
Turforslag Ødis Sø – 3 km 
 
Området ved Ødis sø har i flere tusind år været beboet af mennesker. Nogle af de ældste 
forekomster er udaterede enkeltfund fra Bondestenalderen opsamlet syd for søområdet samt et 
udsmidslag fra Bronzealderen nord for søen 
 
Søen blev for 200 år siden tørlagt for at dyrke jorden, men i 2003 blev den igen genskabt til glæde 
for både borgerne i Ødis og de mange fugle, der året igennem kan ses ved søen. Særligt i 
vinterperioden, når søen er isfri ses mange art er af ænder, gæs, svaner, skarv og måger. Man kan 
også være heldig at støde på havørn, fiskeørn og andre spændende rovfugle.  
 
Turen kan forlænges med en tur ind i Drenderup Skov, der ligger skråt over for P-pladsen 
 
1. Cirkelbroen 
Nyd udsigten fra den fine cirkelbro bygget af elever Hansenberg og støttet af Kolding Kommunes 
landsbypulje 
 
2. Fugletårnet 
Fra tårnet er der en flot udsigt ud over hele søen. Du finder tårnet bag ved Ødis Skole helt nede 
bag ved håndboldbanen/garagerne kan man se tårnet. Turen forbi tårnet forlænger turen med en 
lille kilometer.  
 
3. Præstegården 
Ved hækken ind til præstegården er der et monument, en mur over Johannes C. Bjerg, født i Ødis 
og en anerkendt kunstner. Et af hans kunstværker ” Jakobskampen” ses ved Ødis Kirke. 
 
4. Ødis Kirke 
Kirken er også et besøg værd. Den er over 150 år gammel og af den tidligere 
museumsinspektøren ved Koldinghus kaldet Ødis Domkirke. 
 
5. Stenen 
Stenen blev fundet i 1999 på en mark i nærheden af Ødis, stenen stammer fra den sydøstlige del 
af Sverige og kommet hertil for ca. 16. 000 år siden ved det isfremstød, der er kaldet ” Den 
ungbaltiske is”. Stenen står i et lille anlæg som har et ”Bondehul”, et af de få der er tilbage i 
Danmark. Et bondehul er et vigested, så bonden i gamle dage kunne holde ind til siden med sin 
hestevogn, så adelen kunne komme forbi. Der er bord/bænkesæt bag hækken.  

 

 

 



 
 

Parkering: Vamdrupvej mellem nr. 15 og 17, 6580 Vamdrup 

 


