3/14 SOGNEAVISEN
April 2014
Nr. 163

Tirsdag den 8.april 2013

Danse it out

Spis sammen aften

Dance It Out er en form for
“showdance”. Det starter i
Vestfløjen tirsdag den 1.
april, og hvis tilslutningen er
god, fortsætter det de
følgende tirsdage. Annette
Bentzen leder det sammen
med en veninde. Læs s.6

Sådan en aften er en god
anledning til en snak med
nye mennesker og til at se
vort gamle forsamlingshus,
der efterhånden fremstår
rigtig pænt. Der bliver som
tidligere sørget for lækker
mad.
Læs s. 7

17. årgang

Udskiftning af vandmålere
Ødis Vandværk fortsætter
nu udskiftning af forbrugsmålere for alle ejendomme
tilsluttet vandværket. Udskiftning er lovpligtig og
foretages uden ekstraudgift
for andelshavere. Læs s. 13
I dette nummer af Sogneavisen kan du læse om:

Lørdag den 29. marts var der loppemarked i Ødis Hallen. Som tidligere år
var der er enorm mange mennesker, der kom for at gøre en god handel. At
dømme efter alle de ting, der blev båret ud, var der en god omsætning.
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Sognets aktivitetskalender
APRIL
25. kl. 18, Generalprøve, Ødis
26.
27.

JUNI
1. kl. 12, Sogneudflugt til Dyb-

Revyen, Ødis Hallen
kl. 19.30, Premiere Ødis Revyen, Ødis Hallen
kl. 9, Heldagstur til Skjern
Enge, Mødested: P-pladsen
ved Vamdrup Kirke, Skovtrolden

2.
9.

MAJ
14.
4. kl. 10.30, Konfirmation i Ødis
5.
7.
8.
12.
18.
24.
27.

Kirke
kl. 19, Cykelstart i cykelklubben, Mødested: Kirkepladsen
i Ødis
kl. 19, ”Åben Krolfbane” på
KØKs baner ved Ødis Hallen
kl. 17.30, Spis Sammen Aften
i Ødis Forsamlingshus
kl. 19.30, Nattergaletur i
Brænøre Mose, Mødested:
Langbjerggård, Vadhusevej
10, Fovslet, Skovtrolden
kl. 10.30, Festgudstjeneste og
”Kend din kirke”, Ødis Kirke
kl. 9, Sognedag, Aktivitetsudvalget og Ødis IF
kl. 17, Børnegudstjeneste,
Ødis Kirke

14.
30.

bøl Mølle og Historiecenter,
Menighedsrådet
kl. 19, Tur i Svanemosen,
Mødested: P-pladsen ved
Svanemosevej, Skovtrolden
kl. 10.30, Fælles 2. pinsedagsgudstjeneste på Kolding
Havn, Kolding Provsti
kl. 10 - 14, Børnedyrskue i
Ødis Bramdrup, Den gamle
Sportsplads
kl. 14, Tur til Didriksens have, Mødested: Sydbanegade
11, Lunderskov, Skovtrolden
kl. 19, Tur til naturvenlig
landbrugsbedrift ved et mose
område, Mødested: Bramdrupgård, Bramdrupgårdsvej
3, Ødis Bramdrup, Skovtrolden

JULI
13. kl. 13, Tur til naturvenlig

landbrugsbedrift og vilde
planter, Mødested: P-pladsen
ved Frørup Kirke, Skovtrolden

Sogneavisens deadline og udgivelsesdatoer
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
Nr. 7
Nr. 8
Nr. 9
Nr. 10

deadline 26. april
udkommer 6.maj
deadline 31. maj
udkommer 10. juni
deadline 26. juli
udkommer 5. august
deadline 30. august
udkommer 9. september
deadline 27. september udkommer 7. oktober
deadline 25. oktober udkommer 4. november
deadline 29. november udkommer 9. december
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NYT FRA
SOGNEFORENINGEN
Hjertestartere

Sogneforeningen har ansøgt Tryg Fonden
om midler til indkøb af 3 Hjertestartere,
der ønskes placeret i Ødis, Ødis Bramdrup
og Fovslet. Ansøgningsfristen var 1. marts,
og vi afventer nu endelig svar fra Fonden. formning. Arbejdet forventes udført i løbet
af sommeren, når alle formaliteter er på
Svartid er ca. 3 måneder.
plads.

Trafikchikaner

Fortov på Ødis Byvej

Sogneforeningen har ansøgt og fået bevilget penge fra Landsbypuljen i Kolding
Kommune til færdiggørelse af de sidste 2
sæt trafikchikaner på Ødis Byvej. Trafikafdelingen i Kolding Kommune og politiet
vil efterfølgende blive inddraget i beslutningen om den endelige placering og ud-

Der er ligeledes fra Sogneforeningen rettet
henvendelse til Kolding Kommune vedrørende de meget hullede og ujævne fortove
på Ødis Byvej og dele af Steppingvej.
Kommunen har besigtiget fortovene, og vi
afventer nu en tilbagemelding

Bliv medlem af Sogneforeningen
Info
Årligt kontingent:
til ny
e me
dlem
 Privatpersoner 50 kr. pr. person.
mer
 Foreninger og institutioner 200 kr.
Tegn dit medlemskab ved indbetaling på bankkonto: 5881 4383 569 430 (husk navn
og adresse) eller til Lone Holm Knudsen, Fløjbjergvej 18, Ødis

Stafetten

Aktivitetsudvalget
og Ødis IF
Inviterer til

Stafetten måtte denne gang tage en omvej
over Sogneavisens redaktion. Lars havde
ganske rigtig sendt den videre, men de
sidste linjer gled ud af tekstrammen, og
dette er helt igennem redaktionens ansvar.
Det, der skulle have stået, er følgende:
Landsbylauget Ødis Bramdrup sender
hermed Stafetten videre til Beboerforeningen for Fovslet og Omegn.
Jeg håber, at Beboerforeningen for Fovslet
og Omegn vil tage godt imod Stafetten, og
ser frem til den nye stafet i næste nummer
af Sogneavisen.
Niels Christensen

SOGNEDAG
lørdag d. 24. maj fra kl. 9:00
Dagen vil stå i samværets tegn –
diverse konkurrencer og fælles oplevelser, som vil være i området
omkring Ødis Skole.
Tilmelding vil være nødvendig Følg med på oedis.infoland.dk og
odis-if.dk
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Et lille surt opstød
Undertegnede blev meget forundret over at
høre på Sogneforeningens generalforsamling den 19. februar, at kun 14 privatpersoner, 25 husstande med 2 personer og 5 foreninger havde betalt kontingent sidste år til
denne meget aktive forening, der gør et så
stort og frivilligt arbejde for hele Ødis
Sogn. Se formanden beretning i Sogneavisen i dette nr. på side 8 og 27.

-kontingentet er sat så lavt som 50
kr. pr. person pr. år
(privatpersoner)
Nogle af de opgaver denne forening gennem tiden har arbejdet med, og dem de er i
gang med er til stor gavn for rigtig mange
mennesker, og hvis Sogneforeningen ikke
gjorde dette store stykke arbejde, ja så var
der ingen der ”kæmpede” disse kampe med
Kolding Kommune.
Nævnes kan: Lys på cykelstien fra Ødis by
til Skolen og næste projekt: lys på resten af
cykelstien – jeg tror, rigtig mange er utrolig
glade for dette. - Rundkørsel i Ødis Bramdrup - De små anlæg i Ødis by - vejchi-

kaner i Ødis by - og ???? ja måske et
par punkter mere
Jeg tror, der er mange, der simpelthen bare
glemmer det - hvornår var det nu lige jeg
betalte sidst osv.
Og en del har måske også svært ved at huske om det nu lige var Sogneavisen eller
Sogneforeningen, jeg betalte sidst. Og de
har hver sin økonomi.
Hvad angår Sogneavisen betaler ca. halvdelen af den ”gratis” husstandsomdelte avis
– så også her er der mulighed for forbedringer. Flere synes, det kunne være flot
med lidt farver i avisen – men det koster
altså.
Prisen for et år er 100 kr. (10 numre).
For mit eget vedkommende har jeg lagt
disse betalinger ind i januar. Så er det på
plads.
Jeg nægter at tro på, at det er de små penge,
der afholder nogen fra at betale, og jeg tror
også, at mange er rigtig glade for både Sogneforeningen og Sogneavisens store arbejde. Alle ved godt, hvor vigtigt det er, og at
det er med til at holde vort lille samfund
aktiv.
Med venlig hilsen Inge M Thomsen

Børnedyrskue Ødis
Bramdrup 2014
Vi er ved at planlægge børnedyrskuet, som efterhånden er blevet en succes til glæde for børn og voksne.
Har du en hobby, du har lyst til at vise
frem / lave på selve dagen, hører vi
meget gerne fra dig.
Børnedyrskuet i Ødis Bramdrup er

lørdag, d. 14. juni 2014
fra kl. 10.00 – kl. 14.00

Henvendelse og evt. spørgsmål – kontakt venligst

Jørn Oehlenschlæger
Mobil : 22849251
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Nu svinges krolfkøllerne!

har ingen betydning om man kender
nogen i forvejen, for der er gode chanDer er krolftræning hos KØK tirsdag
cer for at få nye bekendte i løbet af
og onsdag aften kl. 19:00 på banerne
aftenen.
ved hallen.
Som noget nyt er der i år også formidKrolf er 80% socialt samvær,
dagstræning mandage kl. 10.
20% sport og 100% hygge
Man skal bare møde op – klubben har
– en sport for hele familien – børn,
låne-udstyr og folk, der gerne vil hjæl- forældre, bedsteforældre og oldeforælpe med instruktioner.
dre – alle kan være med.
Alle er velkomne – også til en gratis
prøvedag eller 2.
Med venlig hilsen

Peter L. Christensen

Onsdag den 7. maj kl. 19:00
holder KØK ”Åben krolfbane”,

formand for

Krolfklubben i
Ødis Kroge
(KØK)

hvor hele Ødis By og omegn er velkommen til at komme forbi og prøve et
slag krolf. Ingen tilmelding – bare mød
op.
Vi håber selvfølgelig på strålende solskin, glade spillere og højt humør. Det

Grønforten 2
Ødis Kroge
DK 6580 Vamdrup
Mobil +45 29 93 91 17

Det koster
100 kr. pr.
halve år,
men da vi
starter senere, vil de
Jeg er en ung kvinde på 24 år, som star- første måter Dance It Out op.
neder kun
Jeg starter det op sammen med min ven- koste
inde på 28 år.
50 kr.
Jeg håber
Dance It Out er en form for
at se mange glade børn møde op.
“showdance”.
Forældre er selvfølgelig også velkomne,
Vi har begge erfaringer med koreografi til at se, hvad det er for noget.
og har været ledere sammen før.
Med venlig hilsen
Vi starter den 1. april kl. 18:00 – 19:30 Annette Bentzen
i Vestfløjen, Ødis Byvej 1.
(I er også velkomne til at møde op d. 8. Har i spørgsmål er i velkomne til at kontakte mig på:
april og se, hvad det er)
Tlf: 42 95 91 31
Alle børn er velkomne bare du er fyldt 7
Mail: nettebo89@yahoo.dk
år.
Adr. Lurendalsvej 1, Ødis Bramdrup
Selvom dansen foregår i kirkehuset, er
det ikke et krav, at du er kristen.
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Invitation til alle i Ødis Sogn til vor forårs

Spis sammen aften i
Ødis Forsamlingshus
TORSDAG
Den 8. maj kl. 17.30

Sådan en aften er en god anledning til en snak med nye mennesker og til at se
vort gamle forsamlingshus, der efterhånden fremstår rigtig pænt – der mangler
stadig lidt – men, kommer tid kommer råd.
Menuen denne gang er:
HUSARSTEG med kartofler og salat.
Desserten er tærter med flødeskum /
creme fraiche, og vi slutter af med kaffe.
Der følger 1 øl / 1 sodavand eller 1 glas
vin med.
Alt dette koster kun:
70 kr. for voksne og
30 kr. for børn under 12 år.
Øl, vin og vand kan købes til rimelige priser.
Tilmelding til Sonja på
tlf. nr. 75 59 81 67 eller 23 49 54 07
Sidste tilmelding er søndag den 4. maj
Der er plads til højst 60 deltagere.
Pengene kan overføres til: Reg. nr. 9573 kontonr. 0970461929
Man kan også betale med kontanter - aftal med Sonja.
Med venlig hilsen
Ødis Forsamlingshus

Vidste du det?

Sådan bestiller du:
Senest 2 timer før du ønsker at
blive hentet, skal du ringe til
Flextrafik 76 608 608
Der kan bestilles alle dage fra kl.
8.00 til kl. 20.
Pris: mindst 35 kr. for en tur. Er
turen længere end 10 km koster
det 3,50 kr. pr. efterfølgende km.
I folderen og på sydtrafik.dk kan
du læse mere bl.a. om fordele ved
at køre flere personer sammen. nc

FLEXTUR 76 608 608

En af vore læsere har gjort
mig opmærksom på denne
ordning.
Kolding Kommune og
Sydtrafik har udgivet en
folder med oplysninger om
muligheder for billig befordring, i de områder og på
de tidspunkter, hvor busserne ikke kører.
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Beretning på Sogneforeningens generalforsamling 2014
Igen har året 2013 været præget af dejlig
mange opgaver og projekter for Sogneforeningen. Her kan bl.a. nævnes udstykningsmuligheder i sognet, tilbygning til Ødis
Hallen, Nabokørsel, bearbejdet mulighederne for en Landsbypedel, aftale med
lodsejerne om anvendelse af Ødis Sø, fået
udarbejdet Logo til Sogneforeningen, lavet
aftale med Driftsafdelingen om snerydning
af alle D-veje i sognet, fået projekteret og
godkendt etablering af fartdæmpere/
chikaner på Ødis Byvej, brugt meget tid og
gjort mange tanker om en bredere anvendelse af vores hjemmeside, og sidst men
ikke mindst er der brugt en del ”Krudt” på
lys på cykelstien fra skolen og til Ødis
Bramdrup og den længe ventede
”minirundkørsel” i Ødis Bramdrup. Mere
om alle ovennævnte senere.

fyldning på de i vores udviklingsplan anviste områder.
Fremadrettet ser Sogneforeningen det som
bydende nødvendigt for lokalområdets
eksistensmulighed, at der findes nogle løsningsmodeller på det nævnte område. Og
til udarbejdelse af disse løsningsmodeller
kunne en såkaldt ”ekspertgruppe” komme
på tale at få etableret.

Sogneforeningen har sammen med Idrætsforeningen ligeledes først på året fået udarbejdet et skitseforslag og et prisoverslag til
udvidelse af Ødis Hallen. Begge dele er
udarbejdet vederlagsfrit af Firmaet DauÅret startede med udarbejdelse af 2 ansøg- gaard Pedersen. Hele projektbeskrivelsen
ninger til Kolding Kommunes Landsbypul- er afleveret til kommunen i samråd med
je, den ene vedrørende 2 trafikchikaner på fritidschef Frank Normann Jørgensen. Vi
Ødis Byvej. Dette projekt var et fælles øn- har så efterfølgende sidst på året fået oplyst
ske fra såvel Sogneforeningen, som projek- fra kommunen, at udvidelsen ikke er med i
de fremadrettede budgetter for 2014 til
teringsafdelingen i kommunen v/Thomas
2017. Men, men heller ikke her har vi tabt
Tinghus. Ideen med samarbejdet var et
ønske om en funktionel enkel løsning, der modet.
på sigt også kunne anvendes i andre landsEt andet projekt, der også har fyldt meget i
byer i kommunen. Denne ansøgning blev
godkendt. Den anden ansøgning omhandle- Sogneforeningens hverdag henover foråret
og sommeren, er Samkørselsprojektet Ødis
de lys på cykelstien fra skolen til Ødis
Nabokørsel, senere ændret til Nabokørsel
Bramdrup. Beløbet her var så stort, at det
så det kan anvendes i flere lokalområder.
blev anbefalet flyttet til behandling under
Hele projektet blev søsat af projektleder
anlægsbudgettet for 2014.
Anne From fra Trekantområdet Danmark
og Gomore. Anne From viste sig, som en
Ligeledes først på året havde Sogneforeningen en dialog med Huscompagniet om meget iderig person med mange gode ideer
og bolde i luften samtidig. Den lokale efudstykningsmuligheder i Ødis, men på
fekt af projektet er ikke umiddelbar særlig
dette tidspunkt var der ingen interesse fra
stor. Rigtig mange mener, at ideen er god,
deres side. Vi har så henover sommeren
bearbejdet andre muligheder, men opgaven men for få gør brug af systemet, men tanken om ikke at køre og passe sig selv, skal
er meget opad bakke, da det økonomiske
incitament ikke er til stede p.t. for en større måske modnes over en længere tidshorisont. På landsplan er projektet en stor sucudstykning. Men opgaven er ikke glemt.
En anden løsning kunne være, at vi i første ces.
Fortsættes s. 27
omgang må ”nøjes” med en såkaldt hulud8

Spejder Nyt
Spejder aktiviteten har været stor her i
marts måned. Vi startede med fastelavnsfesten, hvor knap 200 sammen med os
slog katten af tønderne, spiste boller, så
på flotte og fantasifulde udklædninger og
sidst med ikke mindst hyggede, snakkede
og legede. Med sådan et fremmøde er det
en fornøjelse sammen med Cafeteriaudvalget at stå for arrangementet. En stor
TAK til alle der kom, hjalp eller på anden måde bidrog.
Alle grupper har være på weekendture hver
for sig.
Bæverne overnattede i TVETO-hytten efter
en aften med pizzabagning, mørke gåtur i
skoven og ikke mindst bålhygge. Eller måske var det uhygge, for der kom en heks
forbi. Det er altid en oplevelse for både
Bæverne og deres ledere at opleve hinanden både ved sengetid og ikke mindst om
morgenen, når sejren er i hus, og man næsten ikke har savnet dem der hjemme.
Ulvene var fra fredag til søndag på Stevninghus Spejdercenter ved Kliplev sammen
med ca. 70 andre Ulve fra Skamling Distrikt. Her hold vi et MINI OL, hvor der
var åbningsceremoni med fane indmarch.
Ulvebanden fra Ødis blev under lørdagens
lejrbål kåret som de mest elektriske og kan
også med sikkerhed kåres som weekendens
mest fingerstrikkende og
snore-snurrende Ulve.
Der blev i hvert fald lavet næsten 100 meter
fingerstrik og snor.
Blandt de mange olympiske discipliner var sæbecurling, gummistøvlekast, forhindringsløb,
bueskydning, sækkevæddeløb. Legene sluttede
med en kæmpe alle mod
alle dyst i kæmpe paintball. Det gav hvide børn
og voksne, da paintball
kuglerne var fyldt med
mel.

Juniorpatruljen trodsede naturens rasen og
tog til Houens Odde for at sove i shelter og
lave bålmad. Det var netop den weekend,
hvor stormen Carl susede over landet. Men
seje unger giver ikke op, så det var ekstra
krydderi på en oplevelsesrig tur.
Juniorpatruljen mødes tirsdag mellem
16.45 og 18.45 i TVETO-hytten, hvor det
går løs med ”rigtige” spejderfærdigheder
som knob, morser, kompas, teltrejsning og
hejsning af flag.
Har du lyst at prøve spejderlivet, så kom.
Vi er i hytten på Vamdrupvej torsdage fra
kl 16.45 til 18.15. Se vores hjemmeside
www.odisspejder.dk eller kontakt odisspejder@gmail.com eller ring 23889196 - Anne.
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Hvilken vej ?

"Vejgættebilledet" denne gang er fra den
sydøstlige del af sognet. Det er en gammel vej, som for størstedelen er en ganske lige vej, men som også snor sig
smukt gennem landskabet på en kortere
strækning. Godt gæt!!!
Sidste nummers "Vejgættebillede" var
en stump af Farrisvej syd for Ødis Bramdrup by.
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Cykelstart forår 2014

Med den dejlige milde vinter vi har haft
i år, har mange allerede været klar til at
komme ud at cykle, flere har allerede
efterlyst datoen for starten på vores
cykelklub i Ødis. Nu kommer den:

MANDAG DEN 5. MAJ kl. 19,00
ved kirkepladsen i Ødis.
Vi glæder os meget til den nye sæson,
hvor der stadig er plads til flere, og håber da at se nye ansigter igen i år: dette
er en sport, hvor alle kan deltage, uanset alder. Vi kører hver mandag fra maj
til september. Ikke mange småveje i
omegnen af Ødis bliver forbigået i løbet af sommeren.
Turenes længde afhænger en smule af

Skovtrolden arrangerer:
Søndag d. 27. april kl. 09.00.
Heldagstur til Skjern Enge.

vejret, men er typisk på mellem 20 og
25 km.
For år tilbage deltog også en del børnefamilier. Det kunne da være sjovt om
nogle af de mange børnefamilier, der
bor her i byen, har lyst til cykle med.
Det er en god måde at være sammen
med familien på, og alle får jo både
frisk luft og god motion.
De sidste par år har de fleste haft både
refleksvest og cykelhjem på. Dette er
ikke et krav, men en rigtig god idé.
Første aften er der kaffe hos undertegnede, hvor vi også planlægger vores
årlige udflugt.
På cykelklubbens vegne
Minna Laursen

På mødestedet aftales kørselsfællesskab.
Efter at have fået os fordelt i bilerne, får
hver bil udleveret en radio, så der kan modtages informationer fra den forreste bil
undervejs. På vejen finder vi et sted at købe
rundstykker, som vi nyder sammen med
kaffen på en P.-plads udenfor Varde.
Vel ankommet til Skjern Enge samles vi
ved Hestholm Sø, hvor der vil blive fortalt
dels om det gamle landindvindingsprojekt i
1960erne og dels om den nye naturgenopretning lige efter årtusindskiftet. Vi vil bruge en tid på at kikke på fuglelivet på begge
sider af vejen, inden vi fortsætter til fugletårnet syd for Lønborg Kirke, hvor der vil
blive forsøgt arrangeret en tur ud over engene for dem, der ønsker det, mens resten
kan blive tilbage i tårnet for at kikke på
fugle derfra. Når alle igen er samlet går

turen videre op til Lønborg Kirke, hvor vi
nyder udsigten derfra ud over engene med
fuglekikkeri, inden vi kører ud til fugletårnet ved Lønborggård for at se på vore fjerede venner der. Vi finder et sted inde i
Skjern, hvor vi kan få vores aftensmad.
Vi slutter dagen af med at køre til Nymindegab og derfra ad en dejlig vej gennem
klitterne og Gammelgab til Lønne, hvorfra
vi fortsætter til Blåbjerg Plantage, hvor der
bliver et kort ophold, inden turen ender på
P. -pladsen ved Fiil Sø, hvor der er en god
udsigt ud over det nyligt
naturgenoprettede område.
Mødested:
P. -pladsen ved
Vamdrup Kirke.
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"Ny bålhytte"

Bålhytten ved Naturskolen Drenderuphus
i Ødis var efterhånden ved at være i en så
dårlig stand, at det ikke længere var forsvarligt at benytte den.
Vi kontaktede i efteråret Kolding Kommune for at høre om, hvad deres planer
var med hytten.
Beslutningen blev, at den gamle hytte
skulle fjernes og en ny bygges op
I løbet af marts måned i år har folk fra
Kolding Naturskoler restaureret eller
nærmere bygget så godt som en ny hytte,
således at man nu igen kan hygge sig
med at tilberede mad i det fri i hytten
eller overnatte i den i pagt med naturen
ved Naturskolen.

Det er rigtig dejligt for alle os, der bor
her og de mange andre, der bruger bålhytten, og det er dejligt, at Kolding Naturskole har bakket op hyttens bevarelse.

Flot start på

Stifindergruppen

formiddag, hvor gæsterne
kunne gå rundt i huset og
KosWell
se de skønne lokaler, ja,
faktisk var hele huset fyldt
Af Jonna Jørgensen
af børn og voksne.
Det var en flot reception på Der var chips, godter, lækLurendalsvej 5 i Ødis
re små madder samt øl, vin
Bramdrup hos Anja Lyk- og vand. Der manglede
kehus Nielsen lørdag den ikke noget, og humøret var
15. marts.
højt.
og takkede sin læremester
Rigtig mange var mødt
fra Vejle samt forældre og
frem til en fin og hyggelig Anja holdt en velkomsttale svigerforældre og ikke
mindst sin mand Jan, som
har hjulpet Anja med det
praktiske og støttet hende i
projekt KosWell.
Børnene Maria Camilla og
Victor glæder sig til at have mor på arbejde i deres
hjem.
Byrådsmedlem Tobias Jørgensen holdt en kort tale
for Anja og ønskede hende
held og lykke og klippede
det røde silkebånd, som
betød åbning for KosWell i
Ødis Bramdrup
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Ødis Vandværk

Ødis Vandværk fortsætter
nu udskiftning af forbrugsmålere for alle ejendomme
tilsluttet vandværket.
Udskiftningen er opdelt i 2
etaper, hvor etape 1 blev
gennemført i efteråret 2013.
Etape 2 gennemføres i
perioden 14. – 25. april
2014 og omfatter flg. veje:
Degnevænget
Engdraget
Grønforten
Hans Dahls Vej
Hjortvadvej
Mejerivej

Præstehaven
Stationsvej
Steppingvej
Søndergyden
Tapsvej
Ødis Krogevej

ekstraudgift for andelshavere. Vandværket benytter
lejligheden til at udskifte til
nye fjernaflæste målere,
som fremover aflæses af
vandværket én gang årligt.
Du er selv pligtig til løbenUdskiftningen varer ca. ½
de at holde øje med dit
time for hver enkelt ejenvandforbrug, men skal altså
dom. Den enkelte ejendom fremover ikke selv foretage
vil blive adviseret, lige inden årlige indberetning til
den der lukkes for vandet.
brug for årsopgørelsen.
Det er desværre ikke muligt Se endvidere vandværkets
at oplyse et eksakt tidspunkt hjemmeside:
for udskiftningen.
www.odisvandvaerk.dk
Udskiftning af målere er
Ødis Vandværk
lovpligtig og foretages uden
Bestyrelsen

Nyt fra ØdisIF

Loppemarkedet 2014 afholdes i denne
weekend, og der er igen en masse lopper,
som er stillet op i hallen og glæder sig til
nye hjem!
Vi håber på et godt resultat og en masse
hjælpere, som er nødvendige, for at det
hele skal lykkes.
Der er i skrivende stund ikke solgt noget
endnu, da loppemarkedet ikke er åbnet
endnu. Men der har været stor aktivitet og
en masse gode hjælpere, unge og gamle,
som igen har sørget for loppernes fine præsentation i hallen.

Vinterens aktiviteter i Hallen er ved at
være forbi.
U6-Fodbold starter udendørs 22. april
og spiller tirsdage fra kl. 16:30.
Følg med på odis-if.dk og @Odis_IF på
Twitter
Med Venlig Hilsen
Jens Vadgaard
Ødis IF

Loppesager

NYT
Udlejes
Flishugger
til miniflis/pilleflis
tager op til 18 cm
Betonblander, 1 m³
til traktor

Afhentes hurtigt efter aftale
Henvendelse:
Tlf. 28 12 88 79 / Tlf. 75 59 85 21

Tlf. 23 20 40 23

Støtteforeningen for Ødis IF
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FAGKUNDSKAB . KVALITET . SERVICE

SANDKÆRHUSE
BRÆNDSEL

______________________________________________________________________________

GRATIS
synsprøve

VAMDRUP
SPECIALOPTIK
OPTIKER - OPTOMETRIST
TLF. 75 58 10 86

TRÆPILLER / BRÆNDE /
TRÆBRIKETTER

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

URE - BRILLER

GULD - SØLV

Træpiller 0,4% i bigbags og sække
Træbriketter i lyse & hårdttræ
Specialbriketter i tørv
Optændingsblokke
Fakler - Brændely
Ring og få den bedste pris,
4092 1142
- se mere på: www.sandkaerhuse.dk

Steppingvej 3
6580 Vamdrup
Tlf. 7559 8035 / 2217 3680
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Billeder fra dåbsjubilæum og børnegudstjeneste 5. marts 2014

Onsdag 5. marts var der 5 års dåbsjubilæum. Børnene fik et lys og en lysestage til at tage med hjem.
Minikonfirmanderne havde øvet et lille
skuespil om Zakæus Vores graver
Find havde fundet et træ, som han
stillede foran prædikestolen, så Zakæus havde et flot træ at kravle op i.
Lisbeth, Ingeborg og Doris havde syet
kostumer, og Jette har hjulpet til med
minikonfirmanderne i år.
Efter gudstjenesten var vi ca. 80 i forsamlingshuset og spiste pasta og kødsovs, som Anna og Doris havde stået
for.
Tak til alle der var med og alle, der
har hjulpet til.

April 2014
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Sogneudflugt søndag 1. juni
til Dybbøl Mølle
og med rundvisning på
Dybbøl Historiecenter
Afgang fra kirkepladsen kl. 12. Før
hjemkomsten spiser vi aftensmad på en
kro. Pris 100,- ekskl. drikkevarer. Tilmelding til Tina Bihl 61708812 eller
Birgit Kudsk 75 59 83 03. Tilmelding
sker senest en uge før, søndag 25. maj.
Der er ca. 50 pladser i bussen, og de
fordeles efter ”først til mølle (meget passende :-)) princippet”.
150 års jubilæum
I år markeres, at det er 150 år siden krigen i
1864, hvor Dybbøl kom til at stå centralt,
både i kampene dengang og også i eftertidens erindring og forståelse af begivenhederne.
Dybbøl Historiecenter
Vi få en rundvisning på Historiecenter
Dybbøl Banke, som beskrives som et sted,
hvor man træder direkte ind i de dramatiske dage under krigen i 1864. ”Du bliver
selv en del af dramaet, og du får ny viden
om et af Danmarkshistoriens vigtigste slag.
Hold alle sanser åbne, når du bevæger dig
ind på området, hvor lyden fra de buldrende kanoner blandede sig med skrigene fra
de sårede soldater. Gå på opdagelse i den
historisk korrekte skanse og kig ind i barakkerne i soldaterbyen bag fronten, hvor
trætte unge mænd hvilede ud mellem de
blodige kampe.

vig tilbage i form af Sønderjylland. Preussen blev til det ekspanderende tyske kejserrige, som siden gik under og blev til forbundsstaten Tyskland, som vi kender den i
dag. Det er derfor et helt centralt kapitel i
Europas historie, du finder her på historiecentret.
Hvis du er klar til at indtage Historiecenter
Dybbøl Banke, er vi klar til at give dig et
brag af en oplevelse. Spændende, underholdende og dybt seriøst.”

Dybbøl Mølle
Dybbøl Mølle fremstår som det dansknationale symbol i grænselandet.
Møllen var centrum for voldsomme kampe
i både 1848-49 og 1864. Under begge de
slesvigske krige blev møllen ødelagt men
på ny opbygget. Dybbøl Mølle og i særdeleshed Dybbøl blev indbegrebet af dansk
modstand og udholdenhed.
Møllen og kornmagasinet er indrettet med
udstillinger, der fortæller historien om
Dybbøl som nationalt symbol og erinResultatet af krigen i 1864 blev, at den
dringssted for to nationer – Danmark og
multinationale danske helstat forsvandt.
Danmark blev en national småstat, men fik Tyskland.
Alle er velkomne med på turen!
senere - i 1920 - en del af det tabte Sles16

Foromtale af efterårskoncert med
Danmarks Radios Pigekor

Børnegudstjeneste tirsdag 27.
maj kl. 17.00

Søndag 26. oktober kl. 19.00 kommer
Danmarks Radios Pigekor til Ødis Kirke og holder koncert.
DR PigeKoret består af piger i alderen 1621 år. Koret forener gamle sangtraditioner
med helt ny musik. DR PigeKoret synger
koncerter op til 60 gange om året.
Info om pris og billetkøb kommer på et
senere tidspunkt.
Denne foromtale bringes, så der kan sættes
kryds i kalenderen.

med efterfølgende bål i haven.
Vi starter i kirken, hvor vi synger forårsog pinsesalmer, og kirkens børnekor vil
også synge for os.
Efter gudstjenesten spiser vi hotdogs og
laver snobrød over bål.
Tilmelding til mad senest fredag 23. maj
til bbh@km.dk eller sms 51 35 51 90.
Vi glæder os til at se jer!

Konfirmander i Ødis Kirke søndag 4. maj
Cecilie Overgaard Jessen
Celina Bott Mastrup
Jacob Møgelvang Johannsen
Josefine Kronborg
Kenneth Lund
Laurids Haahr Bihl
Mike Johnsen Slothuus
Minna Kjær
Tommy Krauthammer Jensen
Der er mulighed for at aflevere telegrammer til konfirmanderne i Vestfløjen fra
kl. 9.00 på dagen.
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Find Ødis Kirke på Facebook

Gudstjenester i
Ødis Kirke
April - Maj

Der er nu oprettet en facebookside for
Ødis Kirke. Her kan man kommentere, få
information om arrangementer og invitere
andre til at deltage og
”synes godt om” .

(Hvor andet ikke er nævnt, er gudstjenesterne v/ sognepræst B. Brünings-Hansen)

www.facebook.com/
odiskirke

April

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

6. Maria Bebudelsesdag Kl. 9.00
v/ Kristina Nilsson
13. Palmesøndag kl. 9.00
17. Skærtorsdag kl. 10.30
18. Langfredag kl. 9.00
Liturgisk gudstjeneste.
Oboist medvirker
20. Påskedag kl. 10.30
21. 2. påskedag
Ingen gudstjeneste.
Vi henviser til omegnenes kirker.
27. 1. søndag efter Påske kl. 10.30

Nyt hold babysalmesang
starter 30. april
i Ødis Kirke
v/ organist
Karin Petersen
Kontakt: petersen13b@hotmail.com

Festgudstjeneste og ”Kend din
kirke” søndag 18. maj

Maj
4. 2. søndag efter Påske kl. 10.30
Konfirmation
11. 3. søndag efter Påske kl. 9.00
16. Bededag
Ingen gudstjeneste.
Vi henviser til omegnenes kirker.
18. 4. søndag efter Påske kl. 10.30
Festgudstjeneste og ”Kend din kirke”
25. 5. søndag efter Påske
Ingen gudstjeneste.
Vi henviser til omegnenes kirker.
Tirsdag 27. Børnegudstjeneste
kl. 17.00
med efterfølgende spisning.
29. Kristi Himmelfartsdag 9.00
Vandregudstjeneste

10.30 festgudstjeneste
med guldkonfirmation
11.30 boller med pålæg og kaffe/te/vand
11.45 skatte jagt
12.00 kirkegårdsvandring v/ graveren
13.00 og 13.30 fremvisning af orglet og
tårnet v/ organist og kirkeværge

Kontakt
Organist: Karin Petersen..41593437
Sognepræst:
Borgny Brünings-Hansen .......75598150
Fridag: mandag
Graver: Find Christensen .......7559 8121
Formand: Peder Nissen ….......75598203
Kirkeværge: John Bording ......23204023
Ved dåb, bryllup og begravelse
henvendelse til sognepræsten.
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Tømrer- og
snedkerarbejde..!

EIGIL
FABRICIUS
Eigil Fabricius
Steppingvej 16, Ødis
6580 Vamdrup

www.eigilfabricius.dk

7559 8382 / 2239 6002

Cykler - Knallerter
Plæneklippere - Motorsave
SALG OG SERVICE
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SADELMAGERIET

DANNEBROG

Enggårdsvej 5, Ødis Bramdrup
DK-6580 Vamdrup

Leje for en weekend er 1800 kr. incl.
rengøring. El og varme afregnes efter
måler.
Medlemmer af Forsamlingshuset får
rabat på 100 kr.
Leje for en enkelt dag mandag til torsdag 750 kr. ekskl. rengøring.

Mobilnr.29 90 63 88
CVR .nr. 32 42 88 19
mail@sadelmagerietdannebrog.dk
www.sadelmagerietdannebrog.dk

Henvendelse til Martin Aggesen, Ødis,

tlf. 7559 8669 / 21 42 84 33

20

Pandespejlet
Af Erik Mønster

Så bliver der larm i gaden i
Vamdrup, bebudes der. Der
bliver en aktivitet angående
togdriften, som der ikke har
været siden genforeningen.
Dobbeltsporet mellem Vojens og Vamdrup skal etableres.
Det er et led i den nye store
plan inden for togdriften,
der skal binde landet mere
sammen, og derfor skal der
også kunne være plads til
mere aktivitet her i den
nordøstlige del af Sønderjylland.
Det er jo ganske fint med
den store DSB satsning,
men desværre beskæmmes
man lidt, når man erfarer, at
de fleste af de mange kroner, der skal spenderes, skal
bruges med det for øje, at
man skal kunne komme
hurtigere imellem de største
af byerne her i landet. Det
skal være X antal minutter
hurtigere at komme fra for
eksempel Odense til Århus
og omvendt, så det er bare
om at komme hurtigt forbi
de mange udkantshuller, der
ligger imellem de to byer.
Man kan godt undre sig
over politikernes bekymring
eller måske ligefrem overraskelse over, at landområderne bliver affolkede, og over
at urbaniseringen bliver
mere og mere udtalt. Det
kan jo ikke forbavse, når der
ustandselig og igen og igen
laves love, planer, bestem-

megen larm og rystelser, at
det ikke dur at have butik
mere på det sted, hvor forretningen ligger. Man er
åbenbart bange for, at deres
mange fine glasting skal
ryste ned af hylderne, så
melser og centraliseringer,
forretningen ved hver togder udelukkende trækker i
gennemgang kommer til at
denne retning.
ligne det muntre køkken i
Nå, men dobbeltsporet mel- Tivoli. Frygten virker lidt
lem Vojens og Vamdrup er overdreven, og man aner
sikkert ikke så tosset. Imid- også, at butikken nok var
lertid bliver man forbavset, blevet lukket, uanset hvor
når man hører, at det efter
mange eller hvor få spor,
sigende er den endelige år- der går eller kommer til at
sag til, at Vamdrups eneste gå igennem Vamdrup. Det
isenkrambutik lukker.
er i hvert fald fornemmelImercokæden mener minsen, når man læser på Vamsandten, at det vil betyde så drup.dk om de seneste nyhe- Jeg er glad for, at der måske kommer en støjskærm
op ved det nye dobbeltspor.
- Nå, men du kunne da også bare slukke for høreapparatet.
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der i staden, at beslutningen
var taget, og at dobbeltsporet nok bare var en kærkommen anledning til at effektuere den. Imerco satser ikke
på udkants Danmark.
Nå, men fred være med kæden. I Vamdrup er handelsforeningen allerede i fuld
gang med at lokke en anden
isenkræmmer til byen, og så
må man jo håbe, at det lykkes. Formanden, der har
forretning nabo til isenkræmmeren er i hvert fald
ikke bange for, at vibrationer fra det nærliggende dobbeltspor skal ryste hans herretøj ned af bøjlerne og hylderne, så han mener, at en
isenkrambutik sagtens kan
etablere sig i en by med et
dobbeltspor. Vi må så vente
og se, om der snart kommer
nyt angående dette.

ny læge i det ene lægehus
derovre, at man der havde
købt min praksis, eller som
man siger, ydernummeret.
Nu er det godt nok ikke meningen, at denne klumme
skal være til mine personlige
udgydelser, men jeg bruger
dog alligevel lejligheden til
at slå fast, at jeg ikke (som
en tidligere patient udtrykte
det) har solgt de lokale sjæle
til Lunderskov. Nu er det
selvfølgelig også mere præsten, der råder over sjælene,
hvorimod jeg mest har været
beskæftiget med at vedligeholde den fysiske side af
sagen, men heller ikke de
lokales fysiske kroppe har
jeg solgt videre. Jeg tænkte
først på at ringe til Lunderskov og give dem mit kontonummer til banken, men
opgav dette, da jeg jo vidste,
Det er imidlertid blevet lidt hvordan det hang sammen,
og at det var journalisten,
svært at læse nyt om vores
der havde fået noget galt i
lokale andegård, nu hvor
netavisen er i dvale. Lokalsi- halsen.
den i Jyske Vestkysten
Man kunne også nemt have
sprudler ikke ligefrem med fået noget i den gale hals, da
de helt lokale nyheder. For
man forleden kørte igennem
nogle dage siden fik jeg
Ødis. Det var lørdag formidimidlertid morgenbrødet i
dag, og der var trafikkaos og
den gale hals, da jeg læste
kø på vejen forbi sogneskonoget fra Lunderskov. Der
len. Dette lignede i hvert
stod minsandten i forbindel- fald ikke et område af udse med præsentationen af en kants Danmark. Hvis ikke

man vidste bedre, kunne
man få det indtryk, at udviklingen havde vendt, og folk
var ved at trække fra byerne
og ud på landet igen. Der
var trailere, varevogne og
masser af personvogne samt
mennesker på vej ud af og
ind i idrætshallen.
Man kunne også tænke den
tanke, at Ødis IFs bedste
håndboldhold spillede europacup kamp, men da man jo
var vidende om, at standarden ikke helt er på det niveau, så måtte forklaringen
være en anden.
Og det var den jo også, for
selvfølgelig var det voldsomme opbud forårsaget af
idrætsstøtteforeningens årlige loppemarked, som virkelig er et hit og en givtig forretning for foreningen.
Dette arrangement vidner
om, at der stadig er håb for
de små lokalsamfund, når så
mange mennesker kan aktiveres til et stykke frivilligt
arbejde, og der kan lokkes så
mange mennesker fra nær og
fjern til at købe det lokale
skrammel og spytte godt i
den lokale idrætsforenings
kasse.
Følg Ødis Kirke på Facebook:
www.facebook.com/odiskirke

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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Levering af:
bårebuketter, kranse,
blomster, dekorationer,
almindelige buketter og
sammenplantninger

74 56 25 40

Store og små fester –
kursus/møde –
messe/udstillinger –
sportsbegivenheder –
børnefødselsdag og meget mere
Alt sammen med mulighed
for mad/ bespisning af en
hver tænkelig slags også
ud af huset.

www.kamad.dk Tlf. 29603145 klaus@kamad.dk eller find mig i Trekløverhallen

Christiansfeld
Fodpleje
Læge exam.
Fodplejer
Dorthe Birkholm
Kongensgade 13
Christiansfeld

Tlf. 74562117

VÆR GOD VED DINE
FØDDER!
* BØJLEBEHANDLING
* BEHANDLING AF
LIGTORNE
* NEDGROEDE NEGLE
* FJERNELSE AF HÅRD
HUD
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Hvad er det?

Denne gang er vi atter ude i naturen
for at finde dette nummers "Hvad er
Det". Der et tale om en træstub med
nogle lidt uregelmæssige huller af forskellig størrelse. Det vil sige at hullerne
er fra ca. fem til otte mm i diameter.
Hvem har lavet disse huller og hvorfor?
Løsningen kommer i næste nummer af
avisen
Billedet på sidste nummers "Hvad er
Det" var en såkaldt musebøg og hvad er
så det?
Der er tale om, at en mus eller et andet mindre dyr for mange år siden har
samlet sig et lager af frø fra bøgetræet,
de såkaldte bogfrugter til brug som vinterfoder. Musen er så på en eller anden
måde omkommet, inden den har kunnet
udnytte sit lager af bogfrugterne, og en
del af dem er så det følgende forår spiret på samme tid og har dannet et bøgetræ med flere stammer, som så i dag
står og ser ud som en kæmpe bøgebusk.
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Af Frede Nielsen

Man kan undre sig
over, at der ikke er flere stammer, men det
skyldes, mener man, at
musene i stedet for at
lave et større depot med
mange flere bogfrugter
laver mange mindre depoter med et fåtal af
frø i hvert depot for at
undgå at miste for meget af sit vinterforråd
til en artsfælle, for
hvem det er lykkedes at finde depotet
eller simpelthen aflure, hvor vores mus
gemmer sit forråd om efteråret og derfor har undladt selv at lave sit eget lager af vinterforråd, fordi det er nemmere at stjæle sin kollegas. Ved at lave
flere mindre depoter nedsættes risikoen
for at miste alt det indsamlede.
Man kan møde sådanne bøgetræer og
for den sags skyld også både egetræer
og asketræer, hvor der er sket det samme.
Hvis man gerne vil se et sted med flere af disse bøgetræer, findes der en del
af dem på Gl.
Højrupvej i
Ødis Bramdrup.

Fællesforeningen Aktivitetsudvalget / Stifindergruppen Ødis

Mandag den 24. februar holdt
de 2 foreninger deres årlige
generalforsamling på Ødis Skole.
Udover bestyrelsen deltog der
nogle få stykker. Dagsordenen
blev gennemgået og bagefter
nød vi kaffen og kagen og drøftede mange forskellige ting.
Formændenes beretninger for
året 2013
Stifindergruppen:
Drenderup Skov: Holde øje
med og vedligeholde stierne.
Efter stormen er Junglestien
ødelagt. Naturskolen har meddelt, at de på et tidspunkt reparerer den og måske laver de en
mere et sted.
Bålhytten er ved at falde sammen. Efter henvendelse til Naturskolen ved Kolding Kommune - det er dem der ejer den - er
der kommet svar den 10. feb. at
de har indhentet priser på renovering af hytten. Vi følger op.
Der er stadig ingen afklaring fra
Kolding Kommune om at få vor
tur i Ødis lagt ind på deres
hjemmeside. Det blev nævnt
overfor Birgitte Kragh fra Kolding Kommune ved Sogneforeningens generalforsamling i
sidste uge.
Den arrangerede gåtur med
udgangspunkt fra Ødis Bramdrup sportsplads ned mod
Bramdrupgård havde fin tilslutning.
Næste tur, der skulle gå ud fra
Kirken mod Fovslet Skov, havde ingen tilslutning – måske
fordi den var længere?
Angående Spor i Landskabet
kan vi ikke komme i betragt-

ning. Der er for meget asfalt,
men Kløverstiprojekt er måske
en mulighed. Vi vil sætte dette
arbejde i gang snarest.
Hvis eller når en sti langs den
gamle grænse bliver et projekt i
Kolding Kommune, kan vi se
på kortet som Birgitte Kragh
havde med, at vi bliver meget
involveret.
De 3 lodsejere, vi har talt med
om mulighed for at gå på deres
jord for at kunne forbinde stier
er ikke faldet positivt ud.
Der er fældet træer ved Vamdrupvejen. Vi mangler lige det
sidste for at det bliver helt færdigt.
Aktivitetsudvalget:
Aktivitetsudvalget forestår den
almindelige vedligeholdelse af
bedene ved Kirkepladsen, ved
Mindemuren og nu også bedene
i bymidten.
Udvalget klipper græs på stien
langs søen og i Drenderup
Skov, samt div steder i Ødis By.
Vi søgte Forsikringsselskabet
Sønderjylland Øst G/S fond om
6.500 kr. til en vejhøvl og fik
5.000, som stadig står på kontoen. Vi blev enige om at se tiden
an, for at se om vi kunne få
samlet resten sammen.
Vi er blevet kontaktet, om vi var
interesserede i at købe en trailer,
som har stået ved TDC i Gelballe i nogle år uden at blive brugt.
Vi fik den tilbudt til 1.000 kr.
Det var et godt tilbud. Den skal
repareret lidt, inden den skal til
syn.
Sankt Hans festen ved Søen
stod slet ikke mål med det store
arbejde, der blev lagt i arrangementet af de mange frivillige
hjælpere. Vi skal derfor have
diskuteret, hvordan og på hvilket niveau arrangementet skal se
ud i år. Båltalen blev holdt af
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Christian KloppenborgSkrumsager. Han var på det
tidspunkt lige blevet raskmeldt,
og så meget fortrøstningsfuld på
fremtiden. Men som bekendt
døde han lige efter at være blevet valgt til både byråd og region.
Juletræstændingen forløb rigtig
godt, og som de foregående år i
et samarbejde med Idrætsforeningen, med julehygge i Hallen, og efterfølgende tænding af
juletræet på Kirkepladsen. Juletræet var stort og blev slæbt ud
af haven ved Elise af 6 mand,
og rejst med kran af Hans Henrik. Troels transporterede julemanden og en flok børn fra
Hallen og ned til Kirkepladsen.
Marie Louise trak harmonikaen
til sangene omkring træet. Træet
var i år tændt indtil Hellig Tre
Konger.
Med venlig hilsen
Aktivitetsudvalget og Stifindergruppen.
Alle modtog valg og de 2 bestyrelser ser ud som følger:
Aktivitetsudvalget:
Eigil Laursen, formand
Martin Aggesen, næstformand
Jens S. Jørgensen, kasserer
Peter Schmidt
Jens Leth-Pedersen
Stifindergruppen:
Inge M Thomsen, formand
Eigil Laursen, næstformand
Jens S. Jørgensen, kasserer
Preben Munch
Finn Hansen
Suppleanter til begge udvalg:
Thorkil Laursen
Hans H. Christiansen
Revisor:
Ingeborg Lyngsø
Revisor suppleant:
Jytte Dantoft

NYT FRA ØDIS SKOLE
Referat fra skolebestyrelsesmøde
13. marts 2014
Af Jesper Lyngsø
Succesfuld skolefest
Skolefesten gik godt, og alle hyggede sig.
Alle var enige om at det var et flot og velspillet skuespil.
Denne nye skolereform
Meget af skoleledelsestiden går med at finde ud af, hvordan den nye skolereform skal
fungere i praksis. Dette er ikke nogen nem
opgave, da der hver uge kommer nye anvisninger fra kommunen. Der er mange elementer, såsom arbejdstid, krav om daglig
bevægelse, faglig fordybelse og lektiehjælp, der skal gå op i en højere enhed.
Fremover skal eleverne starte med engelsk i

LOKAL AVISEN
for 25 år siden

Nr. 4 fredag den 14. april 1989
Ødis Sogneskole på forkant

Ødis Sogneskole har fået meddelelse fra
Folkeskolens Udviklingsråd om, at alle
vore ansøgninger er blevet imødekommet.
Det betyder, at 3. og 4. klasse får tildelt en
dansktime ekstra - 3. klasse for de kommende to år.
Det betyder også, at 4. klasse og Niels
Christensen fortsat kan arbejde med et
projekt, hvor lokalsamfundet og erhvervslivet vil blive samarbejdspartnere.
Endelig er der det spændende musikprojekt: ”Spil, sang og dans på tværs af generationerne”.
I alt har skolen fået tildelt ca. 70.000 kr.
fra Udviklingsrådet. Herudover er der fra
skolen og styringsgruppen fremsendt en
ansøgning om støtte til arbejdet omkring
Skolen i lokalsamfundet. Heri indgår også
støtte til at kunne gennemføre en multimusisk uge omkring påsken 1990.

1. klasse og tysk i 5. klasse. Fremover vil
lærerne være længere tid på skolen, hvorfor
der vil blive oprettet arbejdspladser til lærerne.
4. klasse har været til salmesangfest i
Brændkjærkirken. Det var en stor succes.
Elevrådet arbejder med et oplæg om at få et
rum i kælderen, som man kan bruge i frikvarteret. Evt. med bordtennis.
Der er lige blevet gennemført arbejdsplads
vurdering på skolen, og det ser godt ud.
Udover en langtidssygemelding ser sygefraværet godt ud.
Skolebestyrelsen vil i den kommende tid
arbejde med at tilrette skolens principperne,
så de er tidssvarende.

Ødis Hallens generalforsamling

På Den selvejende Institution Ødis Hallens
generalforsamling mandag den 13. marts
blev formandens beretning godkendt. Ligeledes blev regnskab og budget godkendt.
Næstformand Knud Sørensen, Ødis, og
sekretær Preben Munch, Kolding, blev
genvalgt. Som nyt bestyrelsesmedlem
valgtes Eigil Laursen.

Brugsens generalforsamling

Bestyrelsen for Ødis Brugs er tilfreds med
årets resultat. Der var et overskud på
35.000 kr.
Bestyrelse og personale har taget afsked
med Anne Lise og Søren Poulsen.
Af aktiviteter har der i årets løb været Tøndeslagning, Cykeltur med medlemmer,
Børnedyrskue med morgenkaffebord i anledning af Andelskassens start og Julemanden på køretur gennem sognet.
I februar ansatte vi Bent Josefsen som uddeler, og vi havde reception den 4. februar.
To af de tre benzinstandere skal graves op,
og den tredje kan ligge to år mere. Det
medfører at dieselolie ikke mere kan købes
i Ødis.
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Beretningen fra Sogneforeningens generalforsamling
Fortsat fra s. 8
Sogneforeningen har i løbet af sommeren
meldt sig på banen, som interesseret i en
evt. kommunal landsbypedelordning. Ideen
er god, men betingelsen for en ansættelse
er, at jobbet skal besættes af en såkaldt
seniorjobber, og dem er der ikke umiddelbart mange af på banen under de nuværende betingelser. Så foreløbig må vi ”nøjes”
med de frivillige kræfter til udførelse af
diverse vedligeholdelsesopgaver, der ikke
ligger i kommunalt regi.
Apropos de frivillige kræfter, så er der i det
forgangne år udvist en stor arbejdsindsats
fra den lokale stifindergruppe vedr. kortlægning af alle stimuligheder i hele sognet,
et projekt der i samarbejde med et stiudvalg
under landsbysamarbejdet i Kontaktforum
skulle ende med, at alle sti ruter i hele
Kommunen lægges på Kommunens hjemmeside. Det er bare rigtig ærgerligt, at færdiggørelsen af projektet har været så længe
undervejs fra kommunal side. Her må vi
uden tøven bruge de 3 T’er Ting – Tager –
Tid.
I august tog Sogneforeningen sammen med
Landsbylauget i Ødis Bramdrup initiativ til
på en sober facon at fremsende 2 orienterende flyer til hele Byrådet, inden de kommunale budgetforhandlinger blev afsluttet.
Vores budskab handlede om lys på cykelstien fra skolen til Ødis Bramdrup, samt
den længe ventede minirundkørsel og forskønnelse af bymidten i Ødis Bramdrup.
Det er derfor særdeles positivt for beboerne
i Ødis Bramdrup og for Sogneforeningen,
at vi efter budgetforhandlingerne kunne
læse os til på Kommunens hjemmeside, at
begge projekter er nævnt og er med i budgettet for 2014.

meside, som så efterfølgende har resulteret
i, at der fra webmaster er rundsendt adgangskoder til alle foreninger og institutioner i sognet, og hermed håber vi på en større aktivitet på siden.
I efteråret havde vi en god dialog med alle
lodsejerne vedrørende en mere målrettet
anvendelse af Ødis Sø. Der vil i den nærmeste fremtid blive opstillet informationstavler omhandlende anvendelse af søområdet og orientering om hele området med
påtrykte Q R koder.
Ligeledes i efteråret er der indgået en samarbejdsaftale med Driftsafdelingen i Kolding Kommune omhandlende snerydning
af alle D-veje i sognet. Arbejdet vil blive
udført af en lokal entreprenør i samråd med
en repræsentant fra Sogneforeningen.
Sidst på året gik et længe næret ønske i
opfyldelse for bestyrelsen at få udarbejdet
et Logo til sogneforeningen, resultatet vil
vi gerne præsentere her på generalforsamlingen.
I beretningen her skal også nævnes Sogneforeningens fortræffelige samarbejde med
den lokale Sogneavis i det forgangne år. Vi
har bl.a. haft en drøftelse med ledelsen om
en mulighed for at udarbejde avisen i farver, men desværre er der ikke økonomisk
belæg for det på nuværende tidspunkt. Så
en opfordring herfra til beboerne i Sognet
skal være ”indbetal venligst kontingent til
såvel Sogneavisen som til Sogneforeningen, så vi i fællesskab også kan løfte den
sten”.

Til slut skal nævnes at landsbysamarbejdet
i Kontaktforum og Landsbyforum har fungeret efter hensigten, og at der til Kolding
Kommunes Landsbypulje i indeværende år
I september havde vi næsten som en traditi- er indsendt 3 ansøgninger, der omhandler
on inviteret alle foreninger og institutioner færdiggørelse af fartbegrænsningerne på
til et fællesmøde. Mange ideer og opgaver Ødis Byvej, tilskud til etablering af en mulblev lagt for dagen og debatteret, fra Sog- tibane ved Ødis Hallen og et skitseprojekt
for det offentlige areal omkring Ødis Sø.
neforeningens side bl.a. et stort ønske om
en mere udbredt anvendelse af vores hjem- Ansøgningerne er pt. ikke færdigbehandlet.
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www.trafikskolen-vamdrup.dk

Udtrækning af
Ødis IF lotteri

Marts

STØT VORE ANNONCØRER
- DE STØTTER OS

116
150, 50, 284
267, 164, 295, 4
179, 282, 276, 83

Borde, stole, bænke
og flagstænger
udlejes af
Landsbylauget
Ødis Bramdrup

For nærmere oplysninger
kontakt:
Lars Frandsen,
7559 8466 /
4092 1142
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Åbningstider:
Salon 10

Vamdrupvej 10,
tlf. 75598045
Mobilnr. 21296369

Åben
Tirsdag, torsdag og fredag……....kl. 9.30 – 17.00

Ødis Hallens
Cafeteria
Tlf. 75 598144

Bestyrelsesmøder etc.
med bespisning / kaffe
serveret kan afvikles
hele året - dog ikke i
skolernes ferier.
Bestilling rettes til Anette Sørensen
3056 3074
Farrisvej 19

Genbrugspladsen
Østermarksvej 2A,
tlf. 75 583840

Ons. - tors. ……. Lukket
1. 11. - 28. 2.:
Ma., ti. og fre. kl. 13 – 17
Lør. - søn……. kl. 11 – 17
1. 3. - 31. 10.:
Ma., ti. og fre. kl. 13 - 18
Lør. - søn…….. kl. 11 - 18

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

Præmiewhist i Ødis Hallens Cafeteria
Tirsdage i ulige uger kl. 19.30
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Dagplejen

Vandværkerne

Henv.: Dagplejen, Kolding kommune

Børnehuset Ødis

Ødis Byvej 3 og Steppingvej 14a
Leder: Bente Møller, tlf. 7979 7041

Ødis: Anders Krogsgaard, tlf. 2943 9196
E-mail: odisvand@gmail.com
www.odisvandvaerk.dk
Ødis Bramdrup: Peder Nissen, tlf. 75598203
Drenderup: Ejnar B. Petersen tlf. 75 59 8357

Ødis Skole

Andelsboligforeningen

Steppingvej 14b,
www.oedis-skole.kolding.dk
Skoleinspektør: Mads Vilstrup Hoeg
kontor: tlf. 79 79 78 10
Serviceleder: Kenneth Kock tlf. 40 82 62 74

Henvendelse: BHS Revision,
Jernbanegade 9, Vamdrup 7558 3444

Vamdrup Boligselskab

Tirs.-onsdag kl. 10-12, torsdag kl. 15-17,
SFO Steppingvej 14, Afd.leder: Terry Lake tlf. 75 58 18 44
Huset tlf. 21 37 72 42 / mobil 21 37 72 46 Ødis Idrætsforening
Klubben tlf. 21 37 72 45
Formand: Jens Vadgaard, tlf. 40 64 76 36
Fodbold: Jens Vadgaard, tlf. 40 64 76 36
Kirken/menighedsrådet
Håndbold: Louise Lythje
Sognepræst: Borgny Brünings-Hansen,
Badminton: Charlotte Petersen
tlf. 75 59 81 50
Børnegym.: Charlotte Sørensen tlf. 22 50 88 69
Formand: Peder Nissen, tlf. 75 59 82 03
Kirkeværge: John Bording, tlf. 23 20 40 23

Støtteforeningen for Ødis IF

Formand: Ejnar B. Petersen 75 59 83 57

Vesterled

Ødis Byvej, tlf. 75 59 80 90

Ødis Hallens Cafeteria

Vesterleds Vennekreds

Formand: Anette Sørensen tlf. 30563074

Formand Stig Funder, 75 58 36 08

Krolfklubben i Ødis Kroge

Forsamlingshuset

Formand: Peter Christensen, tlf. 29939117

Formand: Eigil Laursen, tlf. 75 59 81 99
Udlejning: Martin Aggesen,
tlf. 75 59 86 69 / 21 42 84 33

Krolfklubben ”Madholdet”,

Ødis Bramdrup
Formand: Vagn Hugger, tlf. 75 59 84 27

Sogneforeningen Ødis Sogn

Formand: Jens S. Jørgensen, tlf. 75 59 82 88 Åbent hus i Ødis Forsamlingshus
Kontaktpersoner:
Aktivitetsudvalget
Grethe, 75598060, Margit, 75598139 ,
Formand: Eigil Laursen tlf. 75 59 81 99
Gerda, 75598276, Ingrid, 75598129,
Karen Sophie, 74568309

Stifindergruppen

Formand: Inge M. Thomsen, 75 59 84 13

Sang for Sangglade
Beboerforeningen for Fovslet og om- Kont.person: Marie Louise Jensen 26127780
egn Kont.person: Karen Nielsen, 75 598269 Ødis KFUM spejdere
www.odisspejder. dk
Landsbylauget for Ødis Bramdrup
Formand: Lars Frandsen, tlf. 75 59 84 66
Tvetohytten, Vamdrupvej 16 A
Henvendelse: Anne Krogsgaard, 2388 9196
“Skovtrolden”
v/ Frede Nielsen, tlf. 75 598269

Ødis Antenneforening www.oedisaf.dk
Formand: Kai Videbæk, tlf. 75 59 84 09
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Gruppeleder: Jette Røgen, 75 59 86 86
Bævere og Ulve: torsdag kl. 16.45 - 18.15
Juniorer: tirsdag kl. kl. 16.45 - 18.45

Sogneavisen Ødis Sogn
udgives af

Sogneforeningen Ødis Sogn

Vamdrup Bibliotek På biblioteket kan du
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

få svar på mange
spørgsmål.
Der venter dig gode
oplevelser i bibliotekets mange bøger,
blade, bånd, lydbøger og cd'er.
Det er gratis at bruge
biblioteket.
Der er både for børn
og voksne.
Det er DIT bibliotek!

Redaktion:
Niels Christensen (ansv.)
Stationsvej 13, Ødis
6580 Vamdrup
7559 8339 / 2084 4579
E-mail:
sogneavisnc@hotmail.com
Elsebeth Bording 3143 2184
Email: ejbording@gmail.com
Frede Nielsen
7559 8269
Kirkesiderne:
Borgny Brünings-Hansen
7559 8150
Velkommen til Ødis Sogn:
Fovslet:
Karen Nielsen,
75598269
Ødis:
Inge M. Thomsen, 75598413
Ødis Bramdrup:
Jonna Jørgensen, 51958390
Kasserer:
Jytte Dantoft,
Skovvang 1, Ødis 7559 8385

Kolding

Annoncer:
Kristian Frandsen 7559 8292

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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Tryk:
Trykkeriet
Østergade 24
6580 Vamdrup

7558 1007

Oplag: 670
heraf omdeles
580 i Ødis Sogn
ca. 90 sendes udensogns
Abonnement:
Indensogns 100 kr.
For et helt år (10 numre)
Udensogns 160 kr.
Konto: 7040 0000175819
Læs også www.ødis.dk
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Dette nummers "Gættebillede"
er en bygning af nyere dato. Det er
en bygning, som anvendes af en
del af sognets børn året igennem.
Hvilken bygning og hvor er vi
henne?
"Gættebilledet" i sidste nummer af
avisen var det lille klubhus, der
ligger på den tidligere sportsplads
i Ødis Bramdrup.
Næste nummer:
Udkommer 6. maj 2014
Deadline 26. april 2014
kl. 8.00

Husk at få jeres arrangementer
med i aktivitetskalenderen
31432184 eller
ejbording@gmail.com

