 

frem til at høre fra jer! 
 
 

SMUK Landsbydag 
Lokalrådet inviterer traditionen tro til 

SMUK Landsbydag. Dette finder sted 

lørdag den 21. maj kl. 9.00 i henholdsvis 

Ødis Bramdrup, Ødis og Fovslet. Kom og 

vær med til at gøre vores sogn endnu 

smukkere. Se yderligere information om 

SMUK Landsbydag på invitationen på side 9. 
 

Orienteringsmøde med Vamdrup   

Fjernvarme 
Engagerede borgere fra lokalområdet har 

opfordret Vamdrup Fjernvarme til at ori-

entere om, hvilke muligheder der eventu-

elt er for fjernvarme i Ødis og Ødis 

Bramdrup. Dette har de heldigvis sagt ja 

til.  

Orienteringsmødet finder sted tirsdag den 

17 maj kl. 19.00 i Cafeteriet i Ødis hal-

len. Det støtter Lokalrådet naturligvis op 

om og giver kaffe til dem, der møder op.  

Se dagsordenen for informationsmødet på 

side 8. 
 

Søpavillonen 
På grund af de stigende priser i byggeriet 

har vi i Lokalrådet desværre været nødsa-

get til at udsætte etableringen af Søpavil-

lonen. Finansieringen var ellers som tidli-

gere skrevet faldet på plads tilbage i efter-

året 2021. Men grundet store stigninger 

på især materialepriserne mangler der nu 

ca. 1,7 mio. kr. for at realisere projektet i 

dets nuværende form. 

I håb om at vi kan finde yderligere fonde, 

der vil være med til at finansiere Søpavil-

lonen, og at materialepriserne måske nor-

maliseres lidt, samt at vi ikke ønsker alt 

for meget vedligeholdelse er etableringen 

udsat. Derudover overvejer vi også mu-

ligheder for at finde yderligere besparel-

ser, eller at dele projektet op i flere faser. 
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Ester og Hans Clausens          
Mindefond  
 

Igen i år uddeler Ester og Hans Clausens 
Mindefond fondsmidler til projekter i Ødis 
Sogn, der lever op til fondens formål og 
vedtægter: 
 

1. Der kan ydes støtte til det kirkelige  og 
kulturelle arbejde i Ødis Sogn; herunder 
ikke mindst ungdomsarbejdet.  
2. Der kan ydes støtte til Idrætsforeningen i 
Ødis sogn og til driften af Ødis Hallen.  
3. Der kan ydes støtte til sociale formål; 
herunder hjælp til anskaffelser på pleje-
hjemmet Vesterled eller anskaffelser af 
legetøj og lignende til børnehave, vugge-
stue og SFO, hvor anskaffelserne kan være 

til glæde for beboer-
ne/børnene.  
4. Fondens støtte må 
ikke ydes som erstat-
ning for offentlige 
ydelser.  
 

Ansøgningen skal indeholde beskrivelse af 
formålet samt hvordan midlerne vil blive 
anvendt.  
 

Deadline for ansøgningen er den 1. august 
2022.  
Ansøgningen sendes til fonden på mail-
adressen: clausen.mindefond@gmail.com  
 

Bestyrelsen,  
Ester og Hans Clausens Mindefond 

Åben Hal har brug for hjælpere 
Cafeteriets bestyrelse vil gerne takke for hjælp og fremmøde til         

Åben Hal de seneste måneder. 

Næste Åben Hal er igen til september, og fortsætter så den første fredag i 
hver måned frem til Marts. 

For at vi kan opretholde det Åben Hal, vi så gerne vil, for alle byens børn, 
har vi brug for hjælp! 

Det vi har brug for, er dit navn og telefonnummer, hvis vi må spørge dig 
en gang i ny og næ, om du kunne hjælpe en times tid før eller efter Åben 

Hal, med at finde redskaber frem i hallen, eller pakke dem væk igen. Eller 
hvis du kunne tænke dig at hjælpe et par timer i køkkenet under Åben 

Hal. (Hvad du kan og vil, er helt op til dig) 

Vi vil så gerne, at Åben Hal kan fortsætte for byen, vores børn og lokal-
samfund. 

Så kunne du tænke dig at give os en hjælpende hånd, en fredag, kan du kom-
me på listen ved at 
sende navn og tele-

fonnummer til  
 

Julie Krarup        
Christensen  

på tlf. 

25 55 59 05 
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 Nyt fra Ødis Skole maj 2022 
 

Bakkeby 
I begyndelsen af april blev hele Ødis Skole 
endnu engang lavet om til minisamfundet 
Bakkeby. Hele ugen satte skolens elever 
alle sejl til for at bage kage, lave mad, pro-
ducere smykker og andre kreative ting. Der 
blev lavet gøgl, og i banken kunne eleverne 
indbetale løn for deres arbejde og hæve 
penge igen.  
Ugen kulminerede torsdag eftermiddag, 
hvor dørene blev slået op for familie, ven-
ner og alle andre, der havde lyst til at købe 
de mange ting, som eleverne havde lavet  -    
og der var fuldt hus! Skønt at mærke den 
store opbakning. 
 

Svømning 
Hver eneste fredag sætter 4. klasse sig i 
bussen og bliver kørt til svømmeundervis-
ning i Kongeåbadet i Vamdrup. Heldigvis 

er der plads til både alvor og leg   
 

Byfest og rundvisning på skolen 
Den 29. maj klokken 10 er der som 
noget helt nyt byfest i Ødis. Festen 
bliver holdt ved sportspladsen ved 
skolen.  
 

Klokken 13 er både store og små budt 
indenfor til rundvisning på skolen. Så 
har du lyst til en god fest i godt sel-

skab og til at kigge nærmere på vores 
dejlige skole, så kom endelig inden-

for! 



 8 

 

Orienteringsmøde med Vamdrup Fjernvarme 
Vamdrup Fjernvarme er blevet opfordret til at give en orientering til beboerne i 
Ødis og Ødis Bramdrup. 

Det vil vi selvfølgelig gerne…. 

Derfor inviteres du til et orienteringsmøde i cafeteriet i Ødis Hallen 

Tirsdag den 17. maj kl. 19.00 
Følgende punkter vil vi komme ind på: 

 1. Historien om Vamdrup Fjernvarme  -  og de senere års vækst. 

 2. Hvad bruger vi til at varme med, og hvad koster det forbrugerne? 

 3. Erfaringer med mange konverteringer fra gas til fjernvarme i Vamdrup 

     By. 

 4. Er en konvertering i Ødis og Ødis Bramdrup mulig? 

 5. Er der STOR interesse for at få fjernvarme i jeres område? 

 6. De største udfordringer og problemer med en sådan       

     konverteringsopgave. 

 7. Tidshorisont. 

 8. Eventuelt 

 

Vi stiller med mødedeltagere, som både er inde i det praktiske  -  og som har 
erfaringer med myndigheder og regler for konverteringer. 
 

I behøver ikke tilmelde jer. Blot kom forbi… 
 

Med venlig hilsen 

Vamdrup Fjernvarme A.m.b.a. 
 

Niels Thomsen 

Bestyrelsesformand  

 

Vamdrup Fjernvarme A.m.b.a. 

Nygade 4-6  
.
  6580 Vamdrup  

.
  

post@vamdrupfjernvarme.dk  
.
  75 58 10 37 

.
                    

vamdrupfjernvarme.dk 
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Ren Natur – Smuk Landsbydag 
Så inviteres der igen til Smuk Lands-
bydag lørdag den 21. maj 2022 kl. 9.00 
med udgangspunkt i de 3 landsbyer Ødis, 
Ødis Bramdrup og Fovslet. 

Dagen starter med kaffe og rundstykker 
på følgende mødesteder. 

Ødis: Krolfbanen ved Ødis Hallen  
Ødis Bramdrup: Den gl. Sportsplads  
Fovslet: Niels og Gerda,  
             Christiansholmvej 3 
Der bliver udleveret affaldstænger, ve-

ste, handsker og affaldsposer, udlånt af 
organisationen Ren Natur, der er samar-
bejdspartner med Kolding Kommune 
vedrørende affaldsindsamlingen. 

Vi så meget gerne, at datoen lå tidligere 
på foråret, men på grund af at det udlånte 
materiale også skal anvendes på flere 
indsamlingssteder i hele landet, er det 
nødvendigt, at arrangementerne fordeles 
over en længere periode. 

Den primære opgave på dagen er at 
samle affald, men også mindre renholdel-
ses opgaver + oprydning vil være en mu-

lighed, alt sam-
men tiltag, der 
tilrettelægges af 
de enkelte lands-
byer, og som 
kan bidrage til 
en forskønnelse 
af landsbyerne. 

Med hensyn til 
indkøb og spon-
sering af diverse 
mad og drikke-
vare, ønskes der en tilmelding til arran-
gementet senest den 16. maj. 

Ødis Bramdrup:  
Claus Mørkøre 51 55 44 84 
Fovslet:  
Karen Nielsen 51 26 94 69 
Ødis:  
Jens S. Jørgensen 4o 68 82 82 
Vi håber på et stort fremmøde, ”smukt” 

vejr og ser frem til, vi få en udbytterig 
dag. 

Lokalrådet ØBØF 
 

Referat fra generalforsamling 
d.22.marts 2022 
 

1. Ordstyrer: Jens Søgaard Jørgensen 

2. Formanden aflagde beretning. Godkendt 

3. Kasserer fremlagde regnskab.  Godkendt 

4. Ændring af vedtægter .  Godkendt 

5. Dennis orienterede om hjemmeside, 
hvor der er mange besøgende. Der bliver 
taget nye billeder, når renovering er færdig. 

Projekter: renovering af gavl forventes 
afsluttet snarest. Formanden orienterede 
om varmeanlæg. 

6. Valg til bestyrelse: 

Valgte er. Eigil Laursen, genvalg 

                 Jan Søgaard , nyvalgt 

                 Susanne Holm Petersen,             
                  nyvalgt 
                 Annebeth Sjøgaard 

                 Martin Aggesen 

                 Ina Petersen 

6.Suppleanter: Bjarne Dantoft   

                         Niels Christensen 

7. Revisorer:  Inge Thomsen 
                       Jytte Dantoft 
8. Revisorsuppleant: Lone Knudsen. 

Eventuelt: Rum på loftet, istandsættes. 

Referent: Ina Petersen 
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Krolfklubben Ødis Kroge 
 

I Ødis Kroge er der en Krolfklub me-
re kendt som KØK, som ligger på 
Steppingvej 14 bag Ødis Hallen. 
Men hvad er Krolf? Det er en mel-
lemting mellem golf og krocket. 

Det vil sige, at man har krocketud-
styr og man spiller til 12 huller på en 
bane.  

Vi mødes mandag kl. 9:30,          
tirsdag kl.19 og onsdag kl 19 

Så hvis du har lyst til at komme og 
prøve, så mød blot bare op disse dage 
og mærk, hvordan vi er sociale sam-
men. Vi har udstyr, I kan låne.  

Kom frisk i alle aldre. 
 

Venlig hilsen  
Krolfklubben Ødis Kroge  

Påskepynt i Dagplejen 

 Cykelsæson 2022 

Start mandag den 2. maj 2022 
Vi mødes ved kirkepladsen kl. 19.00 

alle mandage hele sommeren. 
Alle er velkomne, store 
som små.  
Turene bliver lagt, så 
der tages hensyn til al-
le, om din cykel har to eller tre hjul, 
om den er med ”rugbrøds-motor ” 
eller du er gået over til elcykel.  
Refleksvest og cykelhjelm er jo i dag 
standardudstyr hos alle cyklister. 
Medbring din egen kaffe. 
 
 

På cykelklubbens vegne 
Minna 
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Lørdag den 2. april var der gymnastikop-
visning i Ødis Hallen.  
De 3 hold havde øvet sig hele vinteren 
og glædet sig til at vise alt det, de havde 
lært i løbet af sæsonen. 48 børn og voks-
ne gav den gas på gulvet, foran de næ-
sten 90 tilskuere. 

Der blev løbet og leget, lavet kolbøtter 
og vejrmøller, sprunget over buk og la-
vet salto, kraftspring og flik flak til stor 
begejstring fra tilskuerne. 

Efter opvisningen havde cafeteriet lavet 
pølsehorn og masser af kage til os alle. 
Cafeteriet var fyldt med glade børn og 
voksne. Tusind tak til cafeteriet for den fine 
forplejning. 

Vi  - instruktører René, Susanne, Maria 
og Marie  -   vil gerne sige tak for en god 

sæson, og vi glæder os til at se mange glade 
børn igen til næste sæson, som starter ons-
dag den 21. september 2022.  

Vi kommer til at mangle instruktører til 
forældre/barn holdet, så hvis du tænker at 
det kunne være dig, så hører vi meget gerne 
fra dig. Kontakt Susanne 3155 3222. 

 

Gymnastikopvisning i Ødis Hallen 
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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 østlige del af sognet!  
Hvor mon vejen findes? 
 

   Sidste nummers 
”Vejgættebillede var et stykke af 
Egeskovvej i Ødis set fra Ødissiden 
ud mod Egeskovgård. 
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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  

april 2022 
 

236, 239, 139, 
140, 83, 254,    
89, 177, 60,    
219, 37, 164 

Landsbylauget Ødis Bram-
drup afholder generalfor-
samling 
 

Endelig er vi fri af nedlukninger og 
restriktioner, og det er blevet tid til 
igen at tage fat om landsbylivet og de 
lokale aktiviteter. 

Landsbylauget består af en god 
håndfuld lokale borgere, der sammen 
med gode frivillige kræfter, planlæg-
ger og arrangerer aktiviteter som 
f.eks. juletræstænding, høstfest, bør-
nedyrskue, smuk landsby, flagning 
med flere. 

Desværre har vi under Corona haft 
lidt mandefald, og et par af medlem-
merne planlægger at flytte fra byen. 
Derfor har vi et stort behov for at få 
nye medlemmer, og meget gerne bør-
nefamilier, da en stor del af aktivite-

terne er 
rettet mod 
byens 
børn.  

Det er 
IKKE en 
tidskræ-
vende op-
gave at 
være med i Landsby lauget. Vi afhol-
der kun få nødvendige møder, og vi er 
gode til at deles om opgaverne.  

Derfor opfordrer vi alle, der har inte-
resse i, at landsbyen ”lever” og at 
sammenholdet plejes, til at møde op 
til generalforsamlingen.  

 

Tid og sted:  
Den 1. juni klokken 19:00.  
Farrisvej 6. Ødis Bramdrup 
Tilmelding via SMS på 5155 4484 



 14 

 

FAGKUNDSKAB . KVALITET . SERVICE 
__________________________________________________________________________ 

 

VAMDRUP 
SPECIALOPTIK 

OPTIKER - OPTOMETRIST 
TLF. 75 58 10 86 

 
 

 

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

   URE - BRILLER               GULD - SØLV 

GRATIS  synsprøve 
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MAJ 2022 

 

 

TILLYKKE MED KONFIRMATIONEN 2022! 

Søndag den 1. maj 
var en stor festdag 
i Ødis, da 5 flotte 
unge mennesker 
blev konfirmeret i 
kirken. Det var en 
stor glæde og for-
nøjelse at være 
med på den store 
dag, som endelig, 
for første gang 
siden 2019 kunne 
fejres uden restrik-
tioner og på den 
dag det skal være. 
Vi vil sige tak til  
alle jer  konfir-
mander for et dej-
ligt år sammen! 

 Fra venstre: Anna Fuglsang Svendsen, Jonas Larsen, Jonas Bull Thomsen, Daniel Christian 
Hansen, Johanne Eleonora Schweiz og sognepræst Inger Hvindenbråten  Foto: Terje Bårdsen 

Gaver til konfirmanderne:  
Det Nye Testamente, smukt illustreret, røde 
roser og dåbslysestager med lys.  
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FROKOSTKLUBBEN 

Møde i Frokostklubben               
den 20.  4.  2022 
Vores oplægsholder var Erik Åre-
strup, og emnet var "Mit liv som 
helikopterpilot". 
 

Erik kom i lære som maskinarbejder og 
kom så ind i forsvaret, hvor han blev løjt-
nant. Hans ønske var dog at komme til 
flyvevåbnet. Der var mange ansøgere, så 
det var svært at blive optaget, men det lyk-
kedes for ham at komme på flyveskole i 
syv måneder. De var 12, der startede på 
holdet, men der var kun tre, der bestod.  

Erik fortalte om de forskellige flytyper, 
og hvad man primært brugte dem til. Så 
kom helikopterne, og Erik blev sendt på 
flyveskole i Florida, til byen Fort Rucker. 
Byen var uddannelsesby for alle amerikan-
ske piloter, og der boede 3000 mennesker i 
byen. Der var 400 helikoptere at øve sig 
på. De var kun to danskere, og de startede i 

simulatortræ-
ning, inden de 
kom op i bl.a. 
en stor helikop-
ter, som var 
brugt i Viet-
namkrigen. 

Så kom de 
tilbage til Dan-
mark, og Erik 
fortalte, at man 
i dag har tre 
helikoptertyper, 
som bruges til forskellige formål. Han fløj 
ca. 25% for politiet. Det kunne være efter-
søgninger efter personer, fartsyndere eller 
landsætning på tage i forskellige situatio-
ner. 

Han fortalte også om samarbejdet med 
jægersoldater og frømandskorps og forkla-
rede, hvordan man kunne flyve natflyvning 
uden lys. 

Erik var også med i en ekspertgruppe, 
som skulle udvælge de helikoptere, man 
købte til flyvevåbnet. De var bl.a. i Frank-
rig, hvor man købte 12 helikoptere. De var 
forholdsvis billige i drift i modsætning til 
andre typer, hvor vedligeholdelsen er 
enorm dyr. 

Foruden alle de praktiske timer i helikop-
tere var Erik også uddannelseschef i 10 år. 
Der underviste han bl.a. de unge piloter, 
når de kom hjem fra USA. Derudover var 
han også flyveinstruktør og skulle lære 
civile at tage certifikat til fly og helikopte-
re. 

Eriks arbejdsplads var på Vandel Flyve-
plads fra 1971 - 2003 og derefter på Karup 
Flyveplads fra 2003 - 2006, hvorefter han 
gik på pension. 
 
Tak til Erik for et spændende oplæg. 

Rasmus 

 
 

 

 

Oplægsholdere i foråret 2022: 
 
   

18.5. 2022:    Finn Hansen 
Seest Katastrofen 
 

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  

Kontaktpersonerne er: 
Jens Vang             2174 8508 
Christian Dahl      4032 5985 
Rasmus Ravn       8190 4800 
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KIRKEÅRETS FARVE I PIN-
SEN ER RØD—HVORFOR? 

Rød er ildens, blodets, kærlighedens og 
Helligåndens farve og symboliserer 

endvidere lidenskab. I pinsen mindes vi, 
at Helligånden kom over apostlene i 

form af ildtunger, derfor den røde farve. 
Som blodets farve benyttes den også 
ved kirkens eneste martyrdag, Sankt 

Stefans dag, som er 2. juledag. 
På billedet under kan I se det kirkelige 
årshjul, med de forskellige farver der 

hører dage, årstider og højtider til. Og til 
venstre ser I broderierne på min (Ingers) 
røde stola, som  jeg bruger udenpå min 

norske præstekjole. 

”NU KOM VOR PINSELILJETID…” 

I al sin glans nu stråler solen,  
livslyset over nådestolen, 
nu kom vor pinseliljetid, 

nu har vi sommer skær og blid, 
nu spår os mer end englerøst 
i Jesu navn en gylden høst.  

 

Det ånder himmelsk over støvet, 
det vifter hjemlig gennem løvet, 

det lufter lifligt under sky, 
fra Paradis, opladt på ny, 
og yndig risler ved vor fod 
i engen bæk af livets flod. 

 
Med disse vers af Grundtvigs  

pragtfulde pinsesalme ønsker vi alle  
en velsignet pinsehøjtid.  
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Gudstjenester i Ødis Kirke  
maj—juni 2022 

 

 Hvor andet ikke er nævnt er  

gudstjenesten v/sognepræst  

Inger Hvindenbråten 

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 

 

Juni 

5.  Pinsedag kl. 10.30 

6. Ingen gudstjeneste, vi henviser til 
omegnens kirker 

12. Trinitatis søndag kl. 9.00 

19. 1. søndag efter Trinitatis kl. 10.30 

26. Ingen gudstjeneste, vi henviser til 
omegnens kirker 

 

FORÅR OG SOMMER I 
KIRKEN 

 
Så er foråret endelig her, og sommeren 

står for døren. 
Som altid om sommeren har vi færre 

gudstjenester, da både personale og præ-
ster skal holde ferie. I maj og juni har vi 
gudstjenester som normalt (det vil sige 
minimum en gudstjeneste kl. 9, to kl. 

10.30 og eventuelt en aftengudstjeneste 
eller børnegudstjeneste pr. måned). 

I juli og august er det færre.  
Hvis I er i tvivl, kommer der liste her i 
Lokalbladet, og på kirkens opslagstavle 

ved lågen, eller: 
 

FØLG MED PÅ KIRKENS  
HJEMMESIDE OG FACEBOOK: 

www.ødiskirke.dk 
www.facebook.com/odiskirke 

 
Der er også mulighed for at besøge en af 
vores smukke nabokirker, eller gå en tur 

på kirkegården og nyde blomsterne. 

 
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.  
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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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Lokalrådets generalforsamling 
2022 Formandsberetning  
Kære alle sammen 
Hjertelig velkommen til den årlige ge-
neralforsamling i Lokalrådet ØBØF. 
 

2021 var igen et år præget af Corona, hvil-
ket som i alle andre sammenhænge ind-
imellem gjorde det til en udfordring for at 
vi kunne mødes fysisk. Heldigvis tyder det 
på at Corona fremadrettet ikke kommer til 
at lægge landet og verden ned igen. 

Nu har jeg været Formand i et lille års 
tid, og på samtlige indkaldelser jeg har 
sendt ud til bestyrelsesmøderne, har det 
første punkt på dagordnen været, Sø-
pavillonen. 

For dette store og flotte projekt kræver 
meget arbejde. Mange møder er holdt og 
mange Fondsansøgninger er sendt afsted. 

Som I alle sikkert ved, fik vi bevilget 1 
million kroner fra henholdsvis NordeaFon-
den, Underværker og Kolding Kommune. I 
alt 3 millioner kroner. Vi modtog også et 
flot beløb fra den lokale indsamling fra 
borgere og virksomheder i sognet. 

Dette tilsammen har gjort det muligt for 
os at gå videre med Sø-pavillonen. Dog er 
vi ikke helt i mål endnu, idet materialer er 
blevet væsentligt dyrere under Coronapan-
demien. Den frygtelige og meningsløse 
krig er ligeledes medvirkende til, at materi-
alerne er steget eksplosivt. 

På nuværende tidspunkt er vi i gang med 
at undersøge alternativer til andre og billi-
gere materialevalg, samt nye muligheder 
for bevillinger fra fonde. 

Vi tror fuldt og fast på, at det nok skal 
lykkes, og vi fortsætter fortrøstningsfuldt 
og holder snuden lige i sporet.  

Her vil jeg gerne, og på vegne af den 
øvrige bestyrelse, rette en stor tak til dig 
Jens. Tak for al den fritid og de mange 
timer, du har brugt på at holde møder med 
både den ene og anden instans. Du har vir-
kelig lagt megen energi i dette projekt. Og 
forhåbentligt i meget nær fremtid, til glæde 
og gavn for os alle i lokalsamfundet. 

 

Corona nedlukninger har ikke betydet, at 
vi i Lokalrådet har siddet stille. Vi fandt, 
som alle andre, hurtigt en løsning på dette. 
Hanna var super ferm til det med Teams og 
stod for at invitere os til bestyrelsesmøder-
ne. Og nej, det er ikke det samme som at 
mødes fysisk  -  men i mangel af bedre  -  
helt perfekt. 
 
Den traditionsrige Nytårskur måtte vi des-
værre aflyse, - igen pga. en ny coronavari-
ant! Der blev straks  genindført, de efter-
hånden sædvanlige restriktioner. Generelt 
har det været gældende over hele linjen for 
de fleste aktiviteter i 2021. 
 
Den 8. maj lykkedes det os dog at finde et 
lille `åndehul`, hvor vi sammen med 
ØdisIF fik gennemført `Smuk landsbydag`.  

Vi startede med rundstykker og en kop 
kaffe rundt om i sognet. Derefter blev der 
samlet affald langs veje og grøftekanter. 
Det var meget tydeligt, at der havde været 
lukket ned pga. Corona, idet mængden af 
affald blot udgjorde en lille del af, hvad vi 
normalt samler ind på disse dage.  
 
Ud over Sø-pavillonen har vi naturligvis 
også brugt tid på andet. 

Vi har været i dialog med Kolding Kom-
mune omkring byggegrundene på Søvæn-
get, især mulighederne for bedre markeds-
føring af disse. Det er langt om længe lyk-
kedes os at få Kolding Kommune til at 
sætte et stort rødt `SOLGT` skilt på den 
oppe ved vejen, dette så alle kan se, at der 
er gang i salget. 

En meget vigtigt faktor for at kunne til-
trække nye familier og også meget gerne 
børnefamilier, er, at vi har institutionerne  -   
vuggestuen, børnehaven og skolen.  
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Vuggestuen og børnehaven har de sene-
ste år oplevet vækst af antallet af børn og 
dermed også manglende plads. De har i 
mange år haft et stort ønske om en udvi-
delse. 

Derfor gik Børnehavens bestyrelse, i 
samarbejde med Lokalrådet og skolen, i 
gang med at lægge en plan for den kom-
mende fremtid. De fik sammensat et vel-
dokumenteret brev og sendt afsted til poli-
tikerne i Kolding Kommune, - og inden 
længe lå der en glædelig overraskelse i 
deres mail boks om, at de havde fået bevil-
liget 5,8 millioner kroner til udvidelsen.  

Nu kan vi se frem til en udbygning af 
børnehaven og vuggestuen. Det bliver så 
godt for børnene og de voksne, at de snart 
kan få mere plads at boltre sig på, og for-
håbentligt kan dette også være medvirken-
de til, at nye tilflyttere finder det attraktivt 
at flytte til vores smukke og naturskønne 
område. 

I forbindelse med kommunalvalget i ef-
teråret havde vi et par gange besøg af Eva 
Kjer Hansen, dette både i Ødis Bramdrup, 
Ødis og Fovslet. Her snakkede vi blandt 
andet om, hvilke tanker og ønsker vi går 
rundt med for vores landsbyer, og hvad vi 
gerne vil have sæt i gang, for yderligere at 
styrke lokalområdet.  

Der er også sket nogle forbedringer. 
Kommunen har udskiftet fortov på Stati-
onsvej, og der er også lagt et nyt stykke 
fortov fra Søvænget til Borgmestervænget. 
Sidste nye er opsætning af gadelamper på 
denne strækning.  

Vi har også modtaget nyheden om, at der 
vil bliver bygget almene boliger i Ødis. 
Dette er på den store grund, ved den gamle 
Ødis Kro. 

Vi har valgt at gøre det langt mere syn-
ligt for alle, hvilke emner vi har oppe på 
bestyrelsesmøderne. Derfor er spalten `Nyt 
fra Lokalrådet` i Lokalbladet til tider lidt 
mere udvidet end førhen. Vi er sikre på, at 
de fleste vil synes godt om dette, - at kun-
ne følge mere med i, hvad vi arbejder med 
på hver enkelt bestyrelsesmøde. 

Med disse ord, vil jeg gerne takke jer 
alle. Tak til jer, som støtter vores arbejde, 
både økonomisk og på anden vis. 

Jeg vil også gerne rette en stor tak til 
Bestyrelsen. Tak for et godt samarbejde og 
for jeres frivillige timer og det arbejde, I 
lægger i lokalrådet. 

Ødis, den 31. marts 2022  
Annebet Sjøgaard  

Formand 
 

Ødisspejderne var med til at fejre frivillige ledere 

Ni unge foreningsledere blev fejret for deres indsats i 
deres foreninger, hvor de er med til at undervise. De 
unge kommer blandt andet fra spejderklubber, svømme-
klubber og gymnastikforeninger. (Foto: Søren Gylling). 
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Hvad er det? Af Frede Nielsen 

Hermed en ny gåde i form af 
”Hvad er Det”  
At sidste nummers ”Hvad er 
Det” var et billede af en sten 
kunne nok alle hurtigt konstate-
re; men der var altså ikke tale 
om bare en sten. Det var en 
forstening eller er et fossil, om 
man vil. Der var tale om en 
forstenet hajtand fra Tertiærti-
den – formentlig omkring 30 
mill. år gammel. 
   Der findes mange forskellige 
forsteninger af især dyriske re-
ster fra den fjerne fortid. Når 
et dyr, som dengang levede i 
havet, døde og sank til bunds, 
forsvandt det for det meste ved 
at det enten rådnede op eller 
resterne blev fortæret af andre 
dyr. En betingelse for en suc-
cesrig forstening af disse rester 

var altså, at der skete en 
hurtig tildækning af emnet.  
   Tildækningen kunne 
være i form af kridt, slam, 
ler eller andre sedimenter. 
Der opstod efterhånden et 
hulrum svarende til det 
oprindelige legeme. Gen-
nem millioner af år erstat-

tedes de enkelte celler gradvist 
med de mineraler, som omgivel-
serne indeholdt. Typisk her i 
Danmark med kalk, flint eller 
kridt. Der blev simpelthen lavet 
en kopi, der blev identisk med 
det oprindelige emne. 
   Mange forsteninger blev se-
nere blotlagt ved forskellige 
processer og kom på den måde 
op til overfladen, hvor de for 
manges vedkommende blev lette-
re omdannet eller afslebet ved 
bl.a. vandrulninger i brændin-
gen. 
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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 

Tre ”nye” gamle bøger 
For en hel del år siden blev der udgivet tre bøger om for-
skellige emner i Ødis Sogn. 
  

Der var tale om: 
 

Den genetablerede Ødis Sø – En bog om genskabelsen 
af vores sø, som dengang havde ligget hen som engareal 
gennem lidt over 200 år. 
 

Svanemosen – en Naturperle – En bog om Svanemo-
sens geologi, arkæologi og historie. 
 

Fra Fubbetsleth til Fovslet – En bog om Fovsletgårds 
historie. 
 
Alle er for længst udsolgte og da der ind 
imellem er mennesker, der viser interesse 
for bøgerne, er de nu genskabt som E- 
bøger og kan købes hos Frede Nielsen i 
Fovslet. 
 
Bøgerne fås på DVD skiver. 
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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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 Dejlig forårsaften på træningsbanen i Ødis Bramdrup 
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Ødis Forsamlingshus 
Formandens beretning for 
året 2021 
Så skriver vi 2022, og vi kan nu gøre status 
over året 2021. 

Året startede med Corona, så alle udlej-
ninger først på året blev annulleret, og vi 
måtte returnere depositum til flere, som 
havde booket huset. De første udlejninger 
var i juni, og huset nåede at blive udlejet 
ca. 15 gange resten af året. 

Rengøringsdagen, som vi plejer at have i 
marts måned og Spissammen aften i april 
måtte vi aflyse på grund af Corona. 

I oktober fik vi gennemført Spissammen 
aften, hvor Kent serverede masser af stegt 
flæsk med persille- og løgsovs. Det blev 
igen en rigtig god aften, hvor unge og æl-
dre hyggede sig i hinandens selskab. 

 En stor tak skal lyde til Kent, som stadig 
vil stå for indkøb og tilberedning af maden, 
og til Sonja, som har, og stadig vil, modta-
ge tilmeldinger og betaling.   

Generalforsamlingen kunne vi ikke få 
afviklet i marts, som vedtægterne ellers 
foreskriver, men vi fik den så gennemført 
tirsdag den 31. august i stedet. Der var fire 
bestyrelsesmedlemmer på valg. Annebet, 
Ina og Martin modtog alle genvalg til be-
styrelsen. Peter Grave gik ud af bestyrel-
sen, som herefter bestod af seks medlem-
mer. Niels blev nyvalgt som suppleant.  

På bestyrel-
sens vegne 
sender jeg en 
stor tak til vort 
rengørings-
hold, som be-
står af Inge, 
Sonja og Tove. Vi ved, at vi kan stole på, 
at huset fremstår rent og pænt, når I har 
været her. Fra Minna ved jeg, at lejerne 
roser jer, fordi de finder huset rent og ind-
bydende, når de overtager det, hvilket kun-
ne tyde på, at det ikke er en selvfølge alle 
steder.  

Hjemmesiden ” odisforsamlingshus.dk” 
har nu fungeret i 7 år, men Dennis bruger 
til stadighed flere timer på at vedligeholde 
den hvert år. Der vil komme en opdatering 
igen, så snart den udvendige renovering er 
færdig. Han sørger også for at Facebook 
hele tiden er opdateret. 

 På bestyrelsens vegne, vil jeg gerne tak-
ke dig Dennis, for dit arbejde som admini-
strator med hjemmesiden med en erkendt-
lighed. 

Huset har kun været udlejet ca. 15 gange 
i 2021 på grund af Corona mod normalt ca. 
35 om året.  I år, altså 2022, er den indtil 
videre allerede udlejet 13 gange.  

På bestyrelsens vegne, vil jeg takke dig 
Minna, for al den tid du bruger på at styre 
udlejningen og fremvise huset for interes-
serede lejere, med en erkendtlighed. 

 

Onsdag den 6. april var 70 Ødisbor-
gere samlet til Spissammen Aften i 
Forsamlingshuset.  

Der blev serveret lækker mad 
fornemt tilberedt af Kent. Det var 
en rigtig hyggelig aften, som alle 
nød. Vores gode kok og hans dygti-
ge medhjælper (kæreste) var også 
med til bords. 

Endelig kunne vi mødes igen og 
nyde samværet. De nye flotte stole-
sæder blev også præsenteret.      nc 

Spissammen aften i Ødis Forsamlingshus 
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Ødis Forsamlingshus er erklæret for be-
varingsværdig af Kolding Kommune, og i 
august måned 2019 fik vi tilsagn fra Kol-
ding Kommune om støtte til at forny taget 
og renovere sokkel og murværk, og betin-
gelsen var at arbejdet skulle være afsluttet 
ved udgangen af 2020. 

 Som I kan se, er det først lige ved at væ-
re afsluttet i disse dage, så vi har måttet 
bede om udsættelse to gange ved Kolding 
Kommune. 

 Vi måtte finde en ny murer undervejs, og 
hvis vi skulle følge hans anbefalinger, ville 
prisen stige til det dobbelte, Men i dag sy-
nes vi også, at vi har fået et godt og rigtig 
fint resultat 

Vi har jo nok luftet vore bekymringer i 
Lokalbladet vedrørende økonomien, for jeg 
blev kontaktet af en revisor, som spurgte 
ind til vores problemer, og det resulterede 
som bekendt i, at Thorhauge Andersen do-
nerede 150.000 kroner til Forsamlingshu-
set, og dermed var vore økonomiske pro-
blemer pist væk. 

Undervejs blev vi dog nødsaget til to gan-
ge at få et bevilget overtræk i banken for at 
få betalt håndværkerne. 

Taget blev udskiftet før sommerferien 
2021, under ledelse af Martin, og med del-
tagelse af mange frivillige hjælpere. Stil-
ladset blev fjernet den 11. juni, hvor Otto 

Olsen overraskede med kaffe og wiener-
brød, og selvfølgelig en lille skarp. 

Efter sommerferien startede flere frivilli-
ge med at fræse fuger ud og hugge puds af 
soklen på facaden. Murer Jacobsen etable-
rede efterfølgende nye fuger og pudsede 
soklen op igen. 

I 2020 brød vort gasfyr sammen, så vi 
måtte låne varmeblæsere på ”Mejeriet” for 
at holde huset frostfrit. Vi kan så sige, at vi 
var heldige med at der var Corona, så huset 
ikke var udlejet. 

Vi kommunikerede noget med Kolding 
Kommune om vore problemer, og først i 
december 2020 ringede Jacob Revsbeck fra 
Kolding Kommune så og fortalte, at han 
havde fundet en pose penge, så vi kunne få 
etableret en varmepumpe.  

Første halvdel af 2021 gik så med at få 
fjernet gasfyret og installeret varmepum-
pen, og her var vi måske igen heldige, at 
huset ikke var udlejet på grund af Corona. 
Resten af 2021 gik så med at få styringen 
på varmepumpen til at fungere, som vi ger-
ne ville, og først her i marts 2022 har vi 
fundet den rigtige løsning på, hvordan vi 
kan styre varmen, som vi ønsker. 

Til slut vil jeg rette en stor tak til min 
bestyrelse for et godt samarbejde.  

22. marts 2022      
                          Eigil Laursen  

Oprydning på Den gamle 
Sportsplads 

Krolferne (Madholdet) og hundefolkene 
havde en hyggelig oprydnings– og arbejds-
dag ude på træningsbanen ved Ødis Bram-
drup. 



 

 

     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 
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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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Tilslutningsafgift: Hovedan-
læg: 

Lednings-
anlæg 

I alt: 

Rækkehus, dobbelthus og lejligheder med fælles 
stikledning og én hovedmåler afregnes i alt 

 11800 25820 37620  
  

Enfamilieshus, rækkehus, dobbelthus og lejligheder uden 
fælles stikledning og med hovedmåler til hver boligen-
hed afregnes pr. boligenhed  

 11800 25820 37620  

Boligenhed (uden for by*) 11800  51640 63440 

Landbrugs- eller erhvervsejendom 23600 51640 75240 

Ejendomme beliggende langt fra forsyningsled-
ninger 

Efter  
kategori  

Efter  
regning 

 

*by angiver byområde for Ødis by afgrænset ved 
byskilte 

     

Bidrag til ledningsanlæg reguleres efter Danmarks 
Statistiks omkostningsindeks beregnet og oplyst 
af Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) 

      
  

 

Vandafgift:       

Fast afgift til vandværket pr. år (pr. bolig eller 
erhvervsenhed registreret i BBR 

1000     

Ekstraordinært anlægsbidrag 1600    

Vand pr. m3 6,50     

Statsafgift pr.  m3 6,37    

Pris pr. m3  i alt 12,87     
 

 

Målerbrønde og dæksler: 
      

Udskiftning/flytning af målerbrønde samt udskiftning af 
dæksler betales af ejendommens ejer efter regning 

      

 

 

Gebyrer: 
      

Flyttegebyr ved salg (opkræves hos sælger) 200       

Oplysninger til ejendomsmægler/advokat ved 
ejendomshandel 

200      

Manuel aflæsning af forbrugsmåler 300   

Rykkergebyr (momsfri) 200   

Lukkevarsel  (momsfri) 200   

Genåbningsgebyr (+ faktiske omkostninger ved 
genåbning) 

2000   

 Ødis Vandværk Amba 
Takstblad 2022 

Takstbladet er gældende pr. 1. januar 2022 

(Alle anførte priser på takstbladet er excl. moms!) 
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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 7. juni 2022 
Deadline fredag den 27. maj 2022 

kl. 8.00 
 

 
Husk at få jeres arrangementer  

med i aktivitetskalenderen 
Tlf. 2084 4579 eller  

sogneavisnc@hotmail.com 

 

 Denne gang skal vi søge i det 
sydøstlige hjørne af sognet for 
at for at knække ovenstående 
gåde. God fornøjelse!! 
 
   Gården på Riglandsegvej 2 i 
Drenderup er løsningen på sid-
ste nummers ”Gættebillede”.  
    
    
     
    


