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Tirsdag den 5. august 2014

Sommerfest i
Børnehuset Ødis

Tur ved Ødis Sø og
Drenderup Skov

Igen i år dannede Drenderup
Skov rammerne for årets
sommerfest for Børnehuset
Ødis, og heldigvis var vejret
med os. Sommerfesten skulle
afholdes i skoven, hvor børnehaven har sin base. Læs s. 4

Når en rød glente svæver
hen over himlen i foråret i
Ødis, vil der møde den et
storslået syn i form af en
nyetableret sø sydvest for
byen.

Læs s. 23-24

17. årgang

Nyt fra Ødis Skole
Efter sommerferien træder
som bekendt den meget omtalte skolereform i kraft.
Tilblivelsen har virkelig
skabt debat om Folkeskolen,
ikke mindst i medierne, men
selvfølgelig også blandt jer
forældre.
Læs s. 28 -29
I dette nummer af Sogneavisen kan du læse om:

Spejderne har i sommerferien været på lejr i Assenbækmølle.

Læs s. 12-13

Nyt fra Sogneforeningen s. 3
Hjertestarter
s. 3
Velkommen til Ødis Sogn s. 4
Fællesarr. og gåtur
s. 5
Sankt Hans ved Ødis Sø s. 6
Ødis Bogen
s. 6
Vesterleds Vennekreds
s. 6
Antenneforeningen
s. 6
Nyt fra Ødisspejderne
s. 7
Fovslet
s. 8-10
Stafetten
s. 11
Dyrskue og Skovtrolden s. 15
Kirkesider
s. 17-20
Hvad er det?
s. 26
Lokalavisen f.25 år siden s. 27
Skolebestyrelsen
s.30-31
Flextur
s.27

Husk
Sogneavisen
kan betales via netbank på konto nr.
7040 0000175819
Husk navn

Sognets aktivitetskalender
AUGUST
OKTOBER
7. kl. 18, Tur til Randbøl Hede, 2. kl. 18, Spis, syng og vær glad,
12.

Mødested: P-pladsen ved Vester Nebel Kirke, Skovtrolden
kl. 18.30, Hygge-snakke gåtur
i Fovslet Skov, Stifindergruppen

14.
19.

SEPTEMBER
7. kl. 13.30, Lav selv dine kryd-

14.
16.
20.
21.
28.
30.

dersnapse, indsamlingstur i
Svanemosen, Mødested: Ppladsen på Tværsford i Fovslet, Skovtrolden
kl. 14, Høstgudstjeneste med
efterfølgende kaffebord, Ødis
Kirke
kl. 19, Sang for sangglade,
Ødis Forsamlingshus
kl. 13, Landsbydag, Fælles
arrangement for alle beboere i
Stepping og Ødis
kl. 13, Tur til Hindemaj ved
Hammelev, Mødested: Ppladsen ved Vonsild Brugs,
Skovtrolden
kl. 13.30, Svampetur i Marielund, Mødested: Naturskolen
i Marielund, Kolding, Skovtrolden
kl. 19, Sang for sangglade,
Ødis Forsamlingshus

26.
28.

fællesspisning og sang, Vestfløjen
kl. 19, Sang for sangglade,
Ødis Forsamlingshus
kl. 13.30, Tur til dyreparken
ved Hindsgavl Slot, Mødested: Karolinekiosken i skoven ved Lillebæltbroen i Middelfart, Skovtrolden
kl. 19, Efterårskoncert med
Danmarks Radios Pigekor,
Ødis Kirke, Menighedsrådet
kl. 19, Sang for sangglade,
Ødis Forsamlingshus

NOVEMBER
11. kl. 19, Sang for sangglade,
13.

25.

Ødis Forsamlingshus
kl. 19.30, ”Helvedes forgård”,
film og foredrag ved Jeanett
Rostgaard, Ødis forsamlingshus, Menighedsrådet og Forsamlingshuset
kl. 19, Sang for sangglade,
Ødis Forsamlingshus

DECEMBER
9. kl. 19, Sang for sangglade,
Ødis Forsamlingshus

Sogneavisens deadline og udgivelsesdatoer
Nr. 7
Nr. 8
Nr. 9
Nr. 10

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 sætter nu gang i en frivillig indsamling til indkøb af 3 hjertestartere – 1 til hver landsby. Bidragene
kan være private bidrag, men også sponsorater fra virksomheder er meget velkomne. Se i øvrigt annoncen nederst på
denne side.

Cafeteria. Invitationer er udsendt til de
implicerede.

Landsbydag

Gadebelysning

Landbydagen, lørdag d.20.9.14 kl.13-16
som er planlagt i et samarbejde mellem
Sogneforeningen og Stepping Landsbyråd byder på både besøg hos vinbonden i
Stepping og Naturen i Ødis. Børn og
voksne i alle aldre kan deltage. Se annoncen side 5 i dette nummer af Sogneavisen.

Så er der ny gadebelysning i Ødis Bramdrup. Nye lysstandere med LED-pærer
har erstattet alle gamle lygtepæle. Nu
afventer vi bare en regulering af krydset,
så trafiksikkerheden på stedet øges.

Fællesmøde

Tirsdag, d.2.9.14 kl.19.afholder Sogneforeningen det årlige fællesmøde for foreningen og institutioner i Ødis Hallens

Bliv medlem af Sogneforeningen
Info
til ny
Årligt kontingent:
e me
dlem
me r
 Privatpersoner 50 kr. pr. person.
 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

Vær med til at redde liv!
Indsamling til indkøb af hjertestartere til Fovslet, Ødis Bramdrup og Ødis.

Der vil desuden blive arrangeret kurser, så
kendskabet til brugen bliver udbredt.
Du kan give dit bidrag ved at indbetale på

Hvert år rammes omkring 3500 danskere af
hjertestop uden for hospitalerne. Chancen
for at overleve stiger markant, hvis der er
mulighed for i de første minutter at give
livreddende førstehjælp.
Sogneforeningen ønsker, at det skal være
tryggere at bo i vores område. Derfor har vi
taget initiativ til at starte en fælles indsamling til indkøb af hjertestartere til opsætning på strategiske steder i landsbyerne.
Målet er at indsamle 75.000 kr.

Bidrag fra virksomheder er fradragsberettiget, og her sørger Sogneforeningen for
fornøden dokumentation.
Såvel små som store bidrag modtages med
glæde, for sammen kan vi løfte opgaven.
Vær med i indsamlingen, giv et bidrag!
Venlig hilsen
Sogneforeningen

Sogneforeningens konto: 5881 4383
569 430 mærket ”hjertestarter”.
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Velkommen til Ødis Sogn
arbejder hos Alfa Laval i Kolding, som
svejser/smed. Alfa Laval ligger ved siden
Den 1. maj 2014 flyttede Bir- af Danfoss.
gitte Neupart og Søren Trane
Af hobbyer har de renoveringen af ejenHedegaard ind på Grønforten
dommen, som de er i fuld gang med.
nr.1, i Inger og Willy ChristiMed sig har de hunden Luna på 6 år. Den
ansens tidligere ejendom.
er en labrador/collie blanding som er sød
Birgitte Neupart er 32 år og kommer oprin- og rar.
deligt fra Christiansfeld. Hun arbejder ved Vi er blevet super godt modtaget, med
Danfoss Kolding som Teknisk Designer
blomster og chokolade fra naboerne, siger
elev, som hun bliver færdig med til somBirgitte. Vi har også været med til den ene
mer. Ved siden af arbejder hun også i Ma- nabos 2x50 års fødselsdag og sølvbryllup.
tas og i Bauhaus, som studiejob/ekstrajob. Og naboerne har været rigtig søde. Imens
Søren Trane Hedegaard er 33 år og komvi har været i gang med renoveringen, har
mer oprindeligt fra Kolding/Bjert. Han
vi lånt vand ved flere af dem.
Af Karen Nielsen

Sommerfest i Børnehuset Ødis
Igen i år dannede Drenderup Skov
rammerne for årets sommerfest for
Børnehuset Ødis, og heldigvis var
vejret med os. Bestyrelsen havde
igen i år bestemt, at sommerfesten
skulle afholdes i skoven, hvor
børnehaven har sin base.
Børn, forældre og personale mødtes i skoven kl. 17, hvor bestyrelsesformanden Kira Nielsen bød
alle velkommen. Derefter var der
mulighed for at deltage i forskellige små aktiviteter fx tusindbensvæddeløb, stort billedlotteri og
følelege. Der var stor aktivitet,
hvor både børn og voksne deltog.
Der var ogsåligeledes mulighed
for at hyggesnakke.
Senere var der fællesspisning.
Hver familie havde sørget for mad
til et fællesbord. Der var rigtig
meget forskelligt lækkert mad,
som var noget for både børn og
voksne. Maden blev nydt i skovbunden.
Sommerfesten sluttede kl. 19.00.
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SÆT Kryds i kalenderen!

Fælles arrangement for alle beboere i Ødis Sogn og
Stepping, lørdag den 20. september kl. 13-16
hvor bl.a. spejderne står klar med forskellige arrangementer for børnene.
Kl.14.30-15-30 vil Jørn Chemnitz fra
Naturskolen fortælle om fugle- og dyrelivet i naturen ved Ødis Sø og Drenderup Skov.
Der vil blive serveret kaffe og kage.
Vi glæder os til at se rigtig mange deltagere og sender et udførligt program i
septemberudgaven af Sogneavisen.
Venlig hilsen
Sogneforeningen

Sogneforeningen og Stepping Landsbyråd står bag dette fælles arrangement, hvor både børn og voksne i alle
aldre kan deltage.
Det foreløbige program lyder sådan:
Kl.13-14: Vi starter eftermiddagen i
Stepping med et besøg hos vinbonden,
Jacob Kocemba. Her laves sparkling
vin af te og krydderurter. Se evt.
www.kocembas.dk
Herefter køres der til Ødis til Tvetohytten og Naturskolen, Drenderuphus,

En hygge – snakke gåtur i Fovslet Skov
tirsdag den 12. august kl. 18.30
Vi mødes på P-pladsen ved Fovslet
Skovvej. Vi håber på godt vejr. Tag
en sodavand / andet med.
Turen går til placeringen for Borgruinen, hvorfra vi kan se over til Rodegårdsvej. Derefter går vi tilbage til

skovens hovedvej og ind til tværvejen, der ender ude ved Christians
mark. Herfra vi kan se over til Svanemosen.
Turen tager max 2 timer.
Hilsen Stifindergruppen

Økologiske kartofler fra Gåskær

SANG FOR SANGGLADE
Vi samles om Marie Louise
ved klaveret i Ødis Forsamlingshus
tirsdage i lige uger kl. 19 – 21.
Vi starter den 16. 9.

Gode, økologiske kartofler sælges.
Selvbetjening fra skabet ved vejen.

Alle sangglade er meget
velkomne.

Venlig hilsen
Kirsten Schmidt, Gåskærvej 8.
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Sankt Hans ved Ødis Sø

tradition, er der blæst og regn Sankt Hans
aften ved søen, men på trods af vejret var
der dejlig mange, der fandt vej til søen, og
da bålet blev tændt, og byrådsmedlem Lis
Ravn Ebbesen holdt båltalen var der mødt
150 – 175 personer heraf en del udenbys
deltagere, der selvfølgelig også er meget
velkomne. Vi fornemmer også, at de mange børn hyggede sig gevaldigt med boldspild og snobrødsbagning. Det er særdeles
pragtfuldt med sådan en opbakning, der
utvivlsom vil føre til en gentagelse af arrangementet til næste år med de justeringer
og ændringer, der er behov for.
Aktivitetsudvalget ønsker alle en forsat
god sommer.

Igen i år blev der lavet og tændt bål på
Søen. Efterhånden er erfaringerne med
opbygning af tømmerflåde og bål så gode,
at bålet faktisk bliver flottere for hvert år,
det bliver lavet. Blot i år var der en enkelt
kikser. På grund af blæsten brændte bålet
skævt, og dette forårsagede, at bålet væltede, inden heksen var brændt af. Men ak og
ve, hendes skæbne blev beseglet, om end i
liggende stilling. Godt hun ikke var fyldt
med raketter og lignende. Men dette fænomen gentager sig ikke til næste år. Der er
udtænkt en plan, hvis vejret skulle drille
igen.
Og a pro pos vejret. Næsten som en fast

Vesterleds
Vennekreds

Det er ret svært for en gangbesværet rollatorbruger samt en kørestol at forcere den
ujævne belægning. Der er flere, der gerne
På Vesterled har vi
vil gøre brug af kirken, men de tør ikke
diskuteret beboerkrydse vejen, da bilerne kører ret stærkt
nes muligheder for
forbi plejehjemmet.
at komme til og fra
Ødis Kirke, eller i det hele taget at borgere Skulle du lægge vejen forbi, skal du blot
i Ødis kan krydse Ødis Byvej uden at skul- stå i stuen, der vender ud mod Ødis Byvej,
så vil du kunne se problemet.
le springe for bilerne.
Med Venlig Hilsen
Så ville det være en rigtig god ide, at der
Stig Funder
blev etableret en fodgængerovergang ved
Formand
for
Vesterleds
Vennekreds
plejehjemmet, og en bedre belægning på
fortovet op mod Ødis Kirke.

Nyt om Ødisbogen
Torsdag den 26. juni mødtes seks personer i Ødis Hallens Cafeteria til en drøftelse omkring en Ny Ødisbog. Yderligere to
ville gerne have deltaget, men var forhindrede.
Endnu flere har allerede indleveret stof til bogen bl.a. Inger
Bruun (møller) og Frede Nielsen (natur). Så nu er der sat navne
på flere emner.
Ødis i min barndoms- og ungdomstid: Harald Oksbjerg
Håndværkere i Ødis Sogn: Povl Søderberg
Sogneråd: Povl Søderberg
Ødis Idrætsforening: Ejnar Bygebjerg
Spejderarbejdet i Ødis/Tvetohytten: Anne Krogsgaard
Ny i sognet i 70’erne: Niels Christensen
Ny i sognet i dag: Daniel Bjærge
Veje og vejnavne i Ødis Bramdrup: Daniel Bjærge
Butikker i Ødis Bramdrup: Ellen Pedersen, 92 år
Erindringer af Jes Bygvraa Vind

Øvrige emner i Sogneavisen nr. 2, 2014 side 11.
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Ændringer i
Ødis Antenneforening
Omkring den 5. august kommer
der nogle programændringer.
For at få plads til TV3+ digital
bliver der flyttet om på de analoge kanaler. DR1 og TV2 analog
får nye frekvenser, så der skal
foretages en ny søgning – både
analog og digital. Vi får derved
en ledig digitalplads, hvor vi
midlertidig lægger Sky News ind
som prøvekanal.
Se endelig kanalliste på
www.oedisaf.dk,
når ændringerne er foretaget.

Så har

et tilbud til dig!

Vi er klar til en masse, leg i naturen, sjov og ballade, bål og hvad vi
ellers kan finde på af sjove aktiviteter! – Vi skal ud på alle møderne
og bruger både vores grund, skoven og søen.
Vi er en Bæverflok og en Ulveflok, der mødes torsdag fra 16.45 til
18.15. Opstart torsdag den 14. august 2014
Bævere er børn i 0. kl.– 1. kl.
I vores møder indgår en opstarts- og afslutningsceremoni, 1-2 lege og så dagens primære aktivitet,
som gerne er ude og bruger naturen. Og hvis vi kan
nå det, en god historie, inden vi afslutter.
Kontakt: Claudia (tlf. 6073 5525)
Elisabeth (tlf. 2858 8046)
Ulveflokken er for alle børn i 2. og 3. kl.
Vi laver bål, binder knob, løser koder, laver aktiviteter i
og med naturen, er på løb, bruger GPS, hører om Gud,
tager på ture og meget andet.
Kontakt: Jette (tlf. 4046 2867), Anne (tlf. 2388 9196)
Junior spejderne
er fra 4.klasse og op
mødes tirsdag fra 16.45 til 18.45
opstart tirsdag den 19. august
(gamle Ulve efter oprykningen)
Uanset om du har været spejder før eller ej,
kan du være med, bare du har lyst til friluftsliv som pionering, geocatching, overnatning i det fri.
Kontakt: Karen (tlf. 2636 5514), Jesper (tlf
40560394)
At være spejder handler først og fremmest om
at være en del af et fællesskab, hvor man
er sammen om en masse spændende oplevelser – enten hjemme ved spejderhytten,
om bålet, i skoven, ved søen, på lejr og med
en masse andre spejdere.
Sted: TVETO Hytten, Vamdrupvej, Ødis
Påklædning: Efter vejret – til udendørs aktivitet.
Vi bliver nogle gange beskidte og lugter af røg 
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Information fra

Beboerforeningen for
Fovslet og Omegn
Beboere fra Fovslet indtog
Humlemagasinet på den
årlige sommerudflugt
Humle, havevandring og dufte fra smukke blomster i den 20 tdr. land store have
er absolut et besøg værd i sig selv, men
Humlemagasinet byder - til forskel fra
så mange andre haver - også på spændende historie.
Af: Birgitte Friedrichsen

Tove, Lis og Niels beundrer havens
blomster

Med 11 personer fordelt i 3 biler var Fovslet flot repræsenteret ved besøget i Harndrup i nærheden af Aarup, hvor Humlemagasinet har til huse. Den gigantiske rødbøg
bød os velkommen med sin klirrende kjole
af blanke blade vajende i solskinnet. Vejrprofeterne på tv havde ellers lovet regn,
men der var sol på Fyn den 29. juni. Faktisk må dagen betegnes som indbegrebet af
dansk sommer, når den er bedst. Endnu
engang er det bevist, at man ikke skal tro
på alt, hvad man hører…
Paraplyer blev pakket væk, solbriller fundet frem, og således udrustet bænkede
fovsletterne sig i Humlemagasinets sal - en
sal, der pga. popularitet med tilhørende
pladsproblemer, blev indviet i 2006.
Den ene af magasinets to ejere lagde ud
med et foredrag om Humlemagasinet og
stedets historie. Den slags opremsen af
fakta og årstal kan somme tider have den
konsekvens, at øjenlågene bliver en smule
tunge. Men historien om Johannes Kristensen, der som purung grundlagde sin humleforretning i 1899, var så interessant, at det
forekom umuligt at døse hen.

læreplads på Langeland, men han måtte
snart konstatere, at hans helbred ikke levede op til de fysiske krav, som landmandskabet stillede på den tid. Hvad gør man
så? Jo, man rejser da hjem til Fyn og handler med humle og producerer øl. Og hvad
var i grunden også mere oplagt? Hjemmebrygning var ganske udbredt på den tid, og
de fynske marker bugnede af humle. Samtidig viste Johannes sig at besidde ikke så
lidt af et handelstalent, så etableringen af
det, der siden blev kendt som Vestfyens
Humlemagasin, endte med at blive en ganske givtig affære. Under de to verdenskrige
stoppede al import af humle, som primært
kom fra Tyskland. I disse perioder gik ølproduktionen næsten i stå, og Johannes
Kristensen valgte at slå sig på handel med
tobak, som han solgte til Obels fabrikker.
Humlemagasinets virke fra begyndelsen i
1899 og frem til 2003, er rigt illustreret i
humlemuseet, hvor man ud over den personlige historie om Johannes Kristensen og
Fremsynet købmand
hans forretning, også finder effekter fra
Johannes ville egentlig gerne have været
selve ølproduktionen, bl.a. humlepressen,
landmand – og forsøgte sig da også med en som blev brugt i samtlige 104 aktive år.
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En oplevelse for alle sanser
Udstyret med denne nye historiske horisont, blev Fovslets borgere sluppet løs i
haverne. Man gik ad de brede stier belagt
med fint grus. Inhalerede den lune sommerluft og sommerduft. Lod blikket vandre fra
rosenbed til lavendelbed på de store plæner.
Forsvandt ind i de mindre haver rammet
ind af smukt formklippede hække. F.eks.
Fyns største Humlehave med 42 stænger,
som imponerede i højden og minder lidt
om popler i statur.
Blandt humlen summede navnesøstrene,
humlebierne. Som små luftskibe svævede
de fra blomst til blomst - gik i land på blå
iris og pæon, inspicerede lavendel og akeleje. Møvede deres tøndeformede kroppe helt
ind i liljerne på jagt efter den søde nektar.
Et fredfyldt syn.
I humlehaven findes også et par bøgekupler
– små svale lysthuse med bænke, skabt ved
at samle toppen af bøgetræer plantet i en
cirkel og med en diameter på cirka tre meter. Havde man været barn, havde man helt
sikkert leget gemmeleg her! Videre til
Fynsk Æblehave med over 30 gamle fynske
sorter. Engelsk rosenhave med 8 David
Austin sorter fordelt på 16 bede og et stort,
hvidt stållysthus med krummelurer i midten. En stor sø med tilhørende ruin ligger
foran udsigtshøjen kaldet ”Ewaldhøjen”,
bygget af jord fra selv samme sø. Her kan
man hvile benene og samtidig få et fornemt
vue ud over moder naturs tæmmede mangfoldighed i Humlemagasinet.

lig gjorde. Vil man rigtig flotte sig, kan
man imidlertid også bestille et stykke hjemmelavet Prinsesse Marie lagkage til kaffen
inde i caféen (i så fald kan det være en fordel at holde lidt igen med frokosten…!)
Kort om haven kan slutteligt nævnes agavehaven med 12 store eksemplarer af den
dekorative plante, som minder om en
krydsning af kaktus og aloe vera. Hertil en
stor samling knoldbegonier, som dog endnu
ikke var sprunget ud. Dronning Ingrid Haven med monogram af planter. Den sidste
have – Prinsesse Marie Haven finder man
som en selvstændig oase lige på den anden
side af vejen, som også kan ses fra caféen.
Eftertanke synes at være det rigtige ord for
stemningen i denne have.

Skiftende udstillinger
For at gøre nutidens humlemagasin til en
alsidig oplevelse, har ejerne indført en tradition for skiftende udstillinger, så der altid
er noget nyt at køre efter. I år hedder denne
udstilling: ”Josephine og Napoleon” og
blev åbnet i april. Anledningen er 200 året
for Josephines død og også 200 året for
Napoleons abdikation. Josephine og Napoleon var ægtefolk i en årrække, men Napoleon lod sig skille, fordi Josephine ikke
formåede at levere ”varen”, som det hed
sig, når en kvinde ikke fik en søn og dermed sikrede familien en arving. Trods
manglen på en sønnike har Josephine trukket et ganske tydeligt spor i historien, idet
hun er 4 x tipoldemor til vores Dronning
Margrethe II. En lokal linje mellem Fyn og
Mange haver små
Napoleon er såmænd også at finde. Således
Humlemagasinets have startede, som andre var det af Jacob Moltke-Huitfeldt Rosenstore haver, med at være lille. Men en tur til krantz fra Glorup Gods på Østfyn, som
England gav inspiration og ideer med hjem, åbnede udstillingen. Han er 4 x tipoldebarn
og Humlemagasinets to ejere, Ole Bjørn
af Napolens lillebror, Jerome.
Pedersen og Peder Pedersen, har siden
2001 taget en bid af marken og lagt den til Lokal digter blev kendt
haven og givet den sit eget engelskinspire- Harndrup kan også bryste sig af en anden
kendt personlighed, nemlig digteren Sigrede tema.
fred (Henrik) Pedersen. Han blev især
De mange små og store haver udmærker
sig, som det måske fornemmes, ved at have landskendt for viser som Katinka, Katinka,
sidde- og udsigtspladser snart sagt alle ste- luk vinduet op, Nu går våren gennem Nyder, hvor man kan nyde sin medbragte mad havn, Tørresnoren og Nu lokker atter de
- hvad forsamlingen fra Fovslet selvfølge- lange veje. Hertil kommer en række digtsamlinger startende med bogdebuten: For9

årets viser og sommerens vers i 1927.
Begyndelsen på karrieren var ellers ikke så
nem, for Sigfred blev født ud af en landmandsslægt i 1903, og det stod skrevet i
kortene, at han selvfølgelig skulle være
landmand ligesom sin far. Men det havde
han overhovedet ikke lyst til. Han blev i
stedet student og senere cand. polit. Og
slog sig på både digtning, kunstmaleri og
journalistik. Han konsulterede også det
muntre liv i indre København, og underholdt især i Nyhavn med sine digte og viser. I begyndelsen af 1940’erne drev han
tilmed selv en kro. Det var en livsbane, der
var så anderledes end den, der forventedes
af ham - og også årsagen til, at han aldrig
rigtig blev accepteret på sin hjemegn ved
Harndrup. I hvert fald ikke før han blev så
kendt, at han ikke var til at komme uden
om. Så kunne byens spidser rigtignok møde frem og sole sig i strålerne fra byens
kendis. Sigfred Pedersen nåede at blive
udnævnt til Ridder af Dannebrog før sin
tidlige død i 1967.
Humlemagasinet er åben for enkeltperso-

ner og grupper på både hverdage og helligdage. Se mere på www.humlemagasinet.dk
For den nette sum af 1,3 millioner kroner
købte Humlemagasinet for nogle år siden
en imponerende dukkesamling af – primært royale personligheder lige fra vores
Dronning Margrethe II og så langt tilbage
som Gorm den Gamle, og Valdemar Sejr,
som holder Jyske Lov i hånden. De er lavet
af porcelæn og har imponerende ansigtstræk og karakteristika. Kirsten Günther
Eriksen, som har lavet dukkerne, skulle
egentlig bare reparere en barndomsdukke,
som havde fået slået hul i hovedet. Som
både tandtekniker og håndarbejdslærer
viste hun sig imidlertid at have den fingersnilde, der skal til for at lave noget så
finmotorisk udfordrende. Og sådan blev
grunden lagt til det, der skulle blive en
omfattende og ganske kostbar dukkesamling, som rummer omkring 100 dukker og
nu altså er en fast udstilling, der kan beundres gennem diverse montrer i Humlemagasinet.

Sankt Hans aften i Fovslet

vores grillmad m.v.
Regnen holdt lidt igen, så bålet kunne
brænde ned, og vi kunne synge midsommervisen.
Kaffen blev derefter indtaget i Mette og
Sørens garage.

Af Erik Madsen
Sankt Hans aften blev igen i år holdt på
legepladsen, efter at Mette og Søren
åbnede deres garage for os til spisning af
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Stafetten

bagte fastelavnsboller, ligesom der har
været afholdt sommerfester.

Beboerforeningen for Fovslet og Omegn blev stiftet som en egentlig forening i ca. 1993. Indtil da var det nogAf Karen Nielsen
le af byens borgere, der stod for arranBeboerforeningen for Fovslet og Om- gementerne.
egn har modtaget Stafetten fra LandsÅrlige udflugter har der været i en
bylauget i Ødis Bramdrup og takker
årrække til forskellige steder, både til
for den.
Sjælland, Fyn og i Jylland. Og julearBeboerforeningen i Fovslet startede
rangementer, hvor juletræet i nogle år
helt tilbage i 1970. Det gik sådan til,
blev hentet i skoven med traktor og
at efter byens smed Christian Dahl`s
vogn, med store og små i vognen, for
død, fik byen lov til at leje en tønder
derefter at blive sat op ved legepladland græsmark af hans enke Marie
sen, med efterfølgende gløgg og æbleDahl. Beboerne skillingede sammen
skiver i Evalds garage.
til de 300 kr. det dengang kostede at
leje jorden. Den var velegnet til lege- I de senere år er man gået over til at
grille sammen Skt. Hans aften, inden
plads og havde en kælkebakke, som
bålet bliver tændt. Som så mange anogså blev brugt som skibakke.
dre steder, har tilslutningen været daEt af arrangementerne, man arrangere- lende, men vi håber på at nye kræfde dengang, var en gåtur på den nye
ter kommer til med nye spændende
motorvej E45, inden den blev åbnet i tiltag.
1972.
Stafetten gives videre til Ødis Forsam-

Efter nogle år på smedens mark, flyt- lingshus.
tede legepladsen ned til hjørnet af
Møllevej og Chr. Holmsvej, hvor Per
Damkjær fra Kransbjerggård lånte
byen et hjørne af sin jord til legeplads.
Der blev sat legeredskaber op til glæde for byens børn, og der har i årenes
løb været holdt mange Skt.
Hans fester, hvor der har været arrangeret forskellige lege for børnene,
boldspil, cykelløb, cykelringridning, sækkeløb og snobrødsbagning.
Amerikansk lotteri hørte også med,
ligesom der var salg af pølser, æbleskiver, kaffe, øl og vand.
Og fastelavnsfester er der blevet
holdt, med tøndeslagning og hjemme- Skt. Hans bål på smedens mark i ca.
1972.
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Sommerlejr på Assenbækmølle Spejdercenter 2014
Lørdag den 28. juni satte 9 forventningsfulde juniorspejdere og ledere kursen fra
TVETO-hytten mod Assenbækmølle spejdercenter ved Tistrup.
Vel ankommet startede de opbygningen af
lejrpladsen, hvilket i første omgang var en
indtagelse af mere land, da vores tildelte
plads var for lille til os alle. Efter en sej
indsats var både køkkenbord, spisebord,
samlingstelt, bålplads, huggepladser, brændeskjul, fedtfælde og ikke mindst telte til at
sove i klar.
Der var derfor stor beundring fra de Ulve
og Bævere, der ankom søndag middag og
lige kunne sætte sig til bordet og spise frokost efter at have rejst de to telte, de skulle
sove i.
Eftermiddagen gik med at lave mad i mad
løg med fars, avispakke brød, salt kartofler
og æblekage bagt i appelsin. Imens var
Juniorerne i gang med projekt luksuslejr
<=> pool bygning. Desværre tog det lidt
lang tid, inden vi fik vand i poolen, så den
kunne afprøves, men det blev den under
høje hvin. Solens magt i de dage var ikke
så stor, så det var lidt en kold dukkert.
Bæverne og Ulvene prøvede forskelligt

håndværk, her blev der både knyttet, kartet,
vævet og ikke mindst fremstillet brændte
træperler. I mini smedjen blev der støbt tin
figurer.
Ind i mellem var der turnus for alle. Her
var der praktiske opgaver som affaldsafhentning, flytning af grøde fra søen, hønsefodring og ikke mindst en tur rundt på lejrpladsen på ladet af en vogn efter traktoren.
Bævere og Ulvene
deltog i lejrens
mini OL, her blev
der dystet i vandstafet med foldede
papirkrus, kast med
egen spyd, tarzanbane, græsboldspil
og baglæns over
ryggen gummistøvlekast. Ved præmieoverrækkelsen
var der en flot 2.
plads til Legoland
fra vores lejr. Godt
kæmpet af alle!
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Mandag eftermiddag drog Juniorerne ud til
Ese-hytterne, hvor de skulle arbejde, lave
mad, spise og sove, som folk fra Esbjerg
gjorde det for ca. 100 år siden. De fangede
fisk, som de selv røg – de smagte herligt,
siger dem, der smagte. De fleste blev så
begejstrede for at sove for sig selv i Esehytten, at de blev en nat mere.

De tilbragte også en dag ved søen, først
med at bygge en tøndeflåde og siden med
et søslag. Her blev der kæmpet mellem
forskellige patruljers tøndeflåder, mens
lederne optrådte som kanosejlende sheriffer.

Så var der også flaghejsning, lejrbål, lejravissøjlen, brev hjemme fra. Nogen var så
Tirsdag kom en flok af de mindste Bævere venlige at have bagt kager, boller og pølseog heldigvis for det, for de stod for snitning horn eller på anden måde hjulpet med at få
af alt til aftensmaden onsdag aften. Derud- lejren til at glide. Tak for det.
over var de på deres eget o-løb rund på
lejrpladsen, hvor de kunne få lejlighed til at Torsdag startede nedbrydningen. Alle ydese, hvordan andre spejdergrupper havde
de igen en indsats, og det blev bevist, at
indrettet sig.
samarbejde er noget, vi kan. Næsten hele
gruppen dannede kæde og tømte poolen.
Under megen larm med traktor og horn
Samtidig var der en skiftende flok, som fik
blev Ulvene og Juniorerne vækket kl. 24
den aften, de sov allerbedst. Der var smug- afprøvet vores brandsprøjte, som redskab
ler og tolder- natløb rundt på hele pladsen. til at tømme vand ud. Da forældrene kom
Både sniger- og handelstalenter blev brugt var der tid til hygge med kage og gensyn.
Heldigvis havde vi god hjælp til at få lagt
for at skaffe penge til at redde tutten. Den
nat kunne man opleve søde små Ulvepiger, vores nye dejlige samlingstelt ned og finder fortalte fantastiske løgnehistorie, mens kæmning af pladsen for affald, inden det
de smuglede både cigaretter og sprut. Snak- var farvel og tak.
ken gik livligt under den varme kakao efter
Om lejren blev helt det, vi hver især forløbet og Tutten blev reddet.
ventede, da vi tog af sted, er ikke sikkert,
men alle har fået nye oplevelse og udforTutten er en meget vigtig ting. Der kan
dringer.
man købe slik og andet guf, så dagens tur
derned er et højdepunkt også sammen
med den hygge i
teltet, der som regel
følger efter.
Juniorerne udfordrede sig selv på Bjerget, som Assenbæks
10,5 meter høje klatrevæg hedder. Der
blev både klatret op
lodret, skråt, med
udhæng og rappellet
ned. Alle kom højere
og højere op for at nå
toppen. Karoline
afslørede sig som
vores helt egen klatretøs.
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Hvilken vej ?

"Vejgættebilledet" denne gang er fra den
sydvestlige del af sognet. Det er en lidt
ældre vej. Det må dog anses for at være
en ret let opgave at løse, så der gives ikke mere hjælp. God sommer!!!
Sidste nummers "Vejgættebillede" var
en stump af Mejerivej ved gården
Hardtsminde i Ødis.
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Skovtrolden arrangerer:

Søndag den 7. september. kl. 13.30.
At lave sine helt egne kryddersnapse.
Det er blevet in at lave sine egne krydderTorsdag den 7. august kl. 18.00.
Blomstrende hedelyng, tornskader, tink- snapse ved at samle frugter, bær og rødder til
formålet i vores natur. Under en vandretur i
smede og bare dejlig natur.
Aftenens tur går til Randbøl Hede, hvor vi den naturskønne Svanemose får vi godt indskal nyde naturen på stedet, mens vi hører blik i hvilke vilde planter og frugter fra naturen, der kan bruges i denne sammenhæng.
om plante- og dyreliv derude.
Fra mødestedet går vi en tur gennem en del af
Hedelyngen vil være i fokus denne aften.
Vi skal høre om plantens særlige livsform moseområdet, hvor vi under kyndig vejledning af et par eksperter på området – Inger og
som hedeplante og den måde, hedebonden Niels Åge Sørensen fra Vamdrup indsamler
udnyttede den på..
og får viden om de mange
Vi går en tur gennem hede og plantage,
muligheder, der er for at finde
mens vi nyder sensommerens aftensol og
egnede produkter i naturen til
hinandens selskab.
at lave kryddersnapse med.
Tidligere har urfuglen ruget i området, men Efter indsamlingen samfindes ikke mere derude, mens tinksmed,
les vi i fugletårnet til
stor tornskade og stor regnspove stadig
socialt samvær og indtayngler i området.
gelse af det medbragte.
Mødested: P-pladsen ved Vester Nebel
Mødested: P. -pladsen
på Tværford i Fovslet
Kirke.

Børnedyrskue 2014

Den 14. juni 2014 blev der afholdt børnedyrskue på den gamle sportsplads i Ødis
Bramdrup.
Dagen var dejlig med solskin, ikke for
varmt og ikke for koldt. Der var mange
dejlige dyr tilmeldt, og der blev handlet
godt ved både tombola og pølsesalg.
Vi havde som et nyt tiltag udstillere, som
viste, hvad de som private personer laver i
deres fritid. Jeg tror på, at der kommer flere næste år.
Kagekonkurrencen var næsten et sønderjysk kaffebord med mange fine kager, som
smagte godt.
Der var gratis adgang, så helt nøjagtig kan
det ikke gøres op, hvor mange der har været, men et godt bud vil være på over 100
besøgende.
I år havde vi fornøjelsen af at have mange
besøgende fra Stepping, Ødis og omegn rigtig godt.
Hele dette arrangement kan ikke lade sig
gøre uden en flok gode frivillige hjælpere,
som synes, det er sjovt ikke mindst at se
børnenes glæde. Mange tak til jer.
En tak skal også lyde til dem, som har

sponsoreret til tombola og kagekonkurrencen. Mange tak for hjælpen, vi ses næste år
lørdag d. 13. juni 2015
Se i øvrigt ødis.dk , hvor der er en fin beskrivelse og mange dejlige billeder fra dyrskuet.
J.O.
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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

16

Koncert
med Danmarks Radios Pigekor
Ødis Kirke søndag 26. oktober kl. 19.00
DR Pigekoret har eksisteret siden 1938,
og det består af 48 piger i alderen mellem 16 og 21 år.
Siden begyndelsen har DR Pigekoret i høj grad været synonym
med den danske sang og den nordiske korklang, og i gennemsnit giver koret omkring 60 koncerter om året.
Vi er jo så heldige, at de synger en af disse koncerter her i Ødis.
Kirkens store klang egner sig godt til korsang, så vi forventer en
oplevelse i særklasse denne søndag aften.
Billetter sælges i Vestfløjen tirsdag 26. august kl 16-18.
Pris 250,- som betales kontant.

August 2014
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Josef og brødrene
Du, der ligger i dybet,
er forrådt og forstødt
og har set alle drømmene briste,
når du råber til Gud og i tro holder ud,
vil han blive hos dig til det sidste.
Du, der sidder på tronen
og har penge og magt,
lad dig aldrig af rigdommen friste;
hvad du har er fra Gud,
hvis du glad deler ud,
vil du aldrig velsignelsen miste.
(Holger Lissner 2007-2008)
Historien om Josef og hans brødre strækker sig over 14
kapitler i 1. Mosebog. Et drama, der fører personerne
gennem en følesesmæssig rutchebane. Den, der før havde
ære og magt, mister den og omvendt.
Det er historien om den yngste bror, faderens yndlig, der
mishandles af sine ældre brødre og sælges som træl. De
ældre brødre håber, at når Josef er væk, vil faderen give
dem mere opmærksomhed. Det sker ikke, og faderen er
tynget af sorg.
Josef bliver solgt som træl til Egypten, hvor hans skæbne
fører ham gennem stor modgang til at få æresstilling og
bestyrer store lagre af korn. Da hungersnød opstår i hans
slægts land, kommer brødrene for at købe forsyninger.
Nu er positionerne vendt om, og Josef har muligheden
for at hævne det, som brødrene havde udsat ham for.
Men rigdom er ikke blot en god og sikker position i
samfundet, Josef vil gerne knytte bånd til sine brødre, og
bånd er svære at knytte gennem hævnaktion. Josef
vælger forsoninges vej.

Josef og brødrene: Udsnit
af altertavlen ”Du skal
elske din fjende” i Christianskirken i Fredericia.
Kunstner, Bjørn Nørgaard.

Fortællingen om Josef og brødrene er for mig en
påmindelse om, ikke at lade modløshed tage over, når vi
befinder os i tilværelsens dyb og ej heller lade hovmod få
overhånd, når vi har medgang i livet. At vi i alle forhold
er bevidste om, at menneskeværd ikke følger position. At
vi altid ser hinanden gennem Guds øjne, øjne som ikke
dømmer efter det ydre, men ser værdi i ethvert
medmenneske. Vi bliver ikke større mennesker ved at
trykke andre ned.
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Om altertavlen i Ødis Kirke
Alterudsmykningen i Ødis Kirke er udført
af tre forskellige kunstnere. På billedet
(foto: Daniel Bjærge) er to af dem repræsenteret. Den tredje kunstner er Erik Heide, der i 2005 lavede Kristus figuren, der
står på alterbordet.
Karen Holst har skrevet nedenstående
tekst om altertavlen:
Selve altertavlen og midterbilledet er samtidig med kirkens opførelse, 1857, mens
billederne udenom er senere. Midterbilledet viser vandringen til Emmaus og billedet er malet af Jørgen Roed. Vi ser det
øjeblik, da disciplene opfordrer den fremmede - der senere åbenbarer sig som Jesus
– til at gå med ind i herberget.
Figurerne på billedet er præget af alvor.
Deres bevægelser er afmålte og ophøjede,
lys og skygge er nøje gengivet, herunder
også slagskyggerne, og bagved ser man ud
i et harmonisk landskab.
Rammen er forgyldt og dekoreret med to
muslingeskaller og drueklaser, mens indskriften forneden siger ” Bliv hos os – dagen hælder”.

1895 blev både koret og partierne uden om
midterbilledet dekoreret, men alle spor af
denne dekoration forsvandt i1922 og kendes nu kun fra et fotografi.
Dekorationen af altervæggen og malerierne
uden om midterbilledet er udført 1922 af
Johannes Kragh. Kunstneren har selv fortalt, at da han så kirken, fandt han ud af, at
koret trængte til at få noget mere lys. Derfor blev der slået er rundt hul i muren og
heri blev der indsat en glasmosaik visende
offerlammet. Uden om fresker med de fire
evangelistsymboler, løven for Markus,
oksen for Matthæus, englen for Lukas og
ørnen for Johannes (ikke vist på ovenstående billede).
Johannes Kraghs formsprog er mindre detaljeret og figurerne mere summariske,
hvilket ses når man sammenligner Jørgen
Roeds billede med de to engle fra juleevangeliet, som Johannes Kragh har malet
på hver side af midterbilledet.
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Kommende arrangementer:
Torsdag 2. oktober kl. 18.00
- Syng, spis og vær glad.

Fællesspisning og sang i Vestfløjen.
Claus og Lone Mørkøre har igen lovet at
stå for mad. Pris 50,-

Torsdag 13.11. kl. 19.30
i Forsamlingshuset.
Helvedes forgård, film og foredrag
ved Jeanett Rostgaard.

Gudstjenester i Ødis Kirke
August - September 2014

Vi ser filmen om Gestapo på Staldgården,
som Jeanett har instrueret, og hun fortæller om baggrund og tilblivelse af filmen.

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

August

3. 7. søndag efter Trinitatis
kl. 9.00 v/ Jan Mortensen

Høstgudstjeneste

10. 8. søndag efter Trinitatis
kl. 9.00
17. 9. søndag efter Trinitatis
kl. 10.30
24. 10. søndag efter Trinitatis
kl. 9.00
Kaffe og rundstykker i Vestfløjen efter
gudstjenesten

med efterfølgende kaffebord
søndag 14. september kl. 14.00

31. 11. søndag efter Trinitatis
kl. 10.30

Der er nogle, der allerede har sagt ja til at
bage til kaffebordet, men vi har stadig
brug for flere, så vi får et flot og varieret
kaffebord. Kontakt en af menighedsrådsmedlemmerne, hvis du har lyst at komme
med en kage eller boller.

September

7. 12. søndag efter Trinitatis
Ingen gudstjeneste, der henvises til
omegnens kirker

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

14. 13. søndag efter Trinitatis
kl. 14.00
Høstgudstjeneste med
efterfølgende kaffebord
21. 14. søndag efter Trinitatis
kl. 9.00 v/ Kristina Nilsson
28. 15. søndag efter Trinitatis
kl. 10.30

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
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Tur ved Ødis Sø og Drenderup Skov
Af Inge M. Thomsen

Turen om Søen er på ca. 3 km

A.

Turen starter på parkeringspladsen
”Ødis Sø” der ligger ved Vamdrupvej mellem nr. 15. og 17, 6580 Vamdrup
” Når en rød glente svæver henover himlen
i foråret i Ødis, vil der møde den et storslået syn i form af en nyetableret sø sydvest
for byen. Dette syn har dens forfædre i
mange glentegenerationer, bortset fra de
seneste århundreder, hvert år kunnet nyde
året rundt i deres evige jagt efter føde samme sted. Nærmere betegnet regner man
med, at der siden slutningen af sidste istid
for over 12.000 år siden har været en stor
vandoverflade i området, som i dag beteg-

nes ” Søen”. Dog må der lige ses bort fra
de sidste par århundrede, hvor området har
været tørlagt. ”
Søen afvandes gennem Fovså, Nørå, Gram
og Ribe Å til Vadehavet.
Gennem flere tusind år har der boet mennesker ved og omkring denne sø. Nogle af
de ældste forekomster er udaterede enkeltfund fra Bondestenalderen opsamlet syd
for søområdet samt et udsmidslag fra
Bronzealderen nord for søen.
Der er to planchesteder på turen, et ved
parkeringspladsen og et ved punkt B, en
planche, der fortæller om Ødis Søs tilblivelse og en om søens fugleliv.
Kort om søen, den blev tørlagt for 200 år
siden. I 1980 begyndte man at tale om at få
søen tilbage, og i 2003 blev den så gen-
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skabt, hele området er på ca. 40 ha og selve
søen på 26 ha.
Og et meget rigt fugleliv er siden kommet
hertil.
Året igennem ses der mange svømmefugle
i Ødis Sø, men nok allerflest i den del af
vinteren hvor søen er isfri. Det drejer sig
om forskellige arter af ænder, gæs og lappedykkere. Der ses også både sangsvaner
og knopsvaner, måger, skarv og enkelte
rovfugle.
Mere sjældne forekomster er havørn, fiskeørn, rørhøg, blå rørhøg og mere ofte tårnfalk og spurvehøg.
Mere sjældne observeringer er amerikansk
skarvand, sortand, islandsk ryle, odinshane,
rustand, trane, lille og stor præstekrave,
tinksmed, svaleklire samt temmicksryle og
dværryle
I alt er der siden 2003 registreret 201 forskellige fuglearter på og omkring søen
samt i luften over den.
Følg stien langs åen ned til søen og rundt
helt ud til Steppingvejen. Der kan man tage
en afstikker op til
C ”Fugletårnet” der ligger ved Ødis Skole. Man går ind ved skolen og bag ved
håndboldbanen/garagerne kan man se tårnet, hvorfra der er en flot udsigt over hele
søen – denne afstikker forlænger turen med
en lille km. Der er gå/cykelsti.

F

Der kommer man forbi en stor sten
(17,4 tons) på jeres højre hånd. Den blev
fundet i 1999 på en mark i nærheden af
Ødis. Stenen stammer fra den sydøstlige
del i Sverige og blev flyttet 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. Og hvad er det så? Et Bondehul,
ja et vigested, så bonden i gamle dage kunne holde ind til siden med sin hestevogn, så
adelen/greven kunne komme forbi - derefter videre og I kommer til startstedet.

G Turen kan forlænges med en tur ind i

Drenderup Skov, som er på 46 ha, primært
løvskov med bøg og eg som de vigtigste
arter og kun en beskeden plads til nåletræer.
I skoven blev der tidligere udgravet en
gravhøj, og de udgravede ting kan ses på
Nationalmuseet i København. Selve området er fredet og man mener der kan være
flere grave.
Den ene gravhøj mener man er en høvdingegrav fra tiden omkring Christi fødsel.
Skoven ligger lidt længere henne ad vejen
på højre hånd – med parkeringsplads.
Der er en cykel/gangsti rundt i hele skoven.
En nyanlagt en hestesti på ca. 3 km.
Trænger man til lidt ro og fred, er der til
Ellers drejer man til venstre fra søen mod
højre for den lige vej en lille skovsø med
byen – drejer igen til venstre af Ødis Byvej bord og bænkesæt.
– følger den igennem byen. I starten af
Lidt længere henne til venstre kan man gå
hækken ind til præstegården er der et D
en herlig tur i Junglestien.
monument, en mindemur over Johannes C
I skoven er der to gravhøje, hvoraf denne
Bjerg, født i Ødis og en anerkendt kunstene nok er en høvdingegrav fra tiden omner.
kring Christi fødsel.
Et af hans kunstværker ” Jakobskampen”
ses ved Ødis Kirke.
Ved parkeringspladsen ligger Naturskolen
Drenderuphus. Den bruges af rigtig mange
E Kirken er også et besøg værd. Kirken
mennesker / foreninger og skoler - og loftet
er over 150 år gammel og af museumsiner indrettet som soveplads. Man startede
spektøren ved Koldinghus kaldet Ødis
indretningen i 2007 efter huset tidligere var
Domkirke – derefter følg vejen venstre om blevet brugt som privatbolig for Skovløbead Vamdrupvej
ren.
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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?

Af Frede Nielsen

netop dette var tilfældet.
Med til historien hører, at
der flere gange inden for de
seneste årtier har været ræveskab, som har decimeret
rævebestanden med bl.a. det
uheldige til følge, at flere rålam end i normale år har
overlevet. Dette set i sammenhæng med, at der er blevet flere vintergønne marker,
som har kunnet give føde til
rådyrene, har bevirket en
større stigning i antallet af

Dette nummers "Hvad er Det" er et rådyr.
motiv, man kan se mange steder ude i naOm foråret i rådyrenes parringstid
turen nu lige, men "Hvad er Det" mon
opstår mange grimme dramaer, da de
for noget?
gamle bukke konstant jager med de unge
bukke, som bliver så skrækslagne, at de
Billedet på sidste nummers "Hvad er ikke kan få tid til at spise, hvilket betyder,
Det" var vel for de fleste nærmest umu- at det ikke er ualmindeligt i maj måned,
hvor bukkejagten går ind, at der bliver
ligt at gætte.
skudt unge råbukke, der kun vejer omDer var tale om noget ret specielt kring det halve af, hvad en voksen seksennemlig noget så banalt som ræveekskrementer. Det, der gør billedet helt unikt, er der vejer, Derudover er der mange af
dem, der er fyldt med sår efter angreb
at man kan se, at ræven har spist et råfra de ældre artsfæller. Der er en enkelt
lam. Man kan ved nøjere eftersyn se en
lille klov mellem nogle ret tykke hår, som gang set en helt ung råbuk på flugt midt
ude i Lillebælt, hvor den panikslagen fornetop er lidt af den type pels, rådyr er
søgte at komme væk fra sine plageånder.
udstyret med.
På nogle mennesker kan det virke makabert, men man bør se det hele lidt fra en
anden side. Naturen tager ingen hensyn
til individer og deres overlevelse, men tilgodeser i stedet de enkelte arters levedygtighed og overlevelse. Det er helt normalt
derude i det grønne, at en stor del af den
ungeproduktion, som hvert forår er en
tilbagevendende ting, bruges som fødeemner for andre arter. Naturens balance
ville fuldstændig blive ødelagt, hvis ikke
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LOKAL AVISEN

Planlægning i fuld gang Idrætsforeningen, ”Skolen i

Styringsgruppen har holdt
møde for at planlægge årets
Nr. 7 fredag den 25.
aktiviteter i Skolen i Lokalaugust 1989
samfundet.
Der vil ligesom sidste år
Nyt spændende skoleår blive en månedlig samværsDet er altid nyt og spænden- aften med selvvirksomhed,
de at skulle starte i skolen
men i år vil der som noget
efter sommerferien. Denne nyt til hver samværsaften
gang ser skolestarten ud til desuden være et fast emne.
at blive mere spændende og Det kan f. eks. Være folkeanderledes end tidligere.
dans, silkemaling, madlavI år vil der ske væsentlige
ning osv.
ændringer i skolernes styrelse. Skolenævnene nedØdis får ”bymidte”
lægges og i stedet vælges
først
skolebestyrelser, som får
For små midler og med enkflere beføjelser. Dette får
virkning fra 1. januar 1990. le ændringer vil pladsen
mellem Brugsen og bageren
i løbet af nogle få uger blive
I dette skoleår starter Ødis
til et lille torv med muligheSogneskole fem projekter
under Folkeskolens Udvik- der for, at sognets sydende
og boblende liv vil kunne
lingsråd bl.a. et musikproudfolde sig på en central
jekt for børn og voksne i
plads.
sognet.

for 25 år siden

Lokalsamfundet”, Brugsen
og bageren har allerede
mange gode ideer til og
planer om, hvordan det nye
torv kan udnyttes.

Gratis forundersøgelse
afvist

En genetablering af Søen i
området mellem Ødis by og
Sogneskolen var i forsommeren rykket et betragtelig
skridt nærmere. Der var 400
millioner kroner på vej fra
Folketinget til naturgenopretningsprojekter, og ideen
var at komme først i køen til
en kvalificeret og gratis
forundersøgelse af områdets
muligheder.
Det blev imidlertid ikke til
noget, da der ikke kunne
opnås enighed blandt lodsejerne.

FLEXTUR 76 608 608
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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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.
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.
Flere og flere benytter sig af FLEXTUR,
hvilket er meget rimeligt, da vi jo ikke
har busforbindelser, som de har i byområder, hvor bybusserne kører.
nc

Nyt skoleår med ny skolereform på Ødis Skole

”lektieopgaven” skal bestå i, at de tre vigtigste parter for elevernes læring, nemlig
forældrene, lærerne og naturligvis barnet
Her inden sommerferien slutter, vil jeg
selv, drøfter tre spørgsmål:
forsøge at følge op på det velbesøgte infomøde om skolereformen, vi afholdt her på Hvad er dit mål med det du lærer?
Hvor er du nu i forhold til målet?
skolen den 2. juni.
Hvad er næste skridt for at nå målet?
Efter sommerferien træder som bekendt
den meget omtalte skolereform i kraft. Til- Det er egentlig ikke så svært - men måske
blivelsen har virkelig skabt debat om folke- alligevel vanskeligt at forandre vores diaskolen, ikke mindst i medierne, men selv- log om det, der sker i skolen.
følgelig også blandt jer forældre. Vi har på Spørg børnene: hvad lærer du lige nu i faskolen forsøgt at forberede os så godt som gene?, i stedet for hvad laver du i skolen?
muligt på ”den nye skole”, og jeg konstate- Hvor langt er du med at lære, det du skal
rer glædeligt, at vi fuldt er på højde med
lære? osv.
skolerne rundt omkring i landet. Ja, faktisk Vær altså interesseret i børnenes læring og
synes jeg godt, vi kan sige, at vi står et lille opmuntre dem. Vi ved, at børn, der tror de
kan lære det, der skal læres, er dem, der
skridt foran 
lærer bedst.
Der er mange ting, som fremadrettet vil
være, som vi kender det i dag: Eleverne,
Hvad er politikernes mål og intention?
forældrene og de ansatte er de samme som Der er tre klare mål:
i dag. Eleverne har stadig deres faste klas1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så
ser, langt de fleste fag vil være nogle, der
de bliver så dygtige, de kan
er kendt i forvejen, der er stadig frikvarte2.
Folkeskolen skal mindske betydningen
rer osv. Så basis er, som det plejer at være
af
social baggrund i forhold til faglige
på Ødis Skole -Trygge rammer, med foresultater
kus på at få trivsel og faglig udvikling til
3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen, skal
at gå hånd i hånd.
styrkes blandt andet gennem respekt for
Lektier:
professionel viden og praksis
Den forlængede skoledag får den betydHvordan skal dette sikres?
ning, at noget af det arbejde, der tidligere
har haft karakter af hjemmearbejde, falder En længere og varieret skoledag med mere
bort. Men Ødis Skole bliver ikke med reog bedre undervisning og læring
formens indførelse helt lektiefri.
Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og
Der vil stadig være afleveringer, større
skoleledere
opgaver mm, der skal afleveres, men det er Få klare mål og regelforenklinger
hensigten, at tiden til arbejdet skal findes i Skolens opgave er at skabe rammer og
den tid, vi kalder Faglig fordybelse / Lek- indhold, der kan sikre målene
tiehjælp (FF+LH).
Skemaerne:
FF/LH er principielt frivillig, men jeg vil
De endelige skemaer bygges op efter følher understrege, at vi går til opgaven med
gende struktur:
det håb, at alle elever deltager full time.
Hver dag startes med morgensang, som er
Det er her eleverne har mulighed for at
en del af den nye understøttende undervisdygtiggøre sig på nye og spændende måning (UU). Tiden tages altså ikke fra den
der, og ikke mindst sammen med andre.
Derimod vil vi gerne styrke dialogen med faglige undervisning. I morgensangsbåndet
børnene om deres læring. Vi vil på skolen skal vi også arbejde med elementer fra
PALS.
øve os i at få eleverne knyttet tættere på
Hver dag skal indeholde bevægelse. Det
deres egen læring. Vi ønsker således, at
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Kontakten til skolen:
Lærernes og pædagogernes arbejde vil
fremover foregå med 100 % tilstedeværelse
Næste år er der altså en længere og mere på skolen - og mest muligt inden klokken
varieret skoledag:
17.00. Det betyder, at den kontakt vi tidliEn skoleuge på 30 timer for børnehavegere havde med hinanden via telefon, på
klassen til 3. klasse - møder hver dag fra
vilkårlige tidspunkter i løbet af ugen, ikke
kl. 8.10 - 14.10
længere er mulig. Personalets arbejdstid er
En skoleuge på 33 timer for 4. til 6. klasse nøjagtig som for alle andre faggrupper,
- møder hver dag kl. 8.10 til kl. 14.10 to
noget der foregår efter en mødeplan og på
dage og 15.10 tre dage.
arbejdspladsen.
Fagligt vil vi blandt andet se ændringer Den bedste måde at få kontakt med personalet på, er ved at skrive til dem via skolepå følgende områder:
intra. Hvis I ønsker et opkald, kan I skrive
Engelsk: 1 lektion fra 1. klasse
Tysk: 1 lektion fra 5. årgang – 2 lektioner det i beskeden.
fra 6. årgang
Skole/hjem samarbejdet vil foregå efter
KREA på mellemtrinnet. Vi vil sammenfølgende plan:
tænke de praktisk/musiske fag: Madkund- Forældremøder: som nu (aftenmøder)
skab (tidligere Hjemkundskab), Håndværk Trivselsrådsmøder: afholdes i tidsrummet
og Design (tidligere Håndarbejde og
mellem 15.15-17.00
Sløjd), Musik og Billedkunst
Skole/hjem samtaler: afholdes i tidsrummet
gør vi ved, at have bevægelsesmoduler
(Bev.)de dage, hvor der ikke er idræt.

I vil opleve, at pædagogerne kommer
mere på banen i indskolingen:
Som noget nyt vil det for alle klasser være
den samme pædagog, man møder i skoledelen og fritidsdelen. Vi får klassepædagoger, der varetager, inklusionsarbejde, understøttende undervisning og samtidig er
pædagog i SFO for den samme klasse, alle
ugens dage. På den måde kommer pædagogen endnu tættere på eleverne/børnene. Jeg
glæder mig til at opleve pædagogens pædagogfaglige kompetencer komme bedre til
udtryk, såvel i skoledelen som i fritidsdelen.
3.kl
8:10-8:20
8:20-9:05
9:05-9:50
9:50-10:00
10:00-10:45
10:45-11:15
11:15-11:45
11:45-12:30
12:30-13:15
13:15-13:25
13:25-14:10

Mandag
UU

mellem 15.15-17.00
Forældrearrangementer: som nu (aftenmøder)
Skolefest: som nu (om aftenen)
Telefonisk kontakt: til kontoret i tidsrummet 8.00 – 14.00
Akutte situationer telefonisk henvendelse
til ledelsen
Intra tjekkes af lærerne hver morgen 07.45
– 8.00
Med ønsket om et godt kommende skoleår.
Mads Vilstrup Hoeg, Skoleleder

Tirsdag
UU

Onsdag
UU

Torsdag
UU

Fredag
UU

Bev.
UU

Bev.

Bev.

UU

Vi ses mandag
den 11. august
kl. 08.10

pause
Bev.
pause

pause
FF+LH

FF+LH
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FF+LH

Eksempel på et
skema
- her for 3. kl.
Fagopdelt uv.

Skolebestyrelsens
årsberetning 2013/2014
Skolereform

Et af de emner, som har fyldt rigtig meget
det seneste år, er den nye skolereform.
Skolen har brugt rigtig mange ressourcer
på at arbejde med og gøre sig klar til den
nye skolereform. Der har været rigtig meget, man har skullet tage stilling til, idet der
er meget, der er anderledes og nyt i skolereformen. Skolereformen har også fyldt
rigtig meget på skolebestyrelsesmøderne.
Vi synes, der er rigtig mange positive ting i
skolereformen og ser frem til, at man efter
sommerferien kan komme i gang.
Vi vil i skolebestyrelsen gerne takke skolen
og personalet for det store engagement, de
har vist i arbejdet med at forberede skolereformen. Der er ingen tvivl om, at det har
været en stor opgave.

Ombygning

Som følge af skolereformen er der igangsat
en større renovering af nogle af lokalerne
på Ødis Skole. Der er ved at blive etableret
nye lokaler til lærerne, så de får gode lokaler og forhold til forberedelse og mødeaktiviteter. Derudover bliver biblioteket ombygget til et ”læringscenter” med meget
forbedrede muligheder for eleverne til forberedelse og teamsamarbejde. Der vil også
komme forskellige steder, hvor eleverne
får bedre mulighed for at sidde og arbejde i
teams. Administrationen og lærernes opholdsrum er også blevet renoveret.
Vi synes, at det er glædeligt, at man fra
kommunens side støtter op omkring skolen, og er villig til at bruge økonomiske
midler til en sådan renovering.

Høj faglighed og positiv udvikling

På Ødis Skole foretages der igennem året
en række forskellige test. Dette er både
nationale test og kommunale test. De forskellige test er et redskab for lærerne til at
planlægge undervisningen for den enkelte
elev og et værktøj til at se, om eleverne

opnår det forventede udbytte af undervisningen.
Testene, der er gennemført i år, viser, at
Ødis Skole ligger over landsgennemsnittet,
og det er utroligt glædeligt at se, at vi har
en klar positiv udvikling og forbedring
gennem de sidste år. Så den øgede fokus
og det store arbejde, som skolen og lærerne
har lavet omkring faglighed de seneste år,
har båret frugt.

PALS

Vi er nu i gang med 3. år af PALS-forløbet
på Ødis Skole. Vi synes, at det systematiske arbejde, der bliver gjort omkring
PALS, har givet mange positive ting.
PALS hænger godt sammen med skolens
værdier, hvor netop trivsel og indlæring er
nogle af fokusområderne.

Høringssvar og brugernævnsmøder

Der er i skolebestyrelsesarbejdet flere faste
og tilbagevendende opgaver. En af disse er
at afgive høringssvar til Kolding Kommune. Kommunen sender sager og emner i
høring. Høringen er en del af deres beslutningsproces i forvaltningen og byrådet. Det
er emner, som berører skolen og skolens
område og virke, der sendes i høring.
En anden af de faste og tilbagevendende
opgaver i skolebestyrelsen er deltagelse i
brugernævnsmøder. Der afholdes i alt 4
brugernævnsmøder i løbet af et skoleår. 2
møder, hvor 1 repræsentant fra skolebestyrelsen deltager, og 2 møder, hvor 3 repræsentanter samt skolelederen deltager. På
brugernævnsmøderne deltager alle de kommunale skoler i Kolding. Møderne består
typisk af en informationsdel fra kommunen
og en emnedel, hvor forskellige emner
tages op til fælles diskussion og videndeling. I år har et gennemgående tema været
den nye skolereform.

Samarbejde med Vonsild Skole

Der har igennem de seneste år været et
øget samarbejde med Vonsild Skole. Der
er et godt samarbejde omkring overlevering af 6. klasse samt opfølgning og evaluering af dette forløb. Derudover er der akti30

viteter for eleverne allerede fra 4. klasse for
at sikre, at eleverne lærer hinanden at kende. Der er også etableret et samarbejde
mellem lærerne på de 2 skoler med forskellige former for erfaringsudveksling. Vi har
i løbet af året også afholdt et fællesmøde
med skolebestyrelsen i Vonsild og skoleledelsen i Vonsild.

Samarbejde med børnehaver

Skolen har igennem mange år haft et godt
samarbejde med børnehaven i Ødis og har
igen i år haft et løbende samarbejde og
fælles møder. Som noget nyt har skoleledelsen etableret et samarbejde med børnehaven i Stepping.

Værested

Skolebestyrelsesvalg og ny skolebestyrelse

Der var i foråret valg til skolebestyrelsen.
Som noget nyt vil vi fremover have forskudt valgperiode, hvilket betyder at en del
af skolebestyrelsen er på valg hvert 2. år.
Der er 5 fra den afgående bestyrelse, som
fortsætter, og 2 nye, der kommer til.
På den afgående bestyrelses vegne vil jeg
gerne sige tak for de sidste 4 år. Det har
været 4 meget begivenhedsrige år, hvor der
er sket utrolig mange positive ting på Ødis
Skole, og hvor vi har været igennem en stor
udvikling, og vi ser lyst på fremtiden.

Vi bliver stadig flere og flere

Vi er i øjeblikket omkring 120 elever, og
det er en markant stigning i forhold til for
blot 3-4 år siden. Næste år vil vi være omkring 130 elever.
Det betyder faktisk, at Ødis Skole ikke
længere er den mindste skole i Kolding
Kommune.

Det er blevet besluttet i Kolding Kommune, at man vil sikre, at der i alle områder er
et tilbud fra 4. til 6. klasse efter skoletid.
Det betyder, at der efter sommerferien vil
blive etableret et værested/en klub i Ødis i
forbindelse med SFO’en. Da det hele er ret
nyt, er skolen og SFO i fuld gang med at få Tak til skolens personale, elever og forælgjort klar til dette og finde ud af, hvad tildre for det gode samarbejde. Vi glæder os
buddet skal indeholde. Det vil I helt sikkert til et nyt og spændende skoleår i 2014/15.
høre mere til i nærmeste fremtid. Vi er meget glade for, at vi nu igen har dette tilbud i
Skolebestyrelsen Ødis Skole
Ødis.
Jan Søgaard Jørgensen

Loppesager

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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www.trafikskolen-vamdrup.dk

Udtrækning af
Ødis IF lotteri

Juni

STØT VORE ANNONCØRER
- DE STØTTER OS

298
279, 106, 128
11, 173, 15, 170
30, 252, 131, 55

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

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

Børnehuset Ødis

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

Ødis Skole

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
Formand for skolebestyrelsen: Jan Søgaard
Jørgensen, 51525810
SFO Steppingvej 14, Afd.leder: Terry Lake
Huset tlf. 21 37 72 42 / mobil 21 37 72 46
Klubben tlf. 21 37 72 45

Kirken/menighedsrådet

Sognepræst: Borgny Brünings-Hansen,
tlf. 75 59 81 50
Formand: Peder Nissen, tlf. 75 59 82 03
Kirkeværge: John Bording, tlf. 23 20 40 23

Andelsboligforeningen

Henvendelse: BHS Revision,
Jernbanegade 9, Vamdrup 7558 3444

Vamdrup Boligselskab

Tirs.-onsdag kl. 10-12, torsdag kl. 15-17,
tlf. 75 58 18 44

Ødis Idrætsforening

Formand: Jens Vadgaard, tlf. 40 64 76 36
Fodbold: Jens Vadgaard, tlf. 40 64 76 36
Håndbold: Charlotte Højmose tlf. 4266 0377
Badminton: Ejnar B. Petersen tlf. 7559 8357
Børnegym.: Thomas Bang Thomsen
tlf. 2721 7685

Støtteforeningen for Ødis IF

Formand: Ejnar B. Petersen 75 59 83 57

Vesterled

Ødis Byvej, tlf. 75 59 80 90

Ødis Hallens Cafeteria

Formand Stig Funder, 75 58 36 08

Krolfklubben i Ødis Kroge

Formand: Anette Sørensen tlf. 3056 3074

Vesterleds Vennekreds

Formand: Peter Christensen, tlf. 29939117

Forsamlingshuset

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

Krolfklubben ”Madholdet”,

Sogneforeningen Ødis Sogn

Åbent hus i Ødis Forsamlingshus

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

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

Stifindergruppen

Sang for Sangglade

Formand: Inge M. Thomsen, 75 59 84 13

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

“Skovtrolden”

v/ Frede Nielsen, tlf. 75 598269

Ødis Antenneforening www.oedisaf.dk
Formand: Kai Videbæk, tlf. 75 59 84 09
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Henvendelse: Anne Krogsgaard, 2388 9196
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 fra en af sognets landsbyer.
Der er tale om et parcelhus i den
østlige del af sognet. Motivet må
anses for så let at genkende, at
der ikke behøves mere hjælp.
Godt sommergæt!
"Gættebilledet" i sidste nummer
af avisen var Østergård i Dridekær.
Næste nummer:
Udkommer 9. september 2014
Deadline 30. august 2014
kl. 8.00

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

