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Børnehuset Ødis til
fest på Kolding Hus

Igen i år har Børnehuset Ødis
været aktiv deltager i festen
på Kolding Hus.
Musikgruppen ”Børnerytme
på tværs”, har arrangeret en
fantastisk fest. Mange institutioner deltog. Læs s. 6

Tirsdag den 10. marts 2015

18. årgang

Gymnastikopvisning Skovtrolden arranNu er gymnastiksæsonen
gerer fuglekurser
ved at gå på hæld, og vi afholder den årlige gymnastikopvisning i Ødis Hallen lørdag den 21. marts fra kl. 10
til 13. Vi kan præsentere 3
hold, der vil vise, hvad de
har lært.
Læs s. 11

Der er planlagt tre fuglekurser i 2015. Som sidste år
bliver der tale om både et
kursus for uøvede og et kursus for øvede fuglekikkere
samt et kursus med blandet
indhold.
Læs s. 24
I dette nummer af Sogneavisen kan du læse om:

De tre gamle asketræer ved Askely er blevet stynet. Flere
grene var efterhånden gået ud, så der var risiko for, at de
ville falde ned og være til fare for trafikanterne.

Ødis Revyen har 25 års jubilæum 2015
Generalprøve
fredag d. 10. april kl.
19.30
Premiere
lørdag d. 11. april kl.
18.00

Revyholdet og Ødis støtteforening er i fuld gang med
forberedelserne til årets
revy i Ødis. Der bliver
knoklet på højtryk for at
skabe de bedste rammer for
en rigtig god aften. Læs s. 4
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Sogneavisen
kan betales via netbank på konto nr.
7040 0000175819
Husk navn

Sognets aktivitetskalender
MARTS
9. kl. 19, Filmaften i Vamdrup Ki10.
10.
15.
17.
21.
21.
24.
25.
28.
30.

no, Menighedsrådet
kl. 14, Åbent hus for pensionister og efterlønnere, Ødis
Forsamlingshus
kl. 19, Generalforsamling i Vesterleds Vennekreds, Vesterled
kl. 11.30 - 14, Håndboldkampe i
Ødis Hallen
kl. 19, Sang for sangglade,
Ødis Forsamlingshus
kl. 10, Gymnastikopvisning i
Ødis Hallen, Ødis IF
kl. 14, Håndboldkampe i Ødis
Hallen
kl. 14, Åbent hus for pensionister og efterlønnere, Ødis
Forsamlingshus
kl. 14, Bankospil på Vesterled,
Vesterleds Vennekreds
kl. 9.30, Loppemarked , Ødis
Hallen, Støtteforeningen for Ødis
IF
kl. 19.30, Generalforsamling i
Ødis Antenneforening, Ødis Hallens Cafeteria

APRIL
7. kl. 19, Sang for sangglade,
10.

Ødis Forsamlingshus
Afslutning
kl. 19.30, Generalprøve på Ødis
Revyen, Ødis Hallen

11.
19.
19.

23.
29.

kl. 18, Premiere på Ødis Revyen,
Ødis Hallen
kl. 10.30, Konfirmation i Ødis
Kirke
kl. 13.30, Forårets vilde planter i
Hulskov ved Nørre Bjert, Mødested: Vigepladsen ved Hulskov,
Nr.Bjertvej 19, Kolding, Skovtrolden
kl. 17.30, Spis-sammenaften i
Ødis Forsamlingshus
kl. 19, Eksotiske planter, fuglesang og spændende stenøkser,
Mødested: Skamlingvej 119, Sjølund, Skovtrolden

MAJ
18. kl. 19.30, Nattergaletur, Møde25.
31.

sted: P-pladsen ved den gamle
Dybvadbro Station, Skovtrolden
kl. 10.30, Pinsefest for store og
små, Sct. Nicolai komplekset,
Skolegade 2, Kolding
kl. 13.30, Snapse– og krydderurter, Mødested: Skovhavevej 60,
Bjert, Skovtrolden

JUNI
11. kl. 19, Kvækkende løvfrøer, fug16.

lesang og hygge omkring grillen,
Mødested: Trummersgård, Frørupvej 19, Frørup, Skovtrolden
Sogneudflugt til TV Syd, Menighedsrådet

Sogneavisens deadline og udgivelsesdatoer 2015
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5

deadline 28. marts
deadline 25. april
deadline 30. maj

udkommer 7. april
udkommer 5. maj
udkommer 9. juni
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NYT FRA
SOGNEFORENINGEN
Generalforsamling

Generalforsamlingen, som blev afholdt
den 17. februar, havde rigtig fin tilslutning, idet 45 medlemmer var mødt op for
dels at høre formandsberetningen (se
denne side 26-27) og dels høre Poul Erik de. Samtidig må vi fra Sogneforeningens
side meddele, at vi nu kører på sidste
Jensens indlæg om fordele og ulemper
måned med hensyn til indsamlingen. Der
ved Ødis som landzone kontra byzone.
er stadig lang vej til det fulde beløb til
Kontingent til Sogneforeningen
indkøb af de 3 hjertestartere, så skulle der
igen, igen:
være beboere, der har lyst til at indbetale
Endnu engang følger her en lille opforet beløb til indsamlingen, gentager vi
dring til at indbetale kontingentet til Sog- kontonummeret her: 5881 4383 569 430
neforeningen. Gør det i dag, så det ikke
husk at mærke ”Hjertestarter” samt
går i glemmebogen: 50 kr. per person,
navn.
200 kr. for foreninger og institutioner.
Alternativt kan Mobil Pay (Jens S. JørKontonummeret er: 5881 4383 569 430
gensen) benyttes: 40 68 82 82
(husk navn og adresse)
Indsamlingen slutter 31. marts, så det er
Indsamlingen til Hjertestartere
Poletindsamlingen i Vamdrup Brugs gav nu, hvis man ønsker at bidrage. Hvis ik2800 kr., som vi har modtaget med glæ- ke, droppes projektet.
Bliv medlem af Sogneforeningen
Årligt kontingent:
- Privatpersoner 50 kr.
- Foreninger og institutioner 200 kr.

Info

til ny

e me
dlem
mer

Tegn dit medlemskab ved indbetaling på bankkonto: 5881 4383 569 430 (husk navn
og adresse) eller til Lone Holm Knudsen, Fløjbjergvej 18, Ødis.

Til nye beboere
Ind imellem hører vi fra folk, at nu er der
kommet nye beboere et eller andet sted.
Det er rigtig godt, at naboer er opmærksomme på det.
Men nye beboere må også gerne selv
henvende sig til Sogneavisen. I kan benytte en mailadresse eller et tlf.nr. som I
finder på næstsidste side her i avisen.
Så får i besøg af en af vores medarbejdere, som beskæftiger sig med det. Ved den
lejlighed får i udleveret en folder, der
indeholder alt om institutioner og foreninger i Ødis Sogn.

Spis sammen aften i

Forsamlingshuset
torsdag 23. april kl. 17.30.
Udførligt program med tilmelding og
betaling i næste Sogneavis.

Indsamling til
Kræftens Bekæmpelse

Søndag den 12. april er der landsindsamling til Kræftens Bekæmpelse,
Hvis du har lyst til at bruge et par timer på
en god sag, kan du henvende dig til Rita
Winther på tlf. 2348 7688.
nc
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Ødis Revyen har 25 års
jubilæum 2015

I anledningen af revyens 25 års jubilæum
skal dette nummer ses som en hyldest til
dem, der i sin tid startede revyen og igennem mange år har gjort en kæmpe indsats
Generalprøve
for at holde revyen i live. Så mød op, og
hør hvad de byder på.
fredag d. 10. april kl. 19.30
Premiere
Husk at bestille jeres billetter i god tid, så
vi kan nå at få dækket bordene og gjort det
lørdag d. 11. april kl. 18.00
rigtig hyggeligt.
Revyholdet og Ødis støtteforening er i fuld
Vi vil også gerne rette en stor tak til vores
gang med forberedelserne til årets revy i
Ødis. Der bliver knoklet på højtryk for at sponsorer, der gør det muligt at afholde
dette arrangement.
skabe de bedste rammer for en rigtig god
Uden jeres og publikums engagement ville
aften i selskab med gode venner.
det ikke være muligt at holde gang i Ødis
Fredag vil der være mulighed for at købe
Revyen
en lækker osteanretning, samt pizzasnegle
og pølsehorn. Der vil også være mulighed Gå ind på vores hjemmeside
for at købe kaffe og kage. Revyholdet mø- www.odisrevyen.dk Her findes info omder publikum på parkeringspladsen, og vi kring billetbestilling.
garanterer, at det ikke bliver kedeligt.
På festligt gensyn
Som noget nyt kan man bestille billetter
uden spisning, til revyen lørdag aften, pris Ødis Revyen
100 kr.
Lørdag aften møder revyholdet også publikum på parkeringspladsen, hvor vi byder
velkommen på en utraditionel, men meget
sjov måde. Inde i hallen har vi fået 2 fantastiske tjenere til at servere et glas champagne, måske ikke lige den slags tjenere
man er vant til at se, men tro os, det skal
nok blive sjovt

Billetter:
Generalprøve:
Pris pr. voksen er kr. 60,- og børn kr.
25,Billetter købes ved indgangen.
Premiere:
Pris pr. person er kr. 250,Pris pr. person uden spisning kr. 100
Billetter bestilles senest lørdag den
4. april ved
Hans Peder Grave
Vamdrupvej 33, Ødis
6580 Vamdrup
Telefon 42 38 62 86
E-mail:
hanspeterlisbeth@gmail.com
Nordea reg.nr. 5881
Konto 4383989847

På menuen lørdag aften har vi helstegt
pattegris med lækkert tilbehør samt en
skøn dessert. Dette sammen med revy,
musik og dans, får du for kun 250 kroner.
Skulle du blive sulten senere, er der også
råd for dette. Der kommer nemlig en pølsevogn, så vi er ret sikre på, at ingen går
sultne hjem.
En af de rigtig gode overraskelser i revyen
er vore ALL STARS nummer. Det er et
nummer, der bliver fremført af ”gamle”
revydeltagere. Hvad de har i ærmet er også
en overraskelse for revyholdet, så vi er lige
så spændte på at se dem på scenen, som I
er
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Loppemarked i Ødis 2015
Lørdag den 28. marts samles vi igen til loppemarked i
Ødis Hallen kl. 9.30 til 14.00.
Auktion kl. 10.30
Forud for loppemarkedet er der gået mange timers frivilligt arbejde med
at indsamle og sortere loppeeffekter. Dette vil vi gerne sige en stor
TAK for.
Vi håber på et stort fremmøde fra… ”gamle hjælpere” og inviterer hermed også nye interesserede hjælper. Ta’ gerne familie og venner med…
der er plads til alle i Ødis Hallen. Effekter opstilles i hallen i dagene
forud, og der skal være sælgere i hallen på selve dagen.
Kom i det tidsrum du/I kan. Vi er her:
Onsdag d. 25/3 kl. 16.00, der serveres aftensmad kl. 18.00.
Torsdag d. 26/3 - fredag d. 27/3 kl. 9.00 til morgenkaffe, der serveres
frokost/aftensmad.
Lørdag d. 28/3 kl. 8.00 til morgenkaffe og så går det løs. Der serveres
frokost, og afsluttes med smørrebrød efter oprydning.

Meld dig som hjælper: v/Tove 40 96 85 34 eller Ulla 28 12
88 79
Vi ses… loppehilsener

Støtteforening Ødis IF
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Børnehuset Ødis til fest
på Kolding Hus

ind i kirkesalen, hvor han levende fortalte
historien om Kong Skjold. Alle de over
hundrede børn, lyttede interesseret og deltog aktivt i ridderens fortælling.
Igen i år har Børnehuset Ødis været aktiv
deltager i festen på Kolding Hus.
Derefter fortsatte festen oppe i Riddersalen,
Musikgruppen ”Børnerytme på tværs”, har hvor børnene, der var klædt ud som prinigen i år arrangeret en fantastisk fest, hvor sesser og riddere, dansede nogle af de gode
8 af Kolding kommunes daginstitutioner
gamle sanglege fx Tornerose, En pige gik i
deltog.
enge, Tyv ja tyv.
Da børnene ankom til porten ved slottet,
blev de modtaget af selveste Ridder Rosen- Festen sluttede med, at alle spiste deres
medbragte mad og sagde farvel og på genkrans.
Den spændende ridder fulgte med børnene syn til Rosenkrans og Kolding Hus.

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
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Fastelavn
i Børnehuset
Fredag den 6/2-15 var en festdag i
Børnehuset Ødis. Ind ad døren om
morgenen kom der både tigere,
Spiderman, prinsesser, indianere,
brandmænd, Batman, mariehøns,
politimænd og meget meget mere.
Blandt de voksne var der sørøvere, indianere, hekse og en kat.
De var alle sammen kommet for at
fejre den årlige fastelavnsfest!
Smølferne slog katten af tønden i
vuggestuen og Alfer 2 var i børnehaven.
Alfer 1 gik op til skolen, hvor de
havde lånt lokalet over hallen.
Troldene var på Steppingvej, hvor
de også har deres daglige gang.
I hver gruppe blev der arbejdet
hårdt for at slå katten af tønden,
og nogle måtte da også have lidt
hjælp af de voksne.
I tønden var der rosiner og ostehaps, og der blev valgt en kattekonge og kattedronning i alle
grupper.
Formiddagen sluttede selvfølgelig
af med hjemmebagte fastelavnsboller.

vært ved en kop kaffe til forældrene, inden
der ventede mange børn en dejlig vinterferie. J

Det var som sædvanlig en rigtig hyggelig
dag og senere på dagen var Børnehuset

Med venlig hilsen
Børnehuset Ødis
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Fastelavn, var mit navn…..

Hvor er det dejligt, at så mange prinsesser,
robotter, fine damer og herrer, mavedansere, soldater, pirater, politimænd, ninjaer, og
andre uhyggelige væsner, tigere, bjørne, og
andre dyr, indianere, brandmænd og mange
flere igen i år ville være med til at slå katten af tønden i Ødis Hallen. De mange udklædte både børn og voksne viser, at der er
både fantasi, kreativitet, mod og engagement i vores Sogn.
At vælge, hvem der skulle have præmie for
den bedste udklædningen, var næsten en
umulig opgave. Et hemmeligt udvalg fandt
dog frem til en sommerfugl, en rask politimand, en havfrue, en klovnedreng og en
klovnedame, en påfugl, en 7-up dåse og en
flødebolle.
Der blev gået hårdt til tønderne både hos
børnene og deres forældre, inden der kunne
kåres Katte Dronninger og Katte Konger.

De mindste gik til tønderne med forsigtighed og knap så stor slagstyrke. Med stigende alder, falder forsigtigheden, og slagstyrken stiger, og tønderne slås hurtigere og
mere effektivt til pindebrænde.
Vi må erkende, at vores forstærkning af
især mændenes tønde var for effektiv. Det
kostede adskillige køller at slå træstavene
af. Det gav god lejlighed til at snakke om,
hvis far der nu kan slå hårdest – stor var
skuffelsen hos de beundrende børn, da det
viste sig, at der ikke var blevet plads til
karameller i tønden.
Undervejs var der fastelavnsboller, saft,
kaffe eller te til alle. Og fri leg og masser
af snak.
KFUM-spejderne i Ødis og Ødis Hallens
Cafeteriaudvalg siger tak til alle for det
flotte fremmøde og håber at se jer igen til
næste år.

Præmiewhist
i Ødis Hallen

BANKOSPIL Vesterled
Onsdag den 25. marts kl. 14.00
.

Tirsdage i ulige uger
Kl. 19.00

Vesterleds Vennekreds
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Tøndeslagning en
stor succes i Fovslet
Af: Birgitte Friedrichsen
Det lykkedes Maja på fem år at slå
bunden ud af den noget genstridige
tønde ved fastelavnsfesten i Fovslet i år. Og selvom 10 børn efterfølgende tæskede løs på tønden ad
mange omgange, skulle der gå
næsten en halv time, før Frederik
på 11 år fik has på de sidste brædder. Det blev således til flere fine
titler til familien Hermansen/
Sørensen, idet Frederik og Maja er
søskende.
Ved siden af børnenes smadrede
Det seje team fra Fovslet tæller fra venstre bagerst:
tønde hang de voksnes, og så kun- Amalie, Ida, Kattedronning Maja, Kattekonge Frene en ny runde begynde. Kvinder- derik, Liv er gået undercover og Sebastian. Forrest
ne erkendte den biologiske forskel fra venstre er det Emil. Tobias politibetjent og Wilog placerede sig forrest i køen i
liam.
håb om i hvert fald ét slag, før
stærke bønder og håndværkere tog sig af
resten. Fovslets mandlige befolkning måtte
dog revurdere deres kræfter, da der skulle
temmelig mange runder til, før ingen ringere end værtinden kunne lade sig kåre som
Kattekonge i voksenrækken. Det skal dog
retfærdigvis siges, at der var taget forbehold for en hurtig afslutning ved at fore
tønden med våde aviser.
Det var Christina og Thomas fra Troldholm, Vadhusevej 11, som havde taget
Her er det nyligt tilflyttede Liv, der giver
den gas ved tøndeslagningen i Fovslet.
Julie på to år synes tøndeslagning er lidt
for farligt endnu, så hun holder sig til
motorcyklen.

Freja på fire år har iført sig en klassiker
og går nænsomt til værks.

initiativ til og lagde rammer til tøndeslagningen, som ud over børnene talte 20 voksne. Og skal man bedømme arrangementet
på børnenes begejstring, det dybe indhug i
de 60 hjemmebagte fastelavnsboller, kaffen
(og vist nok også en kasse øl…), så er der
basis for en opfølgning i årene fremadrettet.
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Kom på landet og se noget
andet!
Gaver til påske
Møllevej 10c, Fovslet, 6580 Vamdrup,
Fredag d. 27. lørdag d. 28. søndag d. 29.
marts kl.10 - 15
Ingrid og Jytte byder velkommen til påske
hobby salg med broderede duge, løbere,
håndklæder, viskestykker. Forårsjakker, hatte og ponchoer. Babysvøb med data - på bestilling. Børnebluser 3,5 og 6 år i fleece.
Broderede påskeæg og servietter.

Hjertestarter
Kære alle i Ødis Sogn – få nu sendt de
penge afsted – utrolig trist hvis Sogneforeningen i Ødis Sogn skal opgive
denne fine indsamling og sende de penge retur, der er indbetalt.

Iht. Sogneavisen bliver bladet
omdelt til 580
husstande i Ødis
Sogn, og det vil
sige hvis alle
husstande indbetalte 125 kr.,
blev det til de 75.000 kr. det, som de 3
hjertestarter koster inkl. kurser.
Beløbet er bare regnet ud som et statistik tal, vel vidende nogle ikke betaler
og andre heldigvis lidt mere.

Tænk, hvis du eller en af dine kære
(også børn kan blive ramt af hjertestop)
fik brug for en hjertestarter
Og vi så ikke havde en til rådighed. Ja,
det kan betyde liv eller død.
Hvor tit sidder vi ikke ved TVskærmen
og sender rask væk 100 kr. eller mere Konto nr. er: 5881 - 43 83 56 94 30
ind til alle de store landsdækkende indsamlinger, der er i årets løb.
Med venlig hilsen
Skulle vi så ikke alle kunne gøre det
Inge M Thomsen
samme her og hjælpe os selv, vore familier og venner?
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GYMNASTIKOPVISNING
Nu er gymnastiksæsonen ved at gå på hæld. I den anledning afholder vi
den årlige gymnastikopvisning i Ødis Hallen lørdag den 21. marts fra
kl. 10 til 13.
I år kan vi præsentere 3 hold, der vil vise, hvad de har lært ved træning
gennem vinterhalvåret.
Programmet for dagen er :
Dørene åbner for publikum
kl. 10.00
Velkomst og indmarch
kl. 10.25
Mariehønsene ( Forældre/barn)
kl. 10.45
Spillopperne
kl. 11.15
Springholdet
kl. 11.45
Hygge og spisning
kl. 12.15
Prisen for at overvære dette program vil være 30 kr. for voksne og
20 kr. for børn.
Vi håber mange vil lægge vejen forbi hallen denne lørdag og se, hvor
dygtige byens børn er blevet i løbet af denne sæson.
Af hensyn til bespisningen er tilmelding nødvendig til
thomas.bang.thomsen@hotmail.com senest den 14 marts.
Forårshilsner fra Gymnastikudvalget

Alt under en hat
Få syet et helt personligt babytæppe med navn og
data i fleece af super kvalitet eller gæstehåndklæde
med monogram.
Kik ind! og se broderede håndklæder, duge, løbere, trøjer, babytøj samt HATTE.
Åbent hver fredag fra kl. 10.00 - 14.00 eller efter
aftale.
Jytte Gatti
Møllevej 10C, Fovslet
6580 Vamdrup
Tlf. 30572301
mail: jyttegatti@gmail.com
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Stafetten
Af Kai Videbæk

Ødis Antenneforening
Efter udstykningen og bebyggelsen af
Skovvang i slutningen af 60’erne og begyndelsen af 70’erne besluttede beboerne at
starte en antenneforening, og den 20. juni
1975 var der stiftende generalforsamling på
Antenneforeningen Skovvang. Den første
bestyrelse bestod af Gerhard Knudsen, Poul
Thomsen og Bjarne Dantoft.
I april måned 1976 kom der en henvendelse
fra Vamdrup Kommune, om den nye
”Askelyudstykning” kunne komme med på
Antenneforeningen Skovvang.
Bestyrelsen indkaldte til borgermøde på
Ødis Kro for at orientere om udvidelse af
Antenneforeningen til hele byen. Der blev
det vedtaget at uddele tilmeldingsblanketter
til alle husstande for at fornemme interessen. Efter ordinær- og ekstraordinær generalforsamling i maj/juni 1977, blev det vedtaget at udvide til alle interesserede husstande i byen. Antennen stod oprindelig på
Skovvang; men i forbindelse med udvidelsen blev den flyttet til den nuværende placering, og samtidig skiftede antenneforeningen navn til Ødis Antenneforening.
Plejehjemmet Vesterled, Byvænget og senest Borgmestervænget er kommet med,
efterhånden som det er blevet udbygget.
Ligeledes har man hen ad vejen udvidet
med flere kanaler efter medlemmernes ønsker. Rent teknisk har vi den begrænsning,
at vi ikke kan udvide med en masse kanaler
og lave flere forskellige pakker, og vi kan
heller ikke tilbyde internet. Vi har i dag en
god, alsidig programpakke til et fornuftigt
kontingent. Vor store fordel ligger i, at vi
kan håndplukke de programmer, vi ønsker.
Hvis man ønsker både TV3+ og TV3 Sport
1 fra en af de store kanaludbydere, skal
man op og have en stor dyr pakke, hvor vi
har dem med som standard i vores pakke.
Tidligere medlemmer, der har fortrudt de-

res udmeldelse og kan se fordelen ved Ødis
Antenneforening, kan lynhurtigt komme
med igen, så henvend jer bare.
Der findes i dag utroligt mange kanaler, og
det er heller ikke sikkert, at vi har den optimale programpakke. Problemet er, at vi
ikke bare kan lægge flere kanaler ind, da
hovedparten af vore medlemmer ikke ønsker en yderligere kontingentforhøjelse.
Hvis der kommer forslag om nye kanaler,
vil det blive på bekostning af eksisterende
kanaler, og så skal det til afstemning blandt
alle medlemmer.
Der er intet til hinder for, at foreningen kan
køre videre i mange år på de nuværende
betingelser; men vi har i allerhøjeste grad
brug for et par yngre nye kræfter til at træde ind i bestyrelsen, så mød op til generalforsamlingen den 30. marts med et par
relevante emner. Arbejdsbyrden er utrolig
lille. Et par bestyrelsesmøder samt generalforsamlingen er, hvad man bliver belastet
med i løbet af året.
Kai Videbæk (formand)
Stafetten gives videre til ”Skovtrolden”
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Til fest med Frode og alle de
andre rødder på Ødis Skole
Den årlige traditionsrige skolefest løb af
stablen torsdag den 26. februar. Forud var
gået uger med instruktion af skuespil og
dans, produktion af pynt til borde og diskotek og indsamling af sponsorgaver til amerikansk lotteri.
Alle havde glædet sig til aftenen, fundet det
pæneste tøj frem og sat håret på den helt
rigtige måde.
6. kl. og deres instruktører Anne-Dorte
Andersen og Bente Andersen stod bag scenen og blev mere og mere nervøse, mens
deres publikum strømmede ind i hallen.
Da der endelig var blevet budt velkommen,
og lyset blev dæmpet, mærkede publikum
ikke meget til de sommerfugle, der havde
været i maven på skuespillerne. Der blev
vist et fantastisk flot skuespil på scenen, og
bifaldet bragede løs, da stykket var slut.
6. kl. og deres lærere kan med god grund
være stolte af deres præstation.
Efter skuespillet blev de medbragte madkurve pakket ud. Maden blev spist, der
blev snakket, og den fine pynt på bordene
blev beundret.
Da den værste sult var stillet, kom eleverne
i 5. kl. rundt ved bordene og solgte lodder
til amerikansk lotteri. De havde i ugerne op
til skolefesten samlet en imponerende
mængde af flotte præmier sammen. De
solgte lodder for 6344 kr. Overskuddet går
til deres lejrtur i næste skoleår, så de er

jublende glade for hjælpen fra alle de mange gavmilde sponsorer, der har hjulpet
dem.
Så var det alle elever i indskolingen, 0. - 3.
kl., der skulle vise den dans, de havde øvet
sammen med Bente Shefer. Ikke et øje var
tørt, da den flotte opvisningen var slut, og
de vinkende, glade børn forlod dansegulvet.
Musikken fortsatte og dansegulvet blev
hurtigt fyldt af forældre og børn, mens
de større børn fra 4. kl. og op drog over
i diskoteket på skolen.
Selv den bedste fest slutter, og kl. 22
var de sidste deltagere på vej hjem, og
inden da havde rigtig mange frivilligt
hjulpet med at rydde op i hallen.
Endnu en god skolefest, hvor alle havde
bidraget til den gode stemning, var slut.
eb
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Hvilken vej ?

Denne gang befinder vi os i den vestlige del af sognet. Hvor mon det er henne?

"Vejgættebilledet" i forrige nummer var
en stump af Steppingvej ved krydset
Farrisvej/Steppingvej i Ødis Bramdrup.
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Åbent hus
for pensionister, efterlønnere
og andre interesserede
i Ødis Forsamlingshus
Tirsdage i ulige uger
kl. 14 - 16.30
Den 10. marts

Vi får besøg af Birthe Marie Sørensen, Vamdrup, der vil fortælle og vise
lysbilleder fra egne oplevelse i Ghana,
Namibia og Egypten,

FOR SANGGLADE

Den 24. marts

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.

Gunhild 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 Sophie 7456 8309

Regler for fiskeri ved Ødis Sø

Der er opsat skilte 3 steder ved Ødis Sø med
regler for fiskeri. Ved Steppingvej, ved stien op
til Ødis by og ved P-pladsen ved Vamdrupvej.
Her er gengivet, hvad der står på skiltene:

Alle fisk skal genudsættes. Der må dog hjemtages 1 gedde mellem 60 og 80 cm pr. dag.
Søen er fredet for fiskeri i april måned
(geddens yngleperiode).
Der må kun fiskes med stang. 1 pr. person.
Sejlads er ikke tilladt på søen.
Der må ikke forfodres eller anvendes agnfisk.
Se kort: Der må kun fiskes ved den med rød
markerede streg.
Camping og overnatning i området er ikke
tilladt.
Hvis du er mellem 18 og 65 år, skal du købe
det statslige fisketegn. Det kan erhverves på
posthuset, turistkontorer, i grejbutikker i Kolding eller på www.fisketegn.dk
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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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Færdiggørelse af sti. I foråret 2013 blev stien fra Ødis Byvej op til kirkegårdslågen indviet. Nu er stien forlænget, så adgangen til kirken
er blevet nemmere for bl.a. kørestolsbrugere.

På kirkesiderne denne gang kan man læse en ny påskesalme,
se hvem der skal konfirmeres i Ødis Kirke 19. april, blive mindet om filmaften
og børnegudstjeneste i begyndelsen af marts og se listen over påskeugens gudstjenester, hvoraf to er med musikalske indslag.

marts 2015
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Jeg løber fra mit fængsel
ind i solens strålefavn

- påskesalme af Simon Grotrian
Simon Grotrians digtning deler vandene. Er den rummelig, eller er den uforståelig? Her har man mulighed for selv
at danne sig et billede, ved at læse salmen Herren svinger tryllestaven. Salmen er oprindeligt udgivet i Salmeregn
Simon Grotrian f. 1961:
fra 2006.
Bibelen har noget vigtigt at sige i vores
Det er en kort salme, som drysser himegoistiske tid. Selvfølgelig kan man være
melsk tryllestøv ud over den syngende
uenig i mange ting, men der er også noget,
menighed. Simon Grotrians salme er
som ikke står til diskussion, nemlig Ordet,
sprængfyldt af bibelske billeder, men
som det lyder i evangelierne. Om søndahan åbner dem ikke for os med forklagen hører man aldrig to ens prædikener, og
ringer og hverdagserfaringer. Han tør
det er et tegn på, at Bibelen er i live og har
lade det mystiske forblive mystisk. Det
mange tolkningspotentialer.
gør hans salmer spændende at gå på
opdagelse i; fordi de er som en stor
katedral med højt til loftet og en masse
kringelkroge, man ikke bliver færdig med.
Herren svinger tryllestaven
Simon Grotrian skriver tekster til hjerteHerren svinger tryllestaven
kamre, der er malet med det skønne og
over duerne på graven
smukke, med ord og sætningskonstruktiotro og håb og kærligheden
ner, som ikke bare skal bruges, men oplespreder han i verdenshveden
ves og sanses. Og her forsøges det så allilivet har en evig far.
gevel at sætte mysteriet på formel:
Se, han blåner gennem altet
her står vi med hjertesaltet
kærligheden fletter stige
ud i hans galakserige
livets skat er lys i nat.

Man kan udlægge salmen trinitarisk: Første vers handler om Gud Skaber, der som
sædemanden går ud og sår og spreder om
sig med tro og håb og kærlighed i verden.
Andet vers er Kristus i inkarnationen: at
Gud skinner gennem det hele, og har flettet sin kærlighed ind i vores liv. Som Jakobsstigen der gik fra himmel til jord,
sådan når Gud os med sit lys, så vi kan
være lys og hjertesalt i verden.
Tredje vers handler om lysets stråler, der
varmer glas og fængsler så de springer og
vi bliver frie til at leve i Guds lys.

Lysestagen over bjerget
skinner på en morgenhærget
glasset springer om min trængsel
og jeg løber fra mit fængsel
ind i solens strålefavn

Alle kirkesidens
læsere ønskes et skønt forår
og en glædelig påske!
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Filmaften i Vamdrup Kino
Stille hjerte
Mandag 9. marts kl. 19.00

Børnegudstjeneste og 5 års
dåbsjubilæum i Ødis Kirke
tirsdag 10. marts kl. 17.00 med
efterfølgende spisning

Anmelderne var begejstrede for Bille Augusts film Stille hjerte, som havde præmiere
i november sidste år. Af flere anmelder
blev den udnævnt til at være
”årets bedste danske film”.
Igen i år står Vamdrup Kino for et let traktement efter filmen, og samlet pris for film
og traktement er 60.-

Konfirmander i Ødis Kirke 2015
Konfirmationen er
søndag 19. april kl. 10.30
og der er mulighed for at aflevere
telegrammer i Vestfløjen fra
kl. 9.30 på dagen
Frederikke Skeem Hjorth
Josephine Skov Bentzen
Mads Peglau Mikkelsen
Rebekka Kvist Buchwald
Sara Skovbjerg
Signe Batz Skovdal
Thea Adolph Jensen
Tanja Scherl
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Minikonfirmanderne deltager
med drama, og kirkens børnekor er med
og synger for og med os!
Efter gudstjenesten spiser vi spaghetti og
kødsovs sammen i forsamlingshuset.
For at vi skal have nok mad til alle, beder
vi om, at I tilmelder jer senest fredag 6.
marts til bbh@km.dk eller 51 35 51 90

Kommende arrangementer:

Gudstjenester i
Ødis Kirke
Marts - April

Hvor andet ikke er nævnt,
er gudstjenesterne v/ sognepræst
Borgny Brünings-Hansen

Marts
8. 3. søndag i fasten kl. 9.00
10. Tirsdag. Børnegudstjeneste og
Dåbsjubilæum kl. 17.00
Med efterfølgende spisning.
15. midfastesøndag
Ingen gudstjeneste - vi henviser til
omegnens kirker
22. Maria bebudelsesdag kl. 10.30
v/ Jens Henrik Kristiansen
29. Palmesøndag kl. 14.00
Jazztrio medvirker

April
2 Skærtorsdag kl. 10.30
3. Langfredag kl. 9.00
Fløjtenist medvirker
5. Påskedag kl. 10.30
6. 2.Påskedag
Ingen gudstjeneste - vi henviser til
omegnens kirker

Nyt hold babysalmesang starter
22. april kl. 10.30 i Ødis Kirke
v/ organist Karin Petersen kontakt:
petersen13b@hotmail.com
Palmesøndag 29. april kl. 14.00 medvirker
Jazztrio ved gudstjenesten.
Organist Theis Reinvang
spiller sammen med to konservatoriestuderende, som
spiller saxofon og kontrabas.
Langfredag kl. 9.00 er der gudstjeneste med
tværfløjte og kort prædiken.
Langfredag er prædiken afløst af korte ”ord til
eftertanke”, som knytter sig til
begivenhederne omkring Jesu død
og korsfæstelse. Musikken får
også mere plads denne dag, hvor
en tværfløjte medvirker sammen
med organisten.
Søndag 26. april har vi kirkevandring kl.
9.00. Vi begynder med en
kort andagt i kirken og vandrer i området ved Drenderup Skov og Ødis Sø. Turen
er ca. 5 km. Vi slutter af med
at spise medbragte madpakker i Vestfløjen.
2. pinsedag - 25. maj kl. 10.30
Fællesgudstjeneste i Kolding Provsti ved Nicolai komplekset i Kolding.
Tirsdag 16. juni ca. kl. 18.00
Sogneudflugt til TV SYD. Mere info følger.

12. 1. søndag ef. Påske kl. 9.00
19. 2. søndag ef. Påske kl. 10.30
Konfirmation. Telegrammer kan
afleveres i Vestfløjen fra kl. 9.30
26. 3. søndag ef. Påske kl. 9.00
Kirkevandring

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

På et bestyrelsesmøde i januar skulle vi
planlægge arbejdslørdagen. Datoen var for
længst vedtaget, men indholdet var ikke
helt bestemt.
Det var naturligvis den årlige hovedrengøring, der skulle foretages. Rengøring af
salen fra gulv til loft, det samme i køkken
og toiletter samt afvaskning af alt service.
Det lå fast.
Da der længe har været klaget over spejlene
på toiletterne, blev der fremsat et ønske om
at udskifte dem, når vi nu var i gang. Billedkvaliteten var nemlig ikke tilfredsstillende. Og håndvaskene, især den ene, var heller ikke for køn, så en ny håndvask kom på
tale, og så en ny vandhane, nu man var i
gang.
Når man så sidder og forestiller sig alle
disse genstande afmonteret, så kunne vi lige
så godt få malet. Det har det længe trængt
til og er også med i renoveringsplanerne. Så
væggene på toiletterne skulle males.
Nu viser det sig så, at væggene ikke er pudset korrekt og derfor ikke i længden vil
kunne holde på maling. Det skal hugges af,
og så skal der spartles igen, inden malingen
kan påføres.
Straks var der nogle skarpsindige personer i
bestyrelsen, der indså, at det kunne vi ikke
nå på en dag. Så vi måtte udvide aktivitetstiden.
Allerede mandagen før gik folk i gang med
at afmontere diverse aggregater samt hugge
puds ned, spartle og forberede til påføring
af maling. De måtte samtidig navigere
imellem pensionister, efterlønnere og sangere - de sangglade. I ugens løb blev der

anskaffet nye spejle, vandhaner m.v.
Så oprandt lørdagen endelig, hvor de fleste
bestyrelsesmedlemmer plus en del frivillige
mødte op. Det startede kl. 9 med kaffe og
rundstykker. Derefter kunne vi tage fat.
Vægge og loft inklusive ventilationssystemets mange rør blev støvsuget grundigt.
Stolene blev vasket for pletter fra diverse
mad og drikke samt naturligt forekommende støv. Selv om de ikke så ud til at være
særlig snavsede, var det tydeligt at se på
vandet, for det blev mere og mere uklart,
efterhånden som processen skred frem, så
vi måtte skifte vand flere gange. Vi ville
ikke risikere at flyttet snavset fra den ene
stol til den næste. Men rene blev de. I hvert
fald skinnede metalbenene så meget, at det
næsten var nødvendigt med solbriller.
Stolesæderne er fastspændt med i alt 8
skruer hver. Dem efterspænder vi en gang
om året. Det kan undre, at der altid er 2-3
løse skruer i hver stol. Vi må konkludere, at
folk sidder meget uroligt på stolene. Hvis
de kunne lære at sidde stille, er jeg sikker
på, at skruerne ikke ville løsne sig, hvilket
kunne spare os for en del arbejde.
Alt porcelæn, glas, bestik og øvrig service
fik en tur i opvaskemaskinen og blev sat
tilbage i skabene på de afvaskede hylder.
Ved arbejdslørdagens slutning manglede vi
endnu en del maler- og spartelarbejde på
toiletterne.
Køkkenbordet skal hæves 10 cm, men det
kræver en flytning af stikkontakterne, som
elektrikeren skal i gang med.
Til sidst blev gulvene støvsuget og vasket.
Dagen sluttede med lidt mad, en rigtig fin
anretning fra Super-Brugsen i Vamdrup.
nc
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Fuglekurser 2015

Det planlægges at gennemføre tre fuglekurser igen i 2015. Som sidste år bliver der
tale om både et kursus for uøvede ledet af
Bodil Kristensen og Freddy Tjørnelund, et
kursus for øvede fuglekikkere ved Frede
Nielsen samt et kursus med blandet indhold
om onsdagen for de deltagere, der ikke kan
om tirsdagen..
Naturskolerne i Drenderup og
Kolding er bookede til dette formål

Kolding Naturskole

Fuglestemmekendskab:
Tirsdag d. 03.mar.
Tirsdag d. 10. mar.
Tirsdag d. 17. mar.
Tirsdag d. 24. mar.
Tirsdag d. 31. mar.
Alle aftener kl. 19.00.

Drenderuphus Naturskole
Fuglestemmekursus:
Tirsdag d.07. apr.
Tirsdag d. 14. apr.
Tirsdag d. 21. apr.
Tirsdag d. 28. apr.
Tirsdag d. 05. maj.
Tirsdag d. 12. maj.
Tirsdag d. 19. maj.
Alle aftener kl. 19.00.

Ekstra Fuglekursus
Drenderuphus
Onsdag d. 25. mar.
Onsdag d. 01.apr.
Onsdag d. 08. apr.

Onsdag d. 15. apr.
Onsdag d. 22. apr.
Alle aftener kl. 19.00.

Fuglekendskabskursus for øvede
fuglekikkere
Kolding Naturskole i Marielund
Tirsdag d. 03. mar. kl. 19.00.
Tirsdag d. 17. mar. kl. 19.00
Tirsdag d. 31. mar. kl. 19.00.

Drenderuphus Naturskole
Tirsdag d. 14. apr. kl. 19.00.
Tirsdag d. 28. apr. kl. 19.00.
Tirsdag d. 12. maj kl. 19.00.

Fuglestemmekursus for uøvede fuglekikkere
Kolding Naturskole i Marielund.
Tirsdag d. 10. mar. kl. 19.00.
Tirsdag d. 24. mar. kl. 19.00.
Tirsdag d. 07. apr. kl. 19.00.
Drenderuphus Naturskole i Ødis.
Tirsdag d. 21. apr. kl. 19.00.
Tirsdag d. 05. maj kl. 19.00.
Tirsdag d. 19. maj kl. 19.00.

Ekstrakursus for deltagere, der ikke
kan på tirsdage
Drenderuphus Naturskole i Ødis.
Onsdag d. 25. mar. kl. 19.00.
Onsdag d. 01. apr. kl. 19.00.
Onsdag d. 08 .apr. kl. 19.00.
Onsdag d. 15. apr. kl. 19.00.
Onsdag d. 22 apr. kl. 19.00.
Onsdag d. 29 apr. kl. 19.00.

Loppesager

Økologiske kartofler fra
Gåskær

Gode, økologiske kartofler sælges

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

Selvbetjening fra skabet ved vejen

Venlig hilsen
Kirsten Schmidt, Gåskærvej 8
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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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Beretning på Sogneforeningens generalforsamling 2015

Igen har året 2014 været præget af dejlig
mange opgaver og projekter for Sogneforeningen. Der har været afholdt 10 bestyrelsesmøder, hvor der bl.a. er bearbejdet følgende tiltag og projekter. De dårlige fortove på Ødis Byvej, rundkørsel i Ødis Bramdrup, placering og udskiftning af gadelys,
skilte ved søen, fartdæmpere på Ødis Byvej, profilering af Sogneforeningen, indsamling til hjertestartere, etablering af tænketanken ØSU, fællesarrangement med
Stepping og det videre samarbejde. Udarbejdet skrivelser og henvendelser til Kolding Kommune, mere om ovennævnte plus
flere tiltag senere.

Det startede med en ansøgning til Trygfonden, som desværre blev afslået. Efterfølgende besluttede bestyrelsen, at der skulle
foretages en lokal indsamling med efterfølgende talrige opfordringer til beboerne i
sognet om opbakning til projektet. Det sidste tiltag Sogneforeningen har foretaget er
en ansøgning til Nordea Fonden, der p.t.
ikke er besvaret. Bestyrelsen savner derfor
virkelig et ordentligt indspark, hvis vi skal
undgå at måtte kaste håndklædet i ringen
Året startede med udarbejdelse af 3 ansøg- og opgive projektet. (desværre)
ninger til Kolding Kommunes Landsbypul- Ligeledes har arbejdet med vores hjemmeje. Ansøgningerne omhandlede færdiggøside optaget en del tid med forskellige tilrelse af fartdæmpere på Ødis Byvej, tilskud tag, som på det sidste har affødt oprettelse
til etablering af en multibane ved Ødis Hal- af en Facebook side. Såvel her som på
len og et skitseprojekt for det offentlige
hjemmesiden savner bestyrelsen input og
areal ved søen. Ansøgningerne vedr. fartopbakning, specielt fra foreningerne i sogdæmperne blev godkendt, de to andre blev net.
ikke godkendt. Efter lidt ping – pung om
I foråret forsøgte Sogneforeningen med et
placering, afstand og en nabohøring, blev
fartdæmperne etableret sidst på sommeren. indstik i Sogneavisen at profilere foreninSom optakt til etableringen blev der foreta- gen, med håb om en bredere opbakning.
get en trafiktælling på stedet. Den viste, at Dette gav selvfølgelig nogen respons, men
der passerer ca. 1.500 biler på en hverdag. det kunne godt være bedre (jf. indbetaling
af kontingent i regnskabet)
Ligeledes først på året blev der rettet henvendelse til Teknikudvalget i Kolding
En af de mere positive ting der er sket i
Kommune vedrørende de dårlige og ujævne 2014 er etablering af lys på cykelstien fra
fortove på Ødis Byvej. Sogneforeningen
skolen til Ødis Bramdrup og påbegyndelsen
havde i forvejen indhentet overslag fra N C af rundkørslen i Ødis Bramdrup. Der blev
C på opgaven, men en udbedring blev afafsat 500.000 kr. til begge projekter, velvislået til efter udskiftningen af gadelysene
dende at overslagsprisen var betydelig høpå stedet, selvfølgelig en fornuftig disputi- jere. Forskellige tiltag og muligheder fra
on. Og vedr. udskiftning af gadelys, vil det projekteringsafdelingen blev foreslået, men
efter planen ske i 2015. Sogneforeningen
i samråd med Landsbylauget blev lys på
har fremsendt ønske om en lille ændring
cykelstien fremført som 1. prioritet og det
vedr. placeringen af enkelte gadelys.
resterende beløb anvendes til krydset i Ødis
Et af projekterne, der har fyldt meget i ka- Bramdrup. Ved udliciteringen af lys på
lenderen for Sogneforeningen, er fremskaf- cykelstien fremkom en betydelig lavere pris
felse af midler til indkøb af 3 hjertestartere. end budgetteret, så derfor blev der flere
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penge til krydset, men beløbet rakte desværre ikke til alle fire hjørner. Vi må på den
igen med en ansøgning til de resterende to
hjørner. Men allerede nu har vi fra de omkringboende fået positive tilkendegivelser
med hensyn til trafikken i krydset.

efteråret, gruppen har fået navnet
”Tænketanken” Ø S U. Ødis Sogns Udvikling. Der er 9 personer i gruppen, 3 fra Sogneforeningen og 6 med forskellig tilknytning til erhvervslivet. Der er afholdt 2 møder og forventningerne til udvalgets iderigdom er blevet styrket, set med SogneforLigeledes sidst på året lykkedes det i sam- eningens øjne.
råd med lodsejerne ved Ødis Sø og medar- En af de store opfordringer fra gruppen er
bejdere i Natur og Vand i Kolding Kommu- ”Få byen og omgivelserne peppet lidt op”,
ne at få udarbejdet en tekst til skilte vedr.
så det virker tiltalende at flytte til Ødis eller
fiskeriet i søen, men både her og med hen- Ødis Sogn.
syn til krydset i Ødis Bramdrup, må vi erNæste møde er fastsat til den 17. marts.
kende, at ting tager tid.
Sogneforeningen har ligeledes i efteråret
I september havde vi, næsten som en traditi- rettet henvendelse til Plan- og boligudvalget
on, inviteret alle foreninger og institutioner i Kolding Kommune for at få belyst udviktil et fælles møde. Mange ideer og opgaver lingsmulighederne i Ødis, og som opfølgblev debatteret, og gav flere gode input.
ning på denne henvendelse har vi inviteret
Sogneforeningen fornemmer, at dette arran- Poul Erik Jensen formand for Plan- og Bogement bør være en årlig tilbagevendende
ligudvalget til vores generalforsamling.
begivenhed. Efterfølgende skal her orienteI beretningen her skal også nævnes Sogneres om, at Sogneforeningen har investeret i
foreningens fortræffelige samarbejde med
tre skilte, der kan lånes til annoncering af
Sogneavisen, de ansvarlige for avisen er
diverse arrangementer i Sognet.
altid villige, når vi ønsker en information
Ligeledes i september var der arrangeret en formidlet videre. Tak for det.
fælles landsbydag med Stepping. ProgramLigeledes en tak til alle hjælperne i de to
met for eftermiddagen var særdeles interesfrivillige arbejdsgrupper, Aktivitetsudvalget
sant, men tilslutningen var dårlig. Der er
og Stifindergruppen, der bidrager til at holefterfølgende i samråd med Stepping vedtader visse områder i byen i fornuftig form.
get, at vi dropper den slags arrangementer.
Til slut skal nævnes landsbysamarbejdet i
Sidst i marts var Sogneforeningen repræKontaktforum og Landsbyforum har fungesenteret ved en høring i Vejle om finansieret efter hensigten også her skal der rettes
ring af boliger og erhverv i landdistrikterne.
en stor tak til Landsbykoordinator Rita LarVi fik en særdeles inspirerende, men også
sen for hendes utrættelige arbejde for landsmeget deprimerende, indsigt i de manglenbyerne.
de låne- og finansierings muligheder i landDer er til Kolding Kommunes Landsbypulje
distrikterne, eller det man i visse egne kali indeværende år indsendt 4 ansøgninger.
der for udkant Danmark, men det hører vi
Disse er p.t. ikke færdigbehandlet.
vel ikke til?
Landsby puljen er i år udvidet til 1.95 mio.
Emnet er efterfølgende blevet meget debatteret i medierne i flere varianter. Og langt
om længe er emnet nået helt ind på Christii
ansborg. Måske bliver det endda en brik i
Ødis Antenneforening
den kommende valgkamp.

Generalforsamling

Mandag den 30. marts
kl. 19.30
i Ødis Hallens Cafeterie

Sogneforeningen har længe gået og syslet
med tanken om at få sammensat et såkaldt
”udviklingsudvalg” delvis med personer
udenfor Sogneforeningen. Dette lykkedes i
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Hvad er det?

Af Frede Nielsen

gede i jorden og kan
således spire og skabe
nye træer et stykke fra
modertræet. Dette er
netop meningen med
det hele.
I oldenår sker der
det specielle, at der
simpelthen er så store
mængder af fødemidler, at forskellige mus
får ekstra mange unger. I det videre sker
der så det, at hunræEn ny gåde i "Hvad er Det" ses på
ven, som jo spiser rigtig mange mus, rent
ovenstående billede.
hormonalt registrerer, hvor mange beHvad er Det?
frugtede æg, der findes i livmoderen på
de hunmus, som fortæres. Det får hende
Det var et billede af en tingest, som de
til selv at få større hvalpekuld i det følfleste mennesker vist egentlig godt kender, gende år.
der var gåden på sidste nummers "Hvad
Naturstyrelsen afmærker de bedste og
er Det".
flotteste bøgetræer i skoven i løbet af året
Der var nemlig tale om en såkaldt
med henblik på at kunne lægge store net
bogfrugt fra et bøgetræ, som endnu sad på ud under træerne i oldenår, for at opsin plads på træet og havde været udsat
samle så mange frø som muligt. Disse frø
for en gang rimfrost.
bruges på planteskoler til nye bøgetræer.
Frugten kaldes også blot for Bog.
Frugten produceres i såkaldte
"Oldenår" i meget store mængder, men i
almindelighed bliver der hvert år tale om
en ret stor produktion af bogfrugter, som
danner fødegrundlag for mange dyr og
fugle ude naturen.
Mus, egern og skovskader laver depoter af disse bogfrugter til den lange kolde
vinter, hvor de så bare kan hente føde i
disse depoter efter behov.
Idet det som bekendt mange gange går
sådan, at nogle af disse dyr og fugle afgår
ved døden. inden de kan nå at udnytte depotet, ja, så bliver frøene liggende uopda28

Generalforsamling
Ødis Forsamlingshus

Formandens beretning for året
2015

Så er der igen gået et år, og vi kan gøre
status over året 2014.
Fredag den 24. januar havde vi inviteret til
julefrokost i Ødis Forsamlingshus. Det var
et sats, og tilslutningen kunne have været
bedre, men vi blev 29 deltagere, og det blev
en rigtig god fest. Der blev dækket op i en
stor firkant så alle kunne se hinanden, og
det virkede rigtig fint.
Jeg kan så godt røbe at vi i år var 38 deltagere, som sad ved firkantede borde med 10
ved hvert bord, og det fungerede også rigtig
fint, og folk hyggede sig. Det bliver så
spændende at se, om vi bliver omkring 50
deltagere til næste år, og hvilke udfordringer det så kan give.
Der blev afholdt arbejdslørdag den 15.
marts, hvor vi fik gjort hovedrent i hele
huset, alt porcelæn og bestik fik en tur i
opvaskeren, alle stole og borde blev tørret
af, set efter, diverse skruer efterspændt og
defekte fødder udskiftet.
Vi fik ryddet op og lavet hylder og lys i
skunkrum, så vi nu kan bruge det til opbevaring af diverse ting. Loftrummet blev
ryddet for defekte borde og stole m.m., og
bordene blev repareret. Der blev ryddet op
og gjort rent i baghuset.
Huset har været udlejet 11 gange, hvilket er
lige lidt nok. Det dækker kun lige de faste
omkostninger, som vi har, men vi håber på,
at den nye hjemmeside kan resultere i flere
udlejninger.
Hjemmesiden ” Odisforsamlingshus.dk” er
tilgængelig allerede nu, men den er stadig
under opbygning, så der sker løbende ændringer, og Dennis arbejder ihærdigt på at
få de sidste finesser til at fungere.
Vore spissammenaftener er blevet en god
tradition, hvor unge og ældre hygger sig i
hinandens selskab, og nye beboere kan
møde andre beboere i sognet, og få en god
snak med hinanden.
Vi havde spissammenaften den 8. maj, og

her var vi, som hver gang, ca. 55 deltagere
plus/minus. Den 23.oktober havde vi
"ålegilde”, som blev det helt store tilløbsstykke, hvor Sonja måtte skuffe et dusin
stykker, som gerne ville have været med.
Den 13. november havde vi foredragsaften
i samarbejde med menighedsrådet ved Ødis
Kirke. Instruktør Jeanet Rostgaard Hansen
fortalte om og viste sin film: ”Helvedes
Forgaard – Gestapo på Staldgården”, og
denne aften var der også en overraskende
god tilslutning. Det vækker selvfølgelig
ekstra interesse når foredragsholderen er
bosiddende i Ødis.
Ovenstående arrangementer er et rigtig
godt supplement til husets økonomi, og
sætter os i stand til at lave forbedringer hen
ad vejen.
Her er det på sin plads at rette en stor tak
til bestyrelse og øvrige frivillige hjælpere,
for altid at møde op, når der er brug for
hjælp. En særlig tak skal lyde til
”festudvalget”, som har æren for at vore
spissammen aftener er blevet så stor en
succes.
”Åbent hus for pensionister og efterlønnere” havde arrangementer tirsdage i ulige
uger og ”Sang for sangglade” tirsdage i
lige uger, fra september til april. Begge
arrangementer er godt besøgte og er hermed vigtige kulturelle aktiviteter i lokalsamfundet, som måske ville forsvinde, hvis
forsamlingshuset ikke eksisterede.
Det gamle hus har også rigtig godt af at
blive varmet op så tit som mulig.
Vi var heldige at få fondsmidler fra Danske
Bank på 5.000 kroner, og suppleret med de
overskud vi havde genereret fra vore spissammen aftener, kunne vi købe to nye
komfurer med varmluftovne og et stort
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køleskab. Fryseren er så tilsluttet oppe i
mødelokalet på 1. salen.
Vi har senere modtaget fondsmidler fra
Sønderjylland Øst G/S’s Fond på 8.000
kroner. Nu har bestyrelsen så besluttet at
renovere toiletterne med nye farver, nye
vaske, vandhaner og spejle og montere lys
over spejlene. Køkkenet skal friskes op
med maling, og køkkenbordene vil blive
hævet ca. 10 cm. Arbejderne vil blive udført her hen over foråret.
Bestyrelsen har, besluttet at holde arbejds-

dag, lørdag den 21. februar 2015 klokken
9.00 – 14.00, og det vil være dejligt, hvis
der er nogen, som vil give en hånd med.
Dagen starter med kaffe og rundstykker,
hvorefter vi går i gang med hovedrengøring
af hele huset. Vi skal have ryddet op og
gjort rent omkring huset og i baghuset.
Hvis vejret tillader det, skal vi have fliserne
foran huset lagt om.
29. januar 2015
Eigil Laursen
Formand for Ødis Forsamlingshus

LOKALAVISEN

domsklubben Reservehjulet
i Ødis dørene for alle, som
for 25 år siden
Nr, 3 tirsdag 13. marts 1990 er interesserede i at se og
høre, hvad der sker i klubDen nye skolebestyrelse ben.
Stemmeprocenten ved sko- Vi håber, at se mange forællebestyrelsesvalget blev på dre til nuværende medlem75,6 % - En flot opbakning mer og især også kommende medlemmer fra 6. klasse
af skolen.
sammen med deres forælFølgende blev valgt:
dre, siger lederen af klubListe 1
ben, Hans Ole Petersen.
Bodil Junge
Eigil Laursen
Samværsaften
Karl Schmidt
Fredag den 23. marts kl.
Liste 2
18.30 med fællesspisning
Christian Dahl
kl. 20. Mænd laver mad. Lisbeth Ravn
Gymnastikopvisning kl.
Anna Jørgensen
19.00.
Jytte Nielsen

Åbent hus i
Reservehjulet

Onsdag den 21, marts kl.
19.00 til 21.30 åbner Ung-

Den forvandlede Borgmester

Frit efter Ludvig Holberg
Skuespil af Erik Mønster,
Erik Helby, Hanne Vang-

Betaling for Sogneavisen

Så er det januar igen, og det er tiden at
betale for Sogneavisen. Det er der mange,
der gør, og det er nødvendigt, for at Sogneavisen stadig kan udkomme.
Men der er også en hel del, der ikke betaler. Vi vil gerne have mange flere til at
betale - hellere det, end sætte prisen op.
Kontingent til Sogneforeningen betales
særskilt. Se s. 3.

Møller og Willy Christiansen
Instruktion: Tove Lauenblad
To opførelser på Ødis Sogneskole fredag den 30.
marts kl. 19.30 og lørdag
den 31. marts kl. 19.00.

Marts-månedsorientering fra
Andelskassen

Endnu et regnskabsår er
afsluttet i LindknudHovborg Andelskasse, og
det var med glæde, at vi
kunne indbyde 779 andelshavere til vor generalforsamling den 13. marts kl.
19.30.
Årsregnskabet udviser et
resultat før afskrivninger og
henlæggelser på 2.200.000,hvilket er en stigning på
380% i forhold til 1988.

Prisen er fortsat 100 kr. for folk her i sognet og 160 kr. for udensogns. Beløbet betales på Netbank

kt. nr. 7040 0000175819.

Man kan stadig bruge nummeret på girokortet til betaling over nettet
+73< +84736627<
Postkasserne på Stationsvej 13 og Skovvang 1 kan fortsat benyttes. Husk navn.
Niels Christensen
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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

Februar
296
8, 135, 222
165, 9, 300, 290
85, 110, 35, 297
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Åbningstider:
Salon 10

Vamdrupvej 10,
tlf. 75598045 /. 21296369
Tirsdag, torsdag og fredag……. ...kl. 9.30 – 17.00

Ødis Hallens
Cafeteria

Buchwald Radio ApS
Østergade 15
6580 Vamdrup
Tlf.: 75581233

Tlf. 75 598144
Bestyrelsesmøder etc. med
bespisning / kaffe serveret
kan afvikles hele året - dog
ikke i skolernes ferier.
Bestilling rettes til Anette Sørensen 30563074

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

Farrisvej 19

Isabella Coiffure

Ødis Kirkevej 2
tlf. 30350003
Mandag
lukket
Tirs - ons. kl. 9.00 - 17.30
Torsdag kl. 12.00 - 21.00
Fredag
kl. 9.00 - 18.00
Lørdag
kl. 7.00 - 12.30

Flextrafik

76 608 608
Alle dage kl. 8 - kl. 20
- bestilles senest 2 timer før
afhentning

Alt under en hat

V/ Jytte Gatti
Møllevej 10 C, Fovslet
Tlf. 30572301
mail: jyttegatti@gmail.com
Åbent fredag kl. 10 - 14
eller efter aftale
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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: 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

e
ed
ill
en
ls

eb

ie
N

tt

de

æ

re
F

G

af

Vi skal i forhold til sidste gang
et helt andet sted i sognet for at
finde ovenstående motiv - nemlig
næsten ud til sognegrænsen til
nabosognet et eller andet sted.
Hvor?
Godt gæt!!!
"Gættebilledet" i sidste nummer
var ejendommen Møllevej 11 i
Fovslet.

Næste nummer:
Udkommer 7. april 2015
Deadline 28. marts 2015
kl. 8.00

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

