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Indvielse af bålhytten

Tirsdag den 9. december 2014

Fredag den 7. nov. var der
indvielse af bålhytten, som er
blevet bygget ved Naturskolen Drenderuphus. Festlighederne begyndte kl. 10, da en
lille gruppe fra Børnehuset i
Ødis mødte op.
Læs s. 5

Forældremøde i
Børnehuset Ødis
Torsdag den 30. oktober 2014
afholdt Børnehuset Ødis generalforsamling og forældremøde. I år var der et pænt
fremmøde blandt forældrene,
og vi havde en rigtig god
aften.
Læs s. 10-11

17. årgang

Brand i Fovslet
Chokket har endnu ikke
fortaget sig, efter at Jan
Lundsgaards hus i Fovslet
gik op i flammer i slutningen af november. Egentlig
er det hans søn, Thomas, der
ejer huset, men det er Jan
selv, som bor der. Læs s. 13
I dette nummer af Sogneavisen kan du læse om:

Så er der kommet lys i byens juletræ, og børn og voksne synger julesange..
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Sogneavisen
Ønsker sine læsere,
annoncører, omdelere og skribenter en
Glædelig Jul og et
Godt Nytår

Sognets aktivitetskalender
DECEMBER
2. kl. 14, Åbent hus for pensio-

20.

2.

27.

3.
6.
7.
9.
10.
16.
16.
17.
19.

nister og efterlønnere, Ødis
Forsamlingshus
kl. 19, Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria
kl. 19.30, Banko i Ødis Hallens Cafeteria, Støtteforeningen for Ødis IF
kl. 10-17, Åbent i Galleri Mørkøre, den gamle brugs i Ødis
Bramdrup
kl. 10-17, Åbent i Galleri Mørkøre, den gamle brugs i Ødis
Bramdrup
kl. 19, Sang for sangglade,
Ødis Forsamlingshus
kl. 19.30, Banko i Ødis Hallens Cafeteria, Støtteforeningen for Ødis IF
kl. 14, Bankospil, Vesterled,
Vesterleds Vennekreds
kl. 19, Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria
kl. 19.30, Banko i Ødis Hallens Cafeteria, Støtteforeningen for Ødis IF
kl. 18-20.30, Motion i Ødis Hallen, Ødis IF

JANUAR
6. kl. 19, Sang for sangglade,
13.
13.
16.

20.

29.
29.

kl. 19.00, Aftengudstjeneste, Ødis
Kirke
kl. 19, Sang for sangglade,
Ødis Forsamlingshus
kl. 14, Åbent hus for pensionister og efterlønnere, Ødis
Forsamlingshus
kl. 19.30, Mit møde med Dan
mark, Sogneaften i Vestfløjen,
Menighedsrådet
kl. 19.00, Generalforsamling i
Forsamlingshuset

FEBRUAR
3. kl. 19, Sang for sangglade,
10.
17.
17.
24.

Ødis Forsamlingshus
kl. 14, Åbent hus for pensionister og efterlønnere, Ødis
Forsamlingshus
kl. 19, Sang for sangglade,
Ødis Forsamlingshus
kl. 19.00, Generalforsamling i
Sogneforeningen, Ødis Hallens
Cafeteria
kl. 14, Åbent hus for pensionister og efterlønnere, Ødis
Forsamlingshus

MARTS
3. kl. 19, Sang for sangglade,
10.

Ødis Forsamlingshus
kl. 14, Åbent hus for pensionister og efterlønnere, Ødis
Forsamlingshus
kl. 19, Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria
kl. 18.30, Julefrokost i Forsamlingshuset, Ødis Forsamlingshus

Ødis Forsamlingshus
kl. 14, Åbent hus for pensionister og efterlønnere, Ødis
Forsamlingshus

Skovtroldens foredragsrække vinteren 2015 på Kolding Naturskole
Marielundsvej, Kolding
Mandag den 5. 12. 19. og 26. januar
Tirsdag den 3. februar
Mandag den 9. og 16. februar
Alle foredrag er kl. 19.00
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NYT FRA
SOGNEFORENINGEN
Landsbypuljen 2015

Ansøgningsfristen er primo januar, men
er der større projekter, der søges om midler til, bør man rette henvendelse til Sogneforeningen, der vil være behjælpelig
med kontakten til Projekteringsafdelingen
i Kolding Kommune. Dette bør ske i december måned. Alle ansøgninger fremsendes gennem Sogneforeningen. Ønskes
der yderligere information, kontakt Jens
Jørgensen på tlf. 40 68 82 82.

Reklameskilte

Reklameskilte udlånes fortsat ved henvendelse på 40375985/Grete, Ødisgård.
Brug endelig de tre reklameskilte, når
jeres forening har et arrangement i Fovslet, Ødis Bramdrup og/eller Ødis. Det er
en god, billig og meget synlig måde at
annoncere på.

Status på Hjertestarterindsamlingen

Generalforsamling i Sogneforeningen, tirsdag den 17. februar 2015
kl.19.00.

Der er nu indsamlet et beløb svarende til
1 hjertestarter. Vi havde håbet, at vi kunne nå op på det fulde beløb til alle 3 hjertestartere inden jul, men det nåede vi desværre ikke. Vi giver dog ikke op endnu.
Husk at pengene tilbagebetales, hvis ikke
vi når det fulde beløb.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. En
dagsorden for mødet kommer i februar-nummeret af
Sogneavisen.

Snerydning af D-veje i 2014/15:

Sogneforeningen
ønsker alle en
rigtig glædelig jul
og et godt nytår !

Vejene ryddes igen i vinter efter de samme præmisser som sidste år.

Sogneforeningen er nu på Facebook
Følg os også der.

Stafetten

Røde Kors Landsindsamling

Sidste gang fik vi ikke Stafetten sendt
videre, så den er ikke med denne
gang.
Men nu vil vi aflevere den til Krolfklubben Madholdet. Vi glæder os til at
høre om, hvordan klubben er opstået,
og hvad der i øvrigt sker i klubben. nc

Ved Røde Kors Landsindsamlingen
søndag den 5. oktober blev der i Ødis
Sogn indsamlet 9.236 kr. Det er omtrent det samme beløb som tidligere år,
så det er tilfredsstillende. Alle ruter var
dækket ind. Tak til alle, der har støttet
det gode formål og tak til indsamlerne.

Sogneavisens deadline og udgivelsesdatoer 2015
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4

deadline 31. januar
deadline 28. februar
deadline 28. marts
deadline 25. april
3

udkommer 10. februar
udkommer 10. marts
udkommer 7. april
udkommer 5. maj

Velkommen til Ødis Sogn
Af Inge M. Thomsen

Velkommen til Inge-Lise Poulsen, der sidst i
juli flyttede ind i Mejerivej 4 a – nærmere
betegnet i kroen i gamle dage. Inge-Lise
arbejdede tidligere som SSA – Social og
sundhedsassistent – men er nu gået på efterløn.
Hun og hendes mand boede i flere år på en
lille ejendom i Lintrupområdet. Hun mistede
sin mand i foråret 2013 og eftersom hun i det
lange løb ikke ville kunne magte at holde
ejendommen med dyr og jord, satte hun det
til salg og fik heldigvis inden for et års tid
ejendommen solgt.
Nyt hjem skulle findes, og da hun har noget
familie, der bor i Ødis Bramdrup og i Kolding, måtte det gerne være i området. Der er
i alt 5 børn og 8 børnebørn, og hun nyder at
have fået mere tid til dem.
Det nye hjem skulle ikke være en lille lejlighed på 2 sal. Lejligheden her fandt hun på en
boligannonce på nettet og lige, da hun kom
ind i huset vidste hun: her skal jeg bo, god
plads både inde og ude og også god plads til
den dejlige hund – en Broholmer lydende
navnet Sally.

Med sine daglige gåture med hunden hilser
hun på mange mennesker og føler sig godt
tilpas her.
Inge-Lise har stadig travlt med at finde sig
selv i de nye omgivelser, men har dog allerede været med til Sang for sangglade oppe i
Forsamlingshuset. Godt vi har sogneavisen,
så nye beboere kan finde informationer om,
hvad der foregår i området. Jeg fortalte hende
også om ødis.dk muligheden.
Også Idræt for alle i Vamdrup med bl.a.
vandgymnastik har hendes interesse.

en skade med
ryggen,
som han
stadig
har
problemer
med og
har
efterfølgende prøvet forskellige jobs for at finde
noget andet, som ikke belaster ryggen. Lars
har i en periode arbejdet med unge mennesker der har forskellige problemer
f.eks.ADHD, Det kan rigtig godt lide og mener, hans livserfaring har givet ham den ballast, der skal til for at kunne arbejde med
De 2 huskatte nyder at ligge i vindueskarmen unge mennesker med problemer.
Anni var desværre ikke hjemme da jeg var på
og holde øje med trafikken.
Lars har arbejdet en del i træindustrien, bl.a. besøg, hun var på job hos Danfoss, hvor hun
har jobbet i ca. 14. år.
Føvling møbelfabrik, hvor han desværre fik
Af Inge M. Thomsen

Fløjbjergvej 10 fik midt i september nye beboere.
Det er Anni og Lars, begge sidst i 40erne
samt sønnen Jannick på 16 år, der nu for tiden er på efterskole i Gram, som han er rigtig
glad for.
Parret har fire sammenbragte børn, som nu er
voksne selvfølgelig ikke bor her. Parret mødte hinanden i Vamdrup og kommer begge fra
Kolding området, nærmere betegnet Bramdrupdam og Sjølund.
Ødis blev, ja som det tit er, fundet ved en
tilfældighed, denne gang på Boligportalen.
De synes begge godt om huset, og selvom de
aldrig havde hørt om byen, har de ikke fortrudt beslutningen.
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Indvielse af Bålhytten
Af Niels Christensen

Fredag den 7. november var der indvielse
af bålhytten, som er blevet bygget i løbet
af sommeren ved Naturskolen Drenderuphus. Det er naturvejleder Jan Vestergaard, der har udført det meste af arbejdet.
Festlighederne begyndte allerede kl. 10, da
en lille gruppe fra Børnehuset i Ødis mødte
op.
Først skulle snoren klippes - eller rettere
snorene - for der var fire snore, en til hver
af de fire børn. For som Jan sagde, de skulle alle øve sig i at klippe snore. Det kunne
jo være, at en eller flere af dem blev borgmester eller minister, og så er det godt at
have øvet sig i god tid.
Efter snoreklipningen gik børnene i gang
med at ælte dej til brød. Derefter ristede de
pølser og bagte brød på grillen. Det må
have været en god oplevelse, for da børnene skulle tilbage til børnehaven, var der en
af drengene, der havde gemt sig. Han ville
ikke med hjem.
Kl. 12 var den mere officielle indvielse.
Her deltog Skovtrolden, repræsenteret af
bl.a. Frede Nielsen, samt tømrer Eigil Fa-

bricius, som har leveret både nogle materialer og arbejdskraft. Agtrup Savværk
Jørgen Helmersen, som havde leveret en
del af materialerne til byggeriet, gav et
bord/bænkesæt som gave ved indvielsen.
Så skulle der være snoreklipning igen, og
den gang var det Frede, der førte saksen.
Det gjorde han meget professionelt til trods
for, at han hverken er borgmester eller
minister.
Festlighederne her havde en snært af en
rejsegildeceremoni. Der var sodavand og
øl - økologisk Thypilsner. Menuen var
grillstegt fasanbryst og kålrabistuvning, alt
sammen tilberedt på bålhyttens grill. Hertil
serveredes Naturskolens hjemmesyltede
rødbeder.
Sådan blev bålhytte indviet på behørig vis.
Fra Naturskolens side håber man, at folk
vil benytte bålhytten. Den er jo altid åben
og kan benyttes af alle. Her kan man mødes og tilberede og spise sin mad, nyde
naturen i og omkring skoven, knytte bånd
og slappe af fra hverdagens trivialiteter.
Håbet er, at alle vil være med til at passe
på den, som var den deres eget. Så kan den
være til glæde i mange år fremover.

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@gm

5

Foredrag og film i Ødis
Forsamlingshus

Staldgården. Mange af modstandsfolkene
blev sendt i tyske koncentrationslejre, og
mange, hovedsagelig unge, bukkede under
for de grusomheder, som de her blev udsat
Af Eigil Laursen og Niels Christensen
for. Og netop derfor blev Staldgården beDet var et rigtig spændende foredrag og en tegnet som Helvedes Forgaard.
medrivende film, som tilhørerne oplevede i Jeanet fik skrevet et manuskript og lavet en
Ødis Forsamlingshus, torsdag den 13. no- drejebog, men nu var der problemer med at
vember klokken 19.00.
få lov til at optage filmen på Staldgården.
Instruktør Jeanet Rostgaard Hansen, som
Det var jo ikke Nordisk Film, som ville
bor i Ødis, fortalte levende om baggrunden lave en film i Kolding, så hun måtte helt til
for, at hun havde besluttet sig for at lave
København for at få tilladelsen.
filmen, ”Helvedes Forgaard – Gestapo
Filmen blev optaget og klippet til en videopå Staldgården”, og tilskuerne fik efterfilm på 55 minutter. Filmen er blevet vist
følgende filmen at se.
på mange filmfestivaller rundt i verden, og
Jeanets morfar var aktiv modstandsmand, har på en filmfestival i Californien vundet
og blandt andet af den grund, har hun altid prisen som bedste udenlandske dokumentarfilm.
interesseret sig for besættelsestiden. Hun
Jeanets foredrag afslørede, at det kun var
besluttede sig for at lave en dokumentarfilm om den danske modstandsbevægelse, på grund af hendes stædighed, at filmen
overhovedet er blevet en realitet, da såvel
og om hvordan de blev angivet af danske
politikere som embedsmænd og museumsstikkere.
folk i Kolding modarbejdede hendes arbejI filmen fortæller overlevende danske
modstandsfolk om, hvordan de var blevet de med projektet.
arresteret, om de forhørsmetoder der blev Til trods for disse problemer lykkedes det
brugt af hovedsagelig danske nazister på
at få et flot resultat.

Præmiewhist
i Ødis Hallen

Tirsdage i ulige uger
Kl. 19.00

PILEFLET

med Jane Enemark
i sløjdlokalet på Ødis Skole
Vi fletter 5 mandage fra
den 26. januar
kl. 19 - 21.45

BANKOSPIL

I Ødis Hallens Cafeteria
Hver onsdag kl. 19.30
Der spilles om
20 gevinster + ekstragevinst og udtrækning
af amerikansk lotteri

Der er endnu enkelte ledige pladser på holdet
Tilmelding: LOF Kolding,
75 53 24 44 / www.lof.dk/kolding
Evt. spørgsmål til Elsebeth,
31432184

Arr.: Støtteforeningen for
Ødis IF
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Julefrokost
Ødis Forsamlingshus
Fredag den 16. januar 2015
kl.18.30

Lige efter jul i januar 2014 holdt vi julefrokost i Ødis Forsamlingshus. I bestyrelsen er
vi enige om, at vi vil gentage successen. Se i
øvrigt omtale af aftenen i Sogneavisen nr. 2
marts 2014 s. 11.
Salen vil pyntet med stjernehimmel, og der vil være julemusik til
maden. Senere på aftenen vil der også blive lejlighed til en svingom.
Festudvalget vælger en menu a la jul, og prisen er fastsat til
225 kroner.
Drikkevarer skal købes i Forsamlingshuset, og der vil være et
rimeligt udvalg og til rimelige priser.

Sidste tilmelding er søndag den 11. januar og er først
gyldig, når der er betalt.
I kan tilmelde jer ved Sonja, når i modtager bladet på

Tlf. 75 59 81 67 eller 23 49 54 07

Ring helst mellem kl. 16.00 og kl. 18.00
Overfør pengene til: reg.nr. 9573 konto nr. 0970461929
I kan selvfølgelig også betale kontant efter aftale med Sonja.

Med venlig hilsen
Ødis Forsamlingshus

Generalforsamling

i Ødis Forsamlingshus
torsdag den 29.1.2015. kl. 19.00.
Dagsorden ifølge vedtægterne

Bestyrelsen
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Juletræstænding i Ødis

Som en fast tradition lørdagen før 1. søndag i advent, blev der afholdt fælles julehygge i hallen og juletræstænding ved
Kirkepladsen. Arrangementet er et samarbejde mellem Ødis IF og Aktivitetsudvalget, et samarbejde, der efterhånden
fungerer rigtig godt.
Arrangementet startede i hallen med julehygge med gløgg og æbleskiver, en masse leg ved de opstillede gymnastikredskaber, en aktivitet der virkelig er populær hos børnene.
Omsider dukkede Julemanden op, efter
at børnene havde kaldt på ham mange
gange, og sammen med ham blev der

sunget og danset om det opstillede juletræ midt i hallen.
I bidende kulde marcherede alle med
julemanden i spidsen ad cykelstien og
søstien ned til Kirkepladsen.
En dejlig stor skare af byens beboere var
efterhånden mødt op på Kirkepladsen,
hvor vi sluttede med tænding af byens
juletræ, dans om træet og et par julesange.
Så var et af dagens højdepunkter nået,
nemlig Julemandens uddeling af godteposer til alle børn – og hvilken oplevelse.
Idrætsforeningen og Aktivitetsudvalget
takker for en god opbakning til dette
arrangement.

nc

Økologiske kartofler fra
Gåskær

Gode, økologiske kartofler sælges

Åbent i Galleri Mørkøre

Selvbetjening fra skabet ved vejen

December den 6. og 7.
Kl. 10 - 17

Venlig hilsen
Kirsten Schmidt, Gåskærvej 8

Kunst og vin i den gamle brugs
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Åbent hus
for pensionister, efterlønnere
og andre interesserede
i Ødis Forsamlingshus
Tirsdage i ulige uger
kl. 14 - 16.30
Den 13. januar 2015:
Niels Holck, Barsmark har et emne,
der hedder ”Glæden ved livet”.
Den 27. januar:
Mette og Poul Nørup, Vandretur fra
Højer til Sønderborg, ”Dengang jeg
drog afsted”. Lysbilleder.
Den 10. februar:
Anna Marie og Ernst Dyhre, Gørding.
”Det skotske højland set fra en sejlbåd”
Der vises lysbilleder.
Den 24. februar
Fængselsbetjent Lis Vig fra Sdr. Omme Statsfængsel fortæller om livet bag
murene sammen med en indsat.

Den 10. marts
Valgmenighedspræst Axel Jessen,
Skanderup har et emne, der hedder:
”Fra skole til kjole”.
Den 24. marts
Gunild Bogdahn, Haderslev fortæller
og viser lysbilleder fra Japan
Foredrag og kaffe koster 40 kr.
Kom og få en hyggelig eftermiddag
Venlig hilsen og Vel mødt
Grethe 7559 8060 - Ingrid 7559 8129
Margit 7559 8139 - Gerda P 7559 8276
Gerda H 7558 5330 - Tove 7559 8083
Karen Sofie 7456 8309

FOR SANGGLADE
Vi samles om Marie Louise ved klaveret i Ødis Forsamlingshus
tirsdage i lige uger kl. 19 – 21.
Alle sangglade er meget velkomne.
Vi synger efter DGI-sangbogen og en
kopisamling af andre nyere
sange efter ønsker.
25 kr. inkl. fælles kaffebord
– overskuddet går til lokalet, kørselsgodtgørelse m.m. til lederen.
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Generalforsamling/
forældremøde i
Børnehuset Ødis
Af Christina Rasmussen.

Torsdag den 30. oktober 2014 afholdt Børnehuset Ødis generalforsamling/forældremøde.
I år var der et pænt fremmøde blandt forældrene, og vi havde en rigtig god aften, som
startede med, at formanden for den siddende
bestyrelsen bød velkommen og gennemgik
aftenens program.
Herefter holdt Ødis Skole et oplæg på en god
halv time. Først fortalte skoleleder Mads V.
Hoeg, at der er blevet ansat en ny viceskoleleder, Thomas Kjær. Dernæst fortalte Mads
omkring ”den nye skole”, som jo er kommet
i forbindelse med skolereformen. Selve de
fysiske rammer og lærerne på skolen er de
samme, som før reformen. I forbindelse med
reformen har folketinget opsat 3 mål, som er:
Folkeskolen skal udfordre alle elever, så
de bliver så dygtige de kan.
Folkeskolen skal mindske betydningen
af social baggrund for de faglige
resultater.
Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal
styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og
praksis.
Ødis Skole er desuden en PALS skole, som
står for Positiv Adfærd i Læring og Samspil.
Det betyder, at lærerne har en ensartet måde
at tackle tingene på.
PALS handler om at fokuserer på skoleomfattede forventninger og for at nå disse forventninger, er der opsat nogle mål/
retningslinjer på Ødis Skole.
Gode og effektive beskeder.
Ros og opmuntring 5:1 (5 positive ting :
1 negativ ting).
Grænsesætning.
Problemløsning.
Positiv involvering.
Vi forældre kan være med til at skabe positiv
selvværd hos vores børn, og vi skal øve adfærdstræring og hjælpe hinanden til det, da
det kun er vi voksne, som kan lære børnene
det.
Dernæst fortalte Terry Lake SFO-lederen
omkring glidende overgang.

De børn, som går på glidende overgang, har
ansvaret for en emneuge. Det kan f.eks. være
OL.
Normalt er der 3 besøgsformiddage, hvor
børnehavebørnene sammen med deres pædagoger kommer på besøg i SFO´en. De ligger
i foråret (uge 10-12). I slutningen af marts er
der åbent hus i SFO´en.
I glidende overgang har man følgende mål
for at gøre børnene klar til den kommende
skolegang.
At skabe tryghed.
Intro til PALS/regler. Hvor børnene
lærer ansvar, omsorg og respekt. De
kan få PALS-kort (belønningskort,
når de følger ”reglerne”).
Støtte til at skabe venskaber på tværs.
At forberede børnene til den kommende
skolegang – i form af forskellige
undervisningslignende situationer.
Efter skolens oplæg aflagde bestyrelsesformand Kira Nielsen sin beretning omkring
hvilke projekter, bestyrelsen havde for tiden,
og hvad de i det sidste år har arbejdet med.
Bestyrelsen har i 2014 haft særlig fokus på
det faldende børnetal, og i den forbindelse er
der blevet nedsat en del udvalg, hvis opgaver
har været at få Børnehuset Ødis på landkortet.
Der er blandt andet blevet udarbejdet en folder samt lavet artikler til både Sogneavisen
og Vamdrup Ugeavis, således at vi kunne få
reklameret for Børnehuset Ødis. Bestyrelsen
oplevede, at der var flere, som slet ikke vidste, at der var et børnehus i Ødis, som både
rummer vuggestuebørn og børnehavebørn.
Derudover er der lavet samarbejde med Sogneforeningen og sundhedsplejersken. Der
kom et forslag fra forældrene på mødet, at
man måske skulle indlede et samarbejde med
dagplejerne også.
Derudover har bestyrelsen arbejdet for at få
fremskyndet udbygningen af Børnehuset
Ødis, da Kolding Kommune har udarbejdet
en fysisk udviklingsplan for børneområdet
fra 2007-2021, hvori det fremgår at Børnehuset Ødis skal have en ny vuggestue i 20162017.
Det har betydet, at bestyrelsen har udarbejdet
en ansøgning og en plan A, som den vi gerne
ville have gennemført. Kommunen stillede
krav om en billigere løsning, så vi udarbejde-
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de en plan B. Den ville brandmyndighederne
ikke godkende, og det endte med en plan Q. I
plan Q er der lagt op til, at børnehuset på
Steppingvej og SFO´en rives ned, og i stedet
bygge et helt nyt børnehus, som skal rumme
børn fra 0-10 år. Denne plan vil kommunen
gerne arbejde videre med, og derfor har vi
ikke fået tildelt nogle penge eller budget til
forbedringer i de eksisterende lokaler. Men
vi er inviteret til at deltage i planlægning og
byggemøder omkring dette nye sæt op.
Bestyrelsen i Børnehuset Ødis er også repræsenteret i Huludfyldningsudvalget, som er
kommet op at stå i samarbejde med Sogneforeningen. Dette udvalgs opgave er at finde
grunde, som kan byggemodnes og sælges,
således at vi kan få tiltrukket flere børnefamilier til Ødisområdet.
Foruden arbejdet med at få flere børn til Børnehuset Ødis arbejder bestyrelsen med planlægning af de forskellige arrangementer, som
foregår i børnehuset i løbet af året samt behandling af henvendelser fra Kolding Kommune og fra forældre. Der er normalt fire
bestyrelsesmøder om året + diverse udvalgsmøder.
Efter beretningen fra bestyrelsesformanden
aflagde Bente Møller, som er leder af børnehuset, et kort oplæg om, hvad der er sket i
børnehuset det sidste år i forhold til kommunen samt selve børnehuset.
Det der har fyldt rigtigt meget i børnehuset,
er, at der i 2014 har været faldende børnetal
og vi undgik fyringsrunde, da souschefen
valgte at gå på efterløn, samt at der var en
medarbejder, som er stoppet.
Pr. 1/9-2014 er Karina, som også er pædagog
i børnehuset, blevet ansat som souschef.
Kommunen har opsat 4 temaer, som børnehuset skal arbejde med de næste 4 år. En
gang om året skal der udarbejdes en kvalitetsrapport, og det betyder at pædagogerne
skal bruge administrativ tid på dette. Kommunen har desuden besluttet, at pædagogerne
skal have forskellige kompetencer, hvilket
betyder, at de skal på kurser.
En udfordring, som Bente ser de kommende
år, bliver inklusion af børn med særlige behov.
I forbindelse med arbejdsdagen blev den
gamle rutchebane fjernet, og der har været

nedsat en arbejdsgruppe blandt medarbejderne omkring, hvad der så skulle ske på legepladsen i stedet for.
Da vi er en motorikbørnehave, blev det besluttet, at jordvolden skulle gøres større og
der bliver opsat et stativ, hvor det er muligt at
have forskellige motoriske redskaber hængende. Forældrene kan godt forvente, at få
nogle beskidte børn hjem, da der er blevet
brugt sort jord til volden.
Bente takkede pædagogerne, forældrene og
bestyrelsen for et godt samarbejde i det seneste år. Derudover er forældre velkommen til
at komme med ris og ros både til bestyrelsen
og til selve børnehuset, da det er via samarbejde, at vi udvikler børnehuset Ødis.
Bente ønskede alle et godt valg.
Dernæst var selve generalforsamlingen, hvor
der skulle vælges 3 til bestyrelsen samt 3
suppleanter. De, der stillede op, fortalte kort
om dem selv og hvorfor de ville ind i bestyrelsen. Mens optællingen fandt sted, stod
Sandra (motorikvejleder) for lidt pausegymnastik.
Der blev valgt 3 ind i bestyrelsen og disse
blev:
Mette Billing (Oscar´s mor – Smølferne)
Marie Garbenfeldt (Dagmar´s mor –
Smølferne)
Kira Nielsen (Romeo’s mor – Alferne)
Derudover skulle der vælges 3 suppleanter,
disse blev:
1. Suppleant: Christina Rasmussen
(Emil´s mor – Alferne)
2. suppleant: Anna Flinterup
(Boas og Pelle´s mor – Alferne og
Smølferne)
3. Suppleant: Annette Andersen
(Emily´s mor – Alferne)
Den nye bestyrelse tiltræder 1. januar 2015.
Efter generalforsamlingen blev forældrene
delt op i de grupper, som deres børn går i.
Ude i grupperne fortalte pædagogerne om
børnenes dagligdag, og hvad de lavede lige
for tiden. Derudover var der en åben dialog
omkring, hvad forældre og pædagogerne
synes fungerer godt, og hvad der ikke fungerer så godt.
Pludselig var tiden desværre gået og vi takkede alle for en rigtig god aften.
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Hvilken vej ?

Denne gang befinder vi os centralt i
sognet - ja nærmest midt i sognet, hvor
denne vej skal findes, men hvor ligger
den?

"Vejgættebilledet" i forrige nummer
var en lille stump af Egeskovvej i Ødis.
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Brand i Fovslet
Af: Birgitte Friedrichsen

Chokket har endnu ikke fortaget
sig, efter at Jan Lundsgaards hus i
Fovslet gik op i flammer i slutningen af november. Egentlig er det hans søn,
Thomas, der ejer huset, men det er Jan selv,
som bor der, fordi hans eget hus er ramt af
vandskade.
Det var forfærdeligt, og min søster var nær
død af det, fortæller Jan Lundsgaard
Og søsteren, Pia Bøgedal Rasmussen, bragte ganske rigtig sig selv i livsfare, da hun
forsøgte at redde sine tre hunde ud. Den
slags ved man jo godt, man ikke må. ”Det
er jo bare hunde, lad dem være, red dig
selv”, hører man folk sige. Men når det
pludselig er ens egne kæledyr, så er sagen
bare en anden.
Branden opstod en søndag eftermiddag. Pia
var netop ankommet til sin brors hus på
Møllevej. Hun skulle fodre sine heste og
Jans køer, som står på marken ved siden af
huset, og hun skulle have hundene med ud.
Da hun står i køkkenet, lugter hun røg fra
stuen. Og det er da hun åbner døren til stuen, at det går galt. I det øjeblik antændes
ilden, og så går det stærkt.
Pia har kun et i hovedet – at få hundene
ud, før det er for sent. Det lykkedes hende

at redde to af dem, mens den tredje - en
halvanden år gammel Shar Pei - måtte efterlades på dørtrinnet – den stod ikke til at
redde. Pia Bøgedal Rasmussen selv tilbragte derefter tre kritiske døgn på Kolding
Sygehus, hvor hun fik ilt. Hun er nu udskrevet, men smerterne i bryst og svælg er
en betydelig påmindelse om den triste begivenhed.
En taksator har netop set på resterne af det
totalt nedbrændte hus. Man hælder til to
mulige brandårsager. Enten en forsinket
skorstensbrand eller rotter som har bidt i
elkabler og derved lavet en kortslutning.
Indtil videre er situationen svær at overskue, og Jan Lundsgaard har løbende kontakt med en rådgiver fra sit forsikringsselskab for at få styr på det praktiske.
Men jeg håber da, at vi i løbet af det næste
års tid kan få bygget et nyt, fint lille hus,
lyder det fra Jan Lundsgaard.

Kom på landet
og se noget andet

kranse samt et
lille 10 kr. loppemarked.
Af Karen Nielsen
Der var virkelig
Lørdag og søndag den 29. og
mange flotte og
30. november, holdt Jytte Gatti
spændende ting at
på Møllevej 10C i Fovslet `Jule hobby
salg` af egne fremstillede ting, lige fra bro- se på, og så var
derede blondeting, broderede viskestykker, der kaffe på kanden til Ingrids
håndklæder
m.m. Uundvær- hjemmebagte
lige uldjakker i småkager.
flere farver,
veste, babyve- Jytte holder åben Erik Madsen gør klar til at
pynte kasserne på Chr.
igen for `Juleste og jakker
med gran leveret
samt huer, da- hobby salg` lør- Holmsvej
af Søren Andersen
mehatte, regn- dag den 6. dehatte, malerier, cember og lørdag den 13. december fra
dekorationer og klokken 10 til 14.
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FAGKUNDSKAB . KVALITET . SERVICE

______________________________________________________________________________

GRATIS
synsprøve

VAMDRUP
SPECIALOPTIK
OPTIKER - OPTOMETRIST
TLF. 75 58 10 86

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

URE - BRILLER

Borde, stole, bænke
og flagstænger

GULD - SØLV

udlejes af Landsbylauget
Ødis Bramdrup

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

Steppingvej 3
6580 Vamdrup
Tlf. 7559 8035 / 2217 3680
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Graverne er nu færdige med at grandække gravsteder på Ødis kirkegård.
Det smukke resultat ses bedst ved, at man under sig selv en tur på kirkegården.
Her ses et lille udpluk fra de mange dekorationer.

December-januar 2014/15
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Hele verden
skulle skrives i mandtal
- om kirketællinger i
Haderslev Stift
Men det skete i de dage, at der udgik en
befaling fra kejser Augustus om, at hele
verden skulle skrives i mandtal.
Disse velkendte ord fra juleevangeliet
kan man komme til at tænke på, når man
læser beskeden fra biskoppen om, at nu
skal alle kirker i Haderslev Stift tælle
deltagerantal ved alle aktiviteter i forbindelse med det kirkelige liv i sognene.
Første søndag i advent begynder kirkerne
i Haderslev Stift at tælle kirkegængere og
deltagere i kirkelige handlinger og arrangementer. Tællingen vil give indblik i,
hvordan kirker og sognehuse bliver
brugt; hvor mange gudstjenester der er på
en søndag, hvor mange der deltager i
dem, hvilke hverdage der især er andre
gudstjenester, hvilken slags, og hvor
bredt det øvrige kirkeliv, sognene står
for, er, og hvordan det bliver brugt.

Marianne Christiansen har været
biskop i Haderslev Stift i 1½ år og
nu har hun, sammen med provsterne,
taget beslutning om, at lave en oversigt over brug af kirker og sognehuse
i hele stiftet

sætte tal på kirkelivet bredt og vise
mangfoldigheden i kirkens gudstjenesteliv, undervisning, musikliv og menighedsliv.
Tællingen kører over et år.

Kvantitet, ikke kvalitet
Tællingen er et kvantitativt redskab, ikke
et kvalitativt, og en kirketælling kan udtrykke et fragment af, men ikke tegne et
fuldgyldigt billede af et sogn. Det usynlige kan den ikke måle, og en stor del af
kirkens liv er netop det usynlige. Tællingen kan ikke måle betydningen af en
gudstjeneste, antallet af og dybden i de
”Hvis jeg bliver spurgt, hvor mange
personlige samtaler, glæden ved vielsen,
gudstjenester der bliver holdt i Haderslev trøsten i begravelsen, sjælesorgen og de
Stift om søndagen eller juleaften, kan jeg private skriftemål. Det er vigtigt også at
ikke svare. For kirkegængere, kirkebetje- have for øje i analysen af tallene.
ningen og deltagere i arrangementer kan
det forekomme ligegyldigt, men det er
Sognene har fået tilsendt en række ekikke ligegyldigt for dem, som spørger,”
sempler på, hvordan praktiske spørgsmål
siger biskop Marianne Christiansen, som afklares - hvordan man tæller dette og
har taget beslutningen om at tælle samhint, om konfirmander og minikonfirmen med stiftets provster.
mander skal tælles med, hvordan man får
med i oversigten, at man har tyske gudsTællingen kan altså bidrage til formidlin- tjenester - osv.
gen af Folkekirkens synlige virkelighed,
Hvorfor tælle?
Intentionen med kirketællingen er at kunne sætte tal på kirkens virkelighed over
for en offentlighed, som ikke altid kender
den, og hvor der kan være en del fordomme om kirken, gudstjenester og sognenes
arrangementer.
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De 9 læsninger i Ødis Kirke
Søndag 7. december kl. 19.00

Formandens julehilsen
Endnu et år er gået, og der
er tid til at se tilbage. Har
det været et godt år?
Jo, det har været et godt år,
der har været mange arrangementer ud over de kirkelige handlinger.
Der har været filmaften,
foredrag i forsamlingshuset, og vores høstgudstjeneste, der blev filmet af TV Kolding var en stor succes. Og besøget af DR.
Pigekoretvar en fantastisk oplevelse i en
fyldt kirke.
Alt dette er kun muligt, fordi vi har et meget dygtigt personale og mange frivillige,
der gør et stort stykke arbejde.
En stor tak til jer.
Glædelig jul og et godt nytår!
Peder Nissen,
Formand for Ødis menighedsråd

- en aftengudstjeneste
med læsninger fra Det Nye og
Det Gamle Testamente

Ingrid Garnæs, Thea Jensen og Jan
Tinge, alle bosat i Ødis sogn, medvirker med sang og spil.
Efter gudstjenesten
indbyder
menighedsrådet
til gløgg og æbleskiver i
Vestfløjen.
Alle er velkomne

Børne/familieklub i Vestfløjen
- sidste søndag i måneden kl.
14.30-16.30

Pt. Er der ca. 7 familier som kommer i børne-familieklubben. Nogle kommer hver
gang, andre kommer når det passer ind i
kalenderen.
Her mødes børn og voksne til nogle hygge- Næste gang vi
lige timer, hvor der er en lille fortælling, en mødes er sønsang og en aktivitet på programmet. Vi får dag d. 25.
eftermiddagskaffe sammen, og der er tid til januar kl.
snak og leg.
14.30-16.30.
Alle er velkomne, og det er ganske uforDenne dag vil
pligtende. Så kom og se, hvad vi laver og
børnene lave
få nogle hyggelige timer sammen med os. fuglefoder.
For de familier, der er flyttet her til områHusk forklæde.
det, er det en god måde at lære andre at
Tilmelding til Malene Baun Riis
kende, og børnene får et godt kendskab til
på tlf: 30647001
hinanden på tværs af alder.

Mit møde med Danmark
- Sogneaften i Vestfløjen
torsdag 29. januar kl. 19.30
Mennesker fra mange forskellige steder i verden
flytter til Danmark og til vores lokalområde. Denne aften skal vi høre fra nogle af dem, hvordan de
oplevede mødet med deres nye hjemegn.
Ost og vin 25,- kr.
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Gudstjenester i
Ødis Kirke
December - Januar

En rose så jeg skyde
- en aftengudstjeneste
om håb på trods.
Tid til stilhed og eftertanke.
Tirsdag 20. januar kl. 19.00

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

December
7. 2. søndag i Advent
Musikgudstjeneste med De 9 læsninger.
Gløgg og æbleskiver i Vestfløjen.
14. 3. søndag i advent
kl. 10.30
21. 4. søndag i advent
Ingen gudstjeneste, vi henviser til
omegnens kirker.
24. Juleaften
kl. 13.00 Børnegudstjeneste og
kl. 16.00 Julegudstjeneste

Kyndelmissegudstjeneste
med Jeanette Bonde trio.
søndag 2. februar 2014 kl. 19.00
En musikgudstjeneste, på det tidspunkt
af året, hvor dagene er blevet længere,
og vi længes efter
forårets grønne spirer og varmende sol.
Mens vi venter, kan
vi lade Jeanettes
dejlige stemme varme os.

25. 1. juledag kl. 10.30
26. 2. juledag Ingen gudstjeneste,
vi henviser til omegnens kirker.

Januar
1. Nytårsdag kl. 14.00
Vi ønsker hinanden godt nytår over et
glas i våbenhuset
4. Helligtrekongers søndag
Ingen gudstjeneste
11. 1. søndag efter Helligtrekonger
Spejdernes nytårsparade
Tirsdag 20. januar kl. 19.00.
Aftengudstjeneste
18. 2. søndag efter Helligtrekonger
Ingen gudstjeneste

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.

25. 3. søndag efter Helligtrekonger
kl. 10.30
1. februar kl 19.00
Kyndelmissegudstjeneste
Jeanette Bondo trio medvirker
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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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Skovtroldens foredragsrække vinteren 2015 på Kolding Na-

Den 19. jan. kl. 19.00

Niels Frost Jordrup Skov:

Flotte fuglebilleder og stor entusiasme

turskole Marielundsvej Kolding

Alle foredrag undtagen et foregår på mandag aftener. Undtaget er foredraget med
Boj Bro, der ikke kan om mandagen. Derfor løber dette foredrag af stablen tirsdag
d. 3. feb. kl. 19.00

Den 05. jan. kl. 19.00

Frede Nielsen "Skovtrolden":

Moder Natur som kunstner
Det er dejligt at rejse i udlandet og se på
samt fotografere flotte naturscenerier, høje
bjerge og monumentale bygninger, men
herhjemme kan vi i det daglige nyde Moder
Naturs evner som en kunstner året igennem
ved at betragte de helt små og enkelte ting i
naturen lige udenfor vores dør, som forsøger at komme til udtryk ved at vise smukke
eksempler på diverse detaljer og farvespil i
de helt nære ting, som på en ironisk måde
kan omsættes i vore sind til noget, der ikke
har med naturen som sådan at gøre, men
blot sætter gang i nogle tanker, hvor man
danner paralleller til noget kendt fra vores
egen verden.
Meningen med det hele er at skærpe sanserne for at få mere udbytte af at færdes
derude i det grønne.

Den 12. jan. kl. 19.00
Kurt Storgaard Kolding:

Et liv med rovfugle
Aftenens foredragsholder har foranlediget
Nordeuropas største rovfugleundersøgelse
gennem 42 år. Han kommer denne aften
og fortæller om disse elegante fugles tilværelse og den udvikling, der gennem tiden
har været i deres eksistens set gennem en
opmærksom og interesseret forskers briller.

Aftenens foredragsholder har hele livet
igennem interesseret sig for fugle og natur i
det hele taget.
Niels ønsker ikke at blive benævnt fuglefotograf, men en kendsgerning er, at han er
meget god til at fotografere vore vingede
væsner derude i det grønne, og han vil vise
os rigtig mange fine billeder af forskellige
fugle og fortælle om glæden ved at se på og
fotografere fugle året rundt ude i naturen.

Den 26. jan. kl. 19.00
Erland Nielsen Fovslet:

Fluernes verden

De fleste tænker nok den irriterende stueflue eller den larmende spyflue, når ordet
flue dukker op.
Men fluerne er en enorm stor gruppe af insekter under betegnelsen Diptera, hvilket
betyder tovinger. Stankelben, rovfluer,
klæg, svirrefluer og snyltefluer, er bare et
lille udvalg af den store diversitet der findes. Der kendes ca. 160.000 arter på verdensplan, mens der i Danmark kendes
knapt 5.000 arter. Gennem billeder, først
og fremmest fra Danmark men også fra udlandet, skal vi have et lille indblik i den forunderlige verden af fluer.

Den 3. feb. kl. 19.00
Boj Bro Kolding:

Bladet og andre historier.

Aftenen byder på noget om bladets historie.
De fleste ved nok, at bladet er helt afgørende for livet på jorden. Her omsættes solens
energi til organisk stof. Men hvad er historien om bladet, og hvad fortæller bladet
selv af historie. Det skal vi høre nogle ekVi får et indblik i den øjeblikkelige bestand sempler på, som også viser noget om, hvoraf rovfugle i et større område i det sydlige dan videnskaben kigger ind i fortiden.
Jylland og de svingninger i denne bestand, Et andet tema bliver et kig på en af dyrearsom gennem tiden har været inden for de
terne fra habitatdirektivet. Her optræder
enkelte arters udbredelse.
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nogle mærkelige skabninger, men vi kender eller hører alt for lidt om naturhistorien
bag direktivet. Måske fordi man skræmmes
væk af den frygtelig ufolkelige lovgivning
og forvaltning, som er de flestes første og
måske også sidste møde med direktivet.
Men her er naturhistorie for alle pengene –
hør selv om en denne aften.

Den 16. feb. kl. 19.00

Anni Berndsen Middelfart:

Naturpark Lillebælt – det unikke bælt, der hvor havvand og
ferskvand mødes!

Kom og hør om, hvad Naturpark Lillebælt
er! Hvad er en naturpark kontra en nationalpark. Hvad er formålet og hvad har det
af betydning for området, at det får status
Den 9. feb. kl. 19.00
som en naturpark?.
Hvordan området skal udvikles, benyttes
Bent Vestergaard Petersen:
og beskyttes bliver i høj grad op til borgerForedrag: ORKIDEER OG GLÆDEN
ne, erhvervslivet og interesseorganisatioVED AT BOTANISERE
nerne i området. Vi har brug for ildsjæle,
Vidste du, at orkideen Fruesko i Danmark idemagere og engagerede folk til at skabe
var ved at uddø efter man satte et hegn om- nye aktiviteter og projekter inden for naturparken. På mødet har I mulighed for at bykring den?
Og at vores smukke Engblomme forsvinder de ind med ideer og forslag til tiltag og aktiviteter, hvor I kan deltage aktivt.
på grund af mangel på en parasit-flue?
Den 23. feb. kl. 19.00
Med dette og et væld af andre eksempler
og billeder fra planternes - specielt orkide- Paul Stage og Eilif Mathiesen Fredericia
ernes - verden vil Bent Vestergaard Peter- Stenklub: Mors og Fur.
Øernes geologi, sedimenter, fossiler, askesen fortælle om glæden ved at botanisere
lag og glacial tektonik.
og i det hele taget glæden ved at studere,
Kystklinterne og gravene er enestående og
lære og opleve samspillet i naturen.
tilgængelige for studier.
Ejlif og Paul vil belyse resultater af de forSkovtroldens foredragsrække vinteren
skellige aspekter af molerområdets geologi.
2015 på Kolding Naturskole MarieSkovtroldens medlemmer har gratis adgang
lundsvej, Kolding
til alle foredrag, mens eventuelle andre inMandag den 5. 12. 19. og 26. januar
teresserede kan deltage efter indmeldelse i
Tirsdag den 3. februar
Skovtrolden.
Mandag den 9. og 16. februar
Alle foredrag er kl. 19.00
Tilmelding på k-f-n@hotmail.com

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
Støtteforeningen for Ødis IF

Tlf. 23 20 40 23
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Levering af:
bårebuketter, kranse,
blomster, dekorationer,
almindelige buketter og
sammenplantninger

74 56 25 40

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

Billedet i sidste nummers
"Hvad er Det" viste noget, der på et eller andet
tidspunkt kan blive til en
trussel for en eller flere
af vore fjerede venner
derude i det grønne.
I stedet for at komme
med en længere forklaring vises et billede, som
kan fortælle hvorledes en
sådan trussel kan blive til
virkelighed for en stakkels
skovspurv, som har fundet
noget lignende ude i naturen, som den har ment kunne bruges
som redemateriale.

Dette nummers "Hvad er Det" er
også ude fra vores natur. Der er
denne gang tale om en ting, der viser
en organisme, som levede en gang i en I øvrigt er der ikke tale om. at det
fjern fortid.
kun er vore småfugle, der kan blive
ofre i sådan en situation. På nogle af
God jul og godt nytår til alle læsere!!! de store fuglefjelde, der ligger ud til
havområder, ser man af og til fugle,
der har hængt sig selv i rester af fiDenne skovspurv blev dødfundet hænskegarn.
gende på hovedet ved redehullet i en
nylonsnor!
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NYT FRA ØDIS SKOLE

Referat fra skolebestyrelsesmøde
den 6. 11. 2014
Af Dorte Vadgaard
Fredag den 31. oktober var sidste dag for
Peter vores viceskoleleder på Ødis Skole.
Elever, forældre og lærere fik sagt pænt
farvel og tak for 2 gode år.
Jacob, som er lærerstuderende og tidligere
elev på Ødis Skole, er blevet ansat i en
periode og skal supplere i de timer, som
Peter havde sammen med Anne-Dorte og
Bente.
Vi havde 17 ansøgere til stillingen som
viceskoleleder på Ødis Skole. Det er vi
meget stolte over, da en anden skole i nærheden måtte genopslå deres stilling pga.
manglende ansøgere.
Den 1. december 2014 er Thomas Kjær
ansat som ny viceskoleleder på Ødis Skole.
Thomas Kjær har været lærer i 14 år og har
siden 2006 været stedfortræder for skolelederen på Sdr. Stenderup Skole. Han har
derfor erfaring med både undervisning og
de administrative opgaver en viceskoleleder har. Ydermere kender han alt til at arbejde med PALS, da Sdr. Stenderup Skole
også er en Pals skole, som Ødis Skole er.
Vi glæder os til at byde Thomas velkommen på vores skole.

med lærerne besluttet, at man fremover vil
lægge information omkring, hvad der arbejdes med på intra, enten via en logbog/
dagbog eller ugeplaner. Det vil hovedsagelig være for dansk og matematik. Evt. kunne det for de større elever, være en opgave,
de havde ansvar for fremover.
Vores SFO mærker også den nye skolereform. Børnene får senere fri, og derfor
kommer færre i SFO. Vi har i dag 39 børn i
SFOén. Vi er nomineret til 59 børn, så vi
opfordrer til at overveje en ekstra gang, om
det ikke er bedre at komme i SFO end at
være derhjemme. Klubben for de større
børn har nu 8 børn. De børn har det super
fedt, men vi vil nu gerne have, at der kommer lidt flere, så vi tænker, at hvis tilmeldingsperioden blev sat ned til 3 mdr. i stedet for 6 mdr., om flere så vil prøve tilbuddet af? Dette er selvfølgelig ikke noget, vi
selv bestemmer, men vi kan foreslå det for
kommunen.
6. klasse har den sidste uges tid arbejdet på
en Avis. Børnene har arbejdet hårdt og
koncentreret, men det har også været sjovt
og lærerigt. Fredag den 31. oktober udkom
så første eksemplar af ØNYT, et flot resultat.

Dele af Skolebestyrelsen har deltaget i et
kursus i Kolding, hvor det handlede om at
få tips og ideer omkring, hvad en skolebeDen nye skolereform giver stadig lærere og styrelse egentlig kan. Det var et godt og
elever udfordringer i løbet af dagen, men
lærerigt kursus, hvor vi fik gode redskaber
der arbejdes positivt for at skabe de bedste med hjem, som vi vil arbejde med. Vi vil
rammer for børnene. Forandring skaber tit gerne lidt bredere ud og reklamere mere for
usikkerhed, og mange forældre er frustrere- vores skole. De gamle principper på skolen
de over ikke at kunne følge med i deres
er vi i gang med at gennemgå, så de bliver
barns læring på samme måde som før. For opdateret.
at imødekomme dette har Mads sammen

LOKALAVISEN

i Børnehavens regi, men har nastiksalen, bagning i skodog fortsat til huse i den
lekøkkenet, akvarelmaling
for 25 år siden
tidligere
inspektørbolig.
og silkemaling i formningsTorsdag den 16. nov. 1989
lokalet. I sløjlokalet kunne
Børnepasningsordning Samværsaftner
man lave spil til de mørke
Børnepasningsordningen
På samværsaftenen i okto- vinteraftner.
står over for en ændring pr. ber var der fuld gang i alle Samværsaftenen var velbe1. august 1990. Ordningen værksteder. Bl.a. var der
søgt og sluttede med hyggevil fra det tidspunkt gå over børne-voksenvolley i gym- ligt kaffemik i køkkenet.
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Generalforsamling

Gymnastikken og springholdene har fortsat
succes, og der bliver lavet et kæmpe stykke
arbejde, af de frivillige ledere.
Badmintonaftenerne om mandagen har
desværre lidt for mange ledige baner! Ungdomsbadminton er igen på banen og træner
nu også torsdage. De har desuden tilmeldt
et hold til vinterens U11 turnering.
Fodbolden har oplevet en mindre blomstring i U7, hvor der nu er over 10 spillere.
Der er i vinteren et samarbejde med SHIF
(Skanderup Hjarup) hvor der er ca. 25
drenge i alderen U9 til U13 i hallen hver
fredag.
Vi takker alle de frivillige, som vi under
ingen omstændigheder kan undvære og
gerne vil have flere af!

Mandag d. 17. November blev der afholdt
Generalforsamling i Ødis IF, Støtteforeningen for Ødis IF og Ødis Hallens Cafeterie.
Der var genvalg til den siddende bestyrelse
i Ødis IF og Støtteforeningen, men der
blev valgt ny bestyrelse til Cafeteriet. (se
referat og regnskab på odis-if.dk). Der er
nu igen fuld bestyrelse i Cafeteriet. Den
nye formand, Anette har godt travlt i Cafeteriet, hvor der forsøges med flere åbningsdage i forbindelse med både håndboldkampe (følg med på hjemmesiden) og aftenarrangementer, samt kampe i forbindelse
med Arena Syds midlertidige lukning.
Der er generel succes for senior håndbolden, som har fastholdt spillere og hold.

Badminton og bordtennis i Ødis Hallen
Af Jens Vadgaard

Fredag d. 14. november var der Badminton
-Bordtennis Aften i
hallen. Et arrangement
for børn og voksne,
som havde lyst til at
udfordre hinanden.
Der blev udkæmpet
gode dyster på både
badmintonbanerne og
bordtennisbordene. Vi
forventer en gentagelse af dette arrangement i starten af 2015.

Hjemmekampe i Ødis hallen
Søndag den 14. december 2014
Kl. 1230 Herrer serie 3 - Christiansfeld
Kl. 1400 Damer serie 3 - Over Jerstal
Kl. 1530 Herrer serie 2 - Harte

Kom op i hallen

fredag d 19. december kl 18 til 20.30
og gør plads til Julesulen!
Tag bare hele familien med. Cafeteriet
er naturligvis åbent.
26

Haltider - Sæson 2014/2015
SPORTSGREN
Håndbold
Dame senior- serie 2:
Dame senior - serie 3:
Herre senior - serie 1:
Herre senior - serie 3:

TIDSPUNKT
Torsdag kl. 20.30-22.00
Træner: Finn Svenson, tlf. 20 10 50 30
Torsdag kl. 20.30-22.00
T ræner: Finn Svenson, tlf. 20 10 50 30
Torsdag kl. 19.00-20.30
Træner: Keld Larsen, tlf. 20 63 50 01
Torsdag kl. 19.00-20.30
Træner: Keld Larsen, tlf. 20 63 50 01
Holdleder: Lars Johannsen, tlf. 22 17 36 80

Fodbold
U6-U7:
FFS – U15 – U90:
(Fodbold For Sjov)

Tirsdag kl. 16.30-18.00 Kontakt træner
Kontaktperson: Jens Vadgaard fodbold@odis-if.dk
Tirsdag kl. 19.00-20.30
Kontaktperson: Jens Vadgaard fodbold@odis-if.dk

Gymnastik
Forældre/barn gymnastik
(2-4 år)
Børnegymnastik – Puslinge
(5-7 år):
Springhold (7-11 år):

Gymnastik for alle:

Onsdag kl 16.30 - 17.15
Instruktør: Dorthe Jepsen og Susanne Skov
Onsdag kl. 17.15-18.15
Instruktør: Anja Eppler, Elisabeth Weisbjerg
Onsdag kl. 18.15-19.30
Instruktør: Charlotte Sørensen,
Steffen Nissen, tlf. 20 70 93 15
Mandag kl. 18.00-19.00
Træner: Rigmor Lyngsø

Badminton
Junior

Mandag kl. 16.30-18.00
Kontakt: Ingolf Bodholdt

Senior

Mandag kl. 19.00-22.00
Onsdag kl. 19.30-20.30
Kontakt: Ejnar Bygebjerg, badminton@odis-if.dk
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www.trafikskolen-vamdrup.dk

Udtrækning af
Ødis IF lotteri

November
96
123, 270, 86
265, 132, 59, 142
199, 154, 251, 159
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Åbningstider:
Salon 10

Vamdrupvej 10,
tlf. 75598045
Mobilnr. 21296369

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

Genbrugspladsen
Østermarksvej 2A,
tlf. 75 583840

Farrisvej 19

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

Flextrafik
76 608 608
Præmiewhist i Ødis Hallens Cafeteria
Tirsdage i ulige uger kl. 19.30
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Alle dage kl. 8 - kl. 20
- bestilles senest 2 timer
før afhentning

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: Jytte Johannsen 61 38 38 90

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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"Gættebilledet" denne gang er en
ejendom, som ligger ud til en formentlig ret gammel vej. Der er tale
om et tidligere husmandssted, der er
smukt restaureret og i dag bruges
som privatbolig.
Vi befinder os på en vej i den sydøstlige del af sognet. Godt julegæt!!!
Sidste nummers "Gættebillede" var
ejendommen Steppingvej 5 i Ødis.

Næste nummer:
Udkommer 10. februar 2015
Deadline 31. januar 2015
kl. 8.00

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

