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Gymnastikopvisning Min første skoledag Ødis Skole – en
i Ødis Hallen
den 1. april 1943
idrætsskole
Lørdag den 21. marts løb den
årlige gymnastikopvisning af
stablen i Ødis Hallen.
Vi var samlet næsten 200 til
denne begivenhed, hvor sognets børn skulle vise, hvad
de har lært.
Læs s. 9

Harald Oksbjerg er født og
opvokset i Ødis Præstegård.
Her fortæller han om sin
første skoledag. Historien
fortsætter med flere barndomserindringer her i avisen.
Læs s. 10

Det er en stor glæde, at jeg
her i Sogneavisen kan fortælle, at Ødis Skole er udvalgt som en af kommunens
5 folkeskoler, der efter sommerferien bærer prædikatet
”En Idrætsskole”. Læs s. 11
I dette nummer af Sogneavisen kan du læse om:

Lørdag den 28. marts var der loppemarked i Ødis Hallen. Mange
mennesker fra nær og fjern var mødt op for at slå en handel af.
Her er det et gammelt kasseapparat, der er under hammeren.

Indsamling til Kræftens Bekæmpelse
Søndag den 12. april er der landsindsamling til Kræftens Bekæmpelse. Der er stadig flere ruter i Ødisområdet, som ikke er dækket ind.
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

Nyt fra Sogneforeningen
s. 3
Nyt fra Ødis IF
s. 3
Velkommen til Ødis Sogn
s. 4
Efterlysning
s. 4
Spissammenaften
s. 5
Motorvejstilslutning
s. 6
...lidt om Ødis Kirke
s. 6
Kom og ha det sjovt
s.7
Skovtrolden
s. 8
Ødis Revy
s. 8
Nye gadelys i Fovslet
s. 11
Hvilken Vej?
s. 12
Cykelstart
s. 13
Kirkesider
s. 15-18
Pandespejlet
s. 21-22
Hvad er det?
s. 24
Fællesforeningen
s.25-26
Nyt fra Ødis Skole
s. 26-27

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

Sognets aktivitetskalender
APRIL
7. kl. 19, Sang for sangglade,
10.
11.
17.
19.
19.

23.
29.

Ødis Forsamlingshus
Afslutning
kl. 19.30, Generalprøve på Ødis
Revyen, Ødis Hallen
kl. 18, Premiere på Ødis Revyen,
Ødis Hallen
kl. 18.30, Åben/sjov hal, 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
4. kl. 19, Sæsonstart i Cykelklub18.

ben. Mødested: Kirkepladsen
kl. 19.30, Nattergaletur, Mødested: P-pladsen ved den gamle
Dybvadbro Station, Skovtrolden

25.
31.

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
kl. 18.15, Sogneudflugt til TV
Syd, Menighedsrådet

JULI
19. kl. 14, Bronzealder og vikingetid,
Mødested: P-pladsen ved
V. Nebel Kirke, Skovtrolden

AUGUST
16. kl. 9, Udflugt til Skjern Enge,

Mødested: P-pladsen ved Vamdrup Kirke, Skovtrolden

SEPTEMBER
12. kl. 9, Udflugt til naturgenopret-

ningsprojekt ved Gyldensteen
Gods, mødested: Holmsminde Pplads i Kolding, Skovtrolden

Sogneavisens deadline og udgivelsesdatoer 2015
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
Nr. 7
Nr. 8
Nr. 9
Nr. 10

deadline 25. april
udkommer 5. maj
deadline 30. maj
udkommer 9. juni
deadline 25. juli
udkommer 4. august
deadline 29. august
udkommer 8. september
deadline 26. september udkommer 6. oktober
deadline 31. oktober udkommer 10. november
deadline 28. november udkommer 8. december
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NYT FRA
SOGNEFORENINGEN
Kickstart møde
Sogneforeningen har den 17.3. afholdt et
idémøde med bl.a. en række repræsentanter for landsbyens institutioner og foreninger. Der kom et væld af gode ideer,
forslag og tanker frem til brug for Sogneforeningens videre arbejde med at udvikle landsbysamfundet. En del af ideerne er
nemme at realisere, andre kræver mere
tid og en inddragelse af alle, der holder af
at bo i vores landsbymiljø. Sogneforeningen vil på de kommende bestyrelsesmøder og møder i Tænketanken arbejde videre med ideerne. Der afholdes et opfølgende møde i Kickstart-gruppen i efteråret.
Projektet ”Smuk Landsby”, som vi annoncerede i november nummeret udskydes til marts 2016

Børnehusets og Skolens fortsatte eksistens, at landsbyen fortsat er attraktiv. Vi
håber meget vores politikere, vil se med
velvilje på en løsning på de problemer,
der er i den forbindelse.

Motorvejsafkørslen
Der blev afholdt borgermøde i Vonsild
den 24.3. hvor planen for motorvejsafkørslen blev gennemgået. Tilslutningsanlægget skal stå færdigt i slutningen af
2017 og arbejdet påbegyndes i efteråret
2016 efter den endelige projektering er
godkendt. Se yderligere omtale i bladet.

En opfordring fra Kickstart mødets
deltagere

Byggegrunde

På ovennævnte møde var et af hovedHUSK at tage dine gamle og nye naboer
punkterne: Mulighed for etablering af nye med til de forskellige arrangementer i
attraktive byggegrunde. Det er absolut
sognet.
vigtigt for landsbyens udvikling og for
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.

Nyt fra ØDIS IF

Efter Påske starter U7 fodbold op udendørs - tirsdage fra 16:00 til 17:30 - Træner Kim Olesen
Fredag d. 17. april holder vi vinterens
sidste Åbent Hal Arrangement - kl. 18.30
til 21.30
Med Venlig Hilsen
Jens Vadgaard

Ødis Revyen har 25 års jubilæum
Generalprøve:
fredag d. 10. april kl. 19.30
Premiere:
lørdag d. 11. april kl. 18.00
Revyholdet og Støtteforeningen er klar til
årets revy i Ødis. Der bliver knoklet på
højtryk for at skabe de bedste rammer for
en rigtig god aften.
Læs s. 8
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Velkommen til Ødis Sogn
Af Inge M. Thomsen
Nye beboere på Vamdrupvej 32 A.
Den 1. august overtog Helle Ditlefsen og
Simon Nielsen, begge i 40erne, ejendommen, ja ejendomme kan man godt sige, da
der er flere bygninger på matriklen.
De kommer begge fra Århusegnen og havde igennem længere tid ledt efter et sted i
trekantsområdet, hvor de kunne starte en
hundepension. Nej, det hedder hundehotel, og da de så stedet her, var de ikke i
tvivl. Her skulle de bo. Simon kører hver
anden uge til Århus for job, men Mette, der
tidligere arbejdede som IT-specialist, vil
hellige sig det nystartede hunde-hotel.
Bygningen, der er nyindrettet med 6 værelser er virkelig flotte og store, varme i en
del af gulvet, også lidt uden varme, hvis
hundene hellere vil ligge og køle sig.
De vil lægge stor vægt at den enkelte hund
skal føle sig i fokus, og de har allerede
passet de første hunde, ja, de kom nu lige
med ind i huset og for at hygge lidt.
Som Helle fortæller, kommer man hjem fra
ferie og bare mangler sin hund, ja, så kom
da og hent den, selvom det er ”blevet midt
om natten ” – Jeg skal nok stå op.
De havde åbent hus den 1. marts og der
kom ca. 40-45 mennesker og så på, så de
føler sig rigtig godt modtaget i området.

De har også brugt lokale håndværkere til
indretningen af hundehotellet.
Det eneste de havde at sige af noget negativt efter at være flyttet ind, er den høje
hastighed biler kører med på Vamdrupvejen. De er rigtig nervøse for, at der en dag
sker en ulykke. Der kommer rigtig mange
cyklende - selv skraldespanden vælter indimellem, når en lastbil drøner forbi.
Jeg fortalte, at vi har ansøgt Kolding Kommune om at få anlagt en cykelsti fra Ødis
til Vamdrup, men den er pt. ikke på budgettet.
Hvis nogen har brug for at få sin hund passet, kan man læse mere på www.hundehotel.dk

EFTTERLYSNING

Åben / sjov hal
i Ødis Hallen

Vores kridhvide kattekilling er taget på opdagelse i byen.
Mikki er en kridhvid Albino, med
klare lyseblå øjne.
Har du set den eller kender nogen,
der af barmhjertighed har taget den
til sig, hører vi gerne fra dig.
Vi giver en dusør på 500.- til den,
der returnerer den.

Sidste gang inden sommerferien

17. april kl. 18.30 - 21.30
Mvh. Thomas, Jan og Anette

Præmiewhist
i Ødis Hallen

Tirsdage i ulige uger
Kl. 19.00

Hilsen
Lone og Claus i den Gamle Brugs
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Invitation til alle i Ødis Sogn til forårets

Spis sammen aften i
Ødis Forsamlingshus
TORSDAG
Den 23. april kl. 17.30

Sådan en aften er en god anledning til en snak med nye mennesker.
Sidste gang var jo så stor en succes, at vi desværre måtte sige nej til
en del. Vi håber nogle af de personer tilmelder sig igen og kommer
med til den hyggelige aften.
Stegte ål byder vi ikke på denne
gang, men en dejlig forårsmenu:
Hamburgryg med grøntsager
Citronfromage til dessert
og selvfølgelig er der kaffe bagefter.
Prisen er som sædvanlig:
70 kr. for voksne og
30 kr. for børn under 12 år.
Og der følger 1 øl / 1 sodavand eller 1 glas vin med i prisen.
Derudover kan der købes øl, vin og vand til rimelige priser.
Tilmelding til Sonja på
Tlf. 75 59 81 67 eller 23 49 54 07
Sidste tilmelding er søndag den 19. april
og husk der er kun plads til 60 personer.
Pengene kan overføres til : reg. nr. 9573 kontonr. 0970461929
Man kan også betale kontant til Sonja.
Med venlig hilsen
Ødis Forsamlingshus
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Motorvejstilslutningsanlæg ved Ødisvej
(Sogneforeningens korte referat)
Knud Erik Langhoff, formand for Teknikudvalget udtalte på borgermødet, den
24.3.:
Målet for Kolding kommune er at udvikle
den sydlige del af Kolding Kommune og
at opkvalificere de landsbyer, der ligger
omkring motorvejsafkørslen.

lysreguleringer. Samtidig etableres der en
samkørsels plads og krydset ved ØdisvejVonsildvej udbygges ligeledes enten med
en rundkørsel eller med lysregulering.
Der tages også højde for de bløde trafikanter, idet der laves en cykelsti langs Ødisvej, så adgangen til bl.a. Vonsild Skole
bliver trafiksikker.
Arbejdet forventes færdigt i slutningen af
2017. Projektet kan følges på: www.vd.dk
(søg projekter. Klik på den grønne prik
ved Ødisvej og find Ødisvejprojektet)

Det lyder jo rigtig godt, også for Ødis!
Ansatte fra bl.a. Vejdirektoratet gennemgik planerne. Det er endnu ikke fastlagt,
om der etableres to rundkørsler eller to

Navnene på afkørselsskiltene er endnu
ikke besluttet endeligt, men Sogneforeningen og beboerne i Ødis forventer selvfølgelig, at der kommer til at stå Ødis på skiltene fra både nord og syd.

… lidt om Ødis Kirke!

at tage med hjem. Men alt i alt er gudstjenesten en dejlig oplevelse. En uhøjtidelig
Højtid.
I gamle dage var der styr på det, der
Det er dog ikke kun det, der foregår
foregik i Kirken.
i og omkring Ødis Kirke, personale og
Det er der ikke mere!
menighedsråd fortjener stor ros og anerkendelse for. Det gælder kirkegården,
Jo, noget er stadig, som det var enmøderne, både i ”Vestfløjen” og i
gang. Salmesang og tekster m.m. vil du
”Forsamlingshuset”, det er for koncerter,
nok kunne genkende. Men du kan ikke
ekskursioner og udflugter, det er for de
helt forvente, at alt skal forløbe, som det interessante, spændende, og hyggelige
gjorde tidligere.
filmaftenerne i ”Vamdrup Kino”. Og meNu er det ofte overraskende og medriven- get, meget mere, bl.a. tak til Æslet!
de. Af og til sker der noget usædvanligt.
En søndag havde præsten et æsel med i
Tak for mod og for de mange velgennemKirken! Det synes også børnene var rigtig førte arrangementer.
spændende. Og vores præst er rigtig god
Povl Søderberg
til at give os noget at tænke over, - meget

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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Skovtrolden arrangerer:

haven vise og fortælle os om de mange
spændende og eksotiske træer og planter,
Søndag d. 19. april kl. 13.30.
haven rummer, mens vi med det andet øre
Forårets vilde planter i Hulskov ved Nørre lytter til fuglesangen fra træer og buske
Bjert.
undervejs.
Sammen med Kolding Kommune arrange- Efter denne indledning bydes der på en
rer vi en tur i Hulskov ved Nørre Bjert,
travetur gennem skoven op til Skamling,
hvor vi har fået tilladelse til at gå ind i den- hvorunder der vil være fuglekyndige folk
ne delvis private skov, for at opleve forårs- fra "Skovtrolden", der vil identificere fugfloret, som omfatter mange interessante
lene undervejs.
arter.
Efter tilbagekomsten fortælles om nogle
Turledere: Bent Vestergaard Petersen og
flotte stenøkser, som er i ejerens besiddelJesper Ratjen.
se.
Parret er kendt for deres store viden om
Mødested:
vilde planter i vores natur.
Skamlingvej 119
Mødested: Vigepladsen ved Hulskov ved Sjølund.
Nørre Bjert, Nr. Bjertvej 19, Kolding.

Onsdag d. 29. april kl. 19.00.

Eksotiske planter, fuglesang og spændende
stenøkser er overskriften på denne aftens
arrangement, der foregår i den tidligere
Botaniske Have ved Skamlingsbanken. (I
dag er der campingplads på stedet).
Stedets ejer P. Warming vil på en rundtur i

Ødis Revyen 2015
Generalprøve
fredag d. 10. april kl. 19.30
Premiere
lørdag d. 11. april kl. 18.00
Billetter:
Generalprøve:
Pris pr. voksen er kr. 60,-, 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
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Gymnastikopvisning i
Ødis Hallen

Lørdag den 21. marts løb den årlige gymnastikopvisning af stablen
i Ødis Hallen.
Vi var samlet næsten 200 af byens
borgere til denne begivenhed,
hvor sognets børn skulle vise for
forældre og bedsteforældre, hvad
de har lært i løbet af vinterens
træningstimer.
Opvisningen bestod af tre hold.
Først indtog forældre/barn holdet
banen, hvor der blev fremvist
sang- og gymnastiklege.
Næste hold på banen var spillopperne, der havde øvet sig på et
program, der var blevet holdt hemmeligt
for forældrene. Deres program havde en
opsigtsvækkende afslutning, da atleterne
væltede en stor madras, som så fik mange
balloner til at hvirvle rundt i hallen.
Den opstillede bane blev brugt af begge
disse hold, hvor det blev fremvist, hvor
hurtigt man får lært gymnastiske færdigheder.
Sidste trin i raketten var vores store springhold, der til trods for lidt forvirring om
holdsammensætningen i løbet af året, fik
vist en masse flotte springøvelser. Ved
både spring- og spillopholdet havde hver
enkelt fået individuelle øvelser, de skulle
vise – og dette var et spændende element i

en god opvisning.
Det har været dejligt, at der har været så
stor tilmelding til gymnastikken i denne
sæson, og vi håber på at se rigtig mange
igen efter sommerferien.
Den ene af vores trænere på forældre/barn
holdet har desværre ikke mulighed for at
varetage hvervet næste sæson. Der arbejdes
på højtryk for at finde en afløser. Hvis der
går en rundt i sognet, som gerne vil indgå i
vores trænerteam, hører vi gerne fra vedkommende, som så vil få en relevant gymnastikuddannelse.
På gymnastikudvalgets vegne takkes der
for en god sæson og opvisning.
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Min første skoledag
den 1. april 1943

Harald Oksbjerg er født og
opvokset i Ødis Præstegård.
Her fortæller Harald om sine
første år i Ødis Skole.
Jeg kan huske min første skoledag således:
Vi mødte op hos forskolelærer Sigrid Johansen.
Det var starten på fem lykkelige år i landsbyskolen i Ødis.
Jeg tror, at jeg den første skoledag sad med
åben mund og betragtede de ophængte anskuelighedsbilleder. Jeg husker især billedet af en dreng, der efter en arbejdsdag i
marken ridder en hest ned til et vandhul,
for at den sammen med gårdens andre dyr
kan slukke tørsten. Endvidere kikkede jeg
meget på et kort over et fremmed land.
Efter at have lært at læse kunne jeg stave
mig frem til, at landet hed Palæstina. I dag
er navnet Palæstina udskiftet med navnet
Israel. Min sidekammerat hed Johan Kyhl.
Han var en rar sidekammerat. Johan boede
i en gul ejendom med tilhørende karussedam.
Vi sluttede dagen med sangen:
”Nu er timen til ende,
og fra skole vi gå.
Hvad vi lærte herhenne,
skal vi nok huske på.”
For øvrigt sluttede vi hver skoledag med
denne sang. I første klasse gik vi i skole om
eftermiddagen. Johan havde sine skolesager i et tornyster. Vi medbragte et penalhus
lavet af træ med skydelåg. Penalhuset var
delt i rum. Der var plads til blyant, viskelæder, blyantspidser, penneskaft, kongepen
og elastikpen.
Vi sad på bænk, sammenbygget med bord
med skråpult. Fødderne støttede på en træramme. I gangen udenfor skolestuen var
der indrettet træskohylder. Vi medbragte
sutsko, beklædt med slidstærkt stof og såler
af gamle cykeldæk.
I 2. og 3. klasse gik vi i skole om formiddagen. De to klasser gik sammen. 2. skoleår
blev kaldt for 2.a, 3. skoleår blev kaldt for
2.b. I 2. og 3. klasse startede skoledagen

med en morgensang. De to mest populære
morgensange var ”Nu titte til hinanden”, og
”I østen stiger solen op”.
På vej hjem fra skole kan jeg huske, at sneen var ved at smelte. Vejmanden havde
travlt med at skovle mudder op i sin trillebør og køre det bort. Det var før den tid,
hvor der blev kloakeret.
I fyringssæsonen skulle vi skiftes til at hente tørv i tørveskuret til fyring i skolestuens
kakkelovn.
I begyndelsen af december måned tegnede
frk. Johansen et juletræ på klassetavlen. Vi
fik så skiftevis lov til at tegne dagens lys på
juletræet. En af de sidste dage før jul blev
vi inviteret ind i frøkenens private stue. Her
var pyntet op. Det var meget hyggeligt, når
frøkenen spillede julemelodier på sit klaver.
Når jeg i dag i september-oktober går på
svampejagt, tænker jeg altid på frk. Johansen, når hun med kurv og kniv plukkede
champignon på de omkring skolen liggende
marker.
Fra 4. skoleår havde vi førstelæreren til
gymnastik. Om vinteren foregik gymnastikundervisningen i forsamlingshusets sal.
Vi lavede øvelser i ribberne og lærte at
springe over bukken. Salen var ikke opvarmet, så vi beholdt vores tøj på. Vores fodtøj
skiftede vi ud med sutsko.
I sommerhalvåret spillede vi fodbold på
sportspladsens fodboldbane. Under en fodboldkamp hændte det en dag, at en sportsflyver fløj lavt over fodboldbanen. Fra flyvemaskinen blev der kastet blade ud. Nogle
stykker af os spurtede af sted. Det viste sig,
at på de nedkastede blade reklamerede man
for den forestående børnehjælpsdag i Kolding. Naturligvis kan man ikke stikke af fra
en fodbold kamp. Som straf fik vi én på
kassen, da vi returnerede til skolen.
Efter en fodboldkamp slukkede vi tørsten
med vand fra en pumpe af træ i skolegården. Den omtalte flyvemaskine tilhørte
”Bøgelund” i Dalby. Gården var i besiddelse af to flyvemaskiner, en grøn som hed
”Stæren”, og en gul som hed ”Svalen”. Det
hændte, at de landede og startede på Fovsletgårds mark.
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Ødis Skole – en idrætsskole

- At eleverne i idrætsundervisningen
trænes efter principperne i Team Danmarks Aldersrelaterede træningskonDet er en stor glæde, at jeg her i Sog- cept.
neavisen kan fortælle, at Ødis Skole er - At eleverne får pulsen op i min. 20
udvalgt som en af kommunens 5 folke- minutter hver dag.
- At eleverne trænes i de grundlæggenskoler, der efter sommerferien bærer
de kropsfærdigheder med en sjov og
prædikatet ”En Idrætsskole”. En
idrætsskole er en skole, der sætter fo- social vinkel.
kus på kvaliteten af idrætsundervisningen og bevægelsesfaget, samtidig med Skolen får uddannet idrætslærerne og
at der arbejdes med at integrere bevæ- bliver del af et kommunalt netværk.
Desuden får vi adgang til omfattende
gelse i de almene fag. De øvrige
database med videoøvelser og træidrætsskoler i kommunen er Brændningsprogrammer.
kjærskolen, Fynslundskolen, Lyshøjskolen og Dalby Skole.
Det er en glad skoleleder der skriver
disse linjer. Jeg er sikker på, at vores
At være idrætsskole bevirker bl.a.:
nye status som idrætsskole vil forbedre
- At eleverne får mulighed for at tage
vores i forvejen gode skole.
idrætsmærker i mangeartede discipliner, så som udholdenhed, balance, bold
Med venlig hilsen
basis og rytmik.
Mads Hoeg
- At eleverne på skolen præsenteres for
forskellige idrætsgrene af uddannede
trænere.

Nye gadelys i Fovslet
Sogneforeningen har fra kommunen fået oplyst, at Ødis Sogn
vil få udskiftet gadebelysningen
i 2015 til de strømbesparende ledlys.
Så et par solrige dage i marts
måned kom kommunens folk til
Fovslet og fjernede de gamle
træmaster og satte nye elegante
stålmaster op, der hvor de gamle
havde stået.

KN

Så blev det Møllevejs tur.
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Hvilken vej ?

"Vejgættebilledet" i dette nummer er
fra den centrale del af sognet.
Vejen går gennem et kuperet, smukt
landskab, men hvor?
Sidste gang befandt vi os på Gåskærvej ved Drenderup Møllegård i Drenderup.
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Cykelstart 2015
Foråret nærmer sig med hastige skridt, og så skal vi atter ud at
cykle, ud og nyde den liflige duft af årstiden.
Vi mødes mandag den 4. maj kl. 19,00
ved det store træ på kirkepladsen.
Alle er meget velkomne og alle, der kan cykle kan deltage.
Selv om vi kender omegnen omkring Ødis,
er det stadig dejligt at komme ud i den friske luft.
Vi cykler jo som tidligere ca. 20-25 km. alt efter vejr og vind.
Sidste år var i snit 14 pers. pr. aften, så der er stadig plads
til flere. Mød bare op med godt humør og nypumpet cykel.
Håber på en god og solrig sommer, så vi kan få en masse
gode oplevelser sammen, med både nye som ” gamle” deltagere.
Første aften er der kaffe hos undertegnede,
hvor vi også planlægger årets udflugt.
Vel mødt
På cykelklubbens vegne
Minna Laursen

Kom på landet og se noget andet
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
13

FAGKUNDSKAB . KVALITET . SERVICE

______________________________________________________________________________

GRATIS
synsprøve

VAMDRUP
SPECIALOPTIK
OPTIKER - OPTOMETRIST
TLF. 75 58 10 86

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

URE - BRILLER

GULD - SØLV

Steppingvej 3
6580 Vamdrup
Tlf. 7559 8035 / 2217 3680
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Billeder fra
en dejlig
børnegudstjeneste og
dåbsjubilæum
10. marts 2015.

april 2015
15

Konfirmandtur til Fredericia historie og eftertanke
23. marts var konfirmanderne fra Ødis og
Vonsild på tur til Fredericia. Dagen startede med, at vi gik tur på volden og hørte
historien om Fredericias tilblivelse. At
byen var tænkt som en fæstning og at kongen havde store planer med byen.
Vi hørte også om Fredericia som fristad,
hvor mennesker, der skyldte penge væk,
eller dem der tilhørte en anden trosretning
end den luthersk evangeliske kristendom,
kunne få lov til at bo. Vi besøgte den jødiske gravplads, fik at vide, at det er skik i
jødedommen at lægge en lille sten ved graven, for at vise at man havde besøgt stedet.
Konfirmanderne hørte også lidt om soldaterlivet. De prøvede at nå at løbe fra foden
af volden og til det højeste punkt på de 10
sekunder, det tog at lade geværet. Det gik
lige for nogle af dem, der var i bedst form,
men vi skal tænke på, at det var uden oppakning og det mere klodsede fodtøj, de
havde dengang.

lignelsen om den barmhjertige samaritaner,
til højre. Jobs verden er helt gået opløsning. Han har mistet alt, både sin familie
og sine værdier. Gid jeg aldrig var født,
klager Job til Gud.

Vi besøgte også Christianskirken og fik
fortalt om den store altertavle, som Bjørn
Nørgaard har lavet til kirken i 2007. Altertavlen er todelt og sætter en beretning fra
Det Gamle Testamente sammen med en fra Nørgaard skildrer hans situation i et billeDet Nye Testamente.
de, hvor intet hænger sammen og hvor man
kun kan ane en knytnæve og en arm, der
Billedet her på siden er Nørgaards udlæg- hænger opgivende. Ester, som viste os alning af historien om Job, til venstre, og
tertavlen, fortalte om en konfirmand, der
havde kikket længe på billedet og sagde:
”Mine forældre blev skilt for et stykke tid
Konfirman- siden og dengang så det sådan ud, inde i
derne prømig”.
vede også
kræfter
Måske kender vi til dage, hvor alt ramler
med den
og der kun er afmagten og vreden tilbage.
store kaDa er det godt, at der er nogen, der bøjer
non på en
sig ned til os og lægger sine hjælpende
af bastiohænder om os og siger ”Jeg er med dig nerne.
alle dage”.
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Meddelelse fra menighedsrådet
om kirkegården

Udflugt til TV SYD
Tirsdag 16. juni kl. 18.15

Vi mødes på kirkepladsen kl. 18.15 og
fylder privatbiler op.
Vi bliver vist rundt af specialuddannede
guider, der lover en hyggelig og
udbytterig aften.
Da der er et deltagerantal på max 50,
uddeles pladserne efter først-til-mølle
princippet.
Pris for rundvisning, inkl. kaffe og kage 50,
Tilmelding senest 9. maj til Peder Nissen
på mail: gdrpeder@yahoo.dk eller på mobil 40978203

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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Menighedsrådet har indrettet
en afdeling på kirkegården, hvor
der kan erhverves plads til kistebegravelser og urnenedsættelser
i græs med plade.
Denne type gravsteder er ikke
omkranset af hæk, og gravmindet er en
plade, der ligger nedfældet i plænen.
Ved pladen er er der plads til at
pårørende kan stille en blomst.

Kommende arrangementer:

Gudstjenester i
Ødis Kirke
April - Maj
Hvor andet ikke er nævnt,
er gudstjenesterne v/ sognepræst
Borgny Brünings-Hansen

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

Maj
1. Bededag
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
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 2015 kl. 10.30

I år er Ødis Sogn en del af den, der planlægger
den årlige 2. pinsedagsgudstjeneste i provstiet.
Den foregår udenfor
Nicolai komplekset, Skolegade 2 i Kolding
Det bliver en festgudstjeneste for store og små.
Sæt kryds i kalenderen til en dejlig dag i det fri.

3. 4. søndag ef. Påske kl. 10.30
10. 5. søndag ef. påske
kl. 9.00 v/ Kristina Nilsson
14. Kristi himmelfartsdag
kl. 9.00 v/ Kristina Nilsson
17. 6. søndag ef. Påske
kl. 9.00 v/ Kristina Nilsson
24. Pinsedag kl. 10.30
25. 2. pinsedag
Fællesgudstjeneste i provstiet
kl. 10.30 ved Nicolai komplekset i
Kolding
27. Onsdag.
Børnegudstjeneste kl. 17.00
med efterfølgende
bål i haven.
31. Trinitatis søndag kl. 10.30
Ingen gudstjeneste

Børnegudstjeneste onsdag 27. maj kl. 17.00
med efterfølgende bål med snobrød i haven.
Tilmelding til
bbh@km.dk / 51355190
senest fredag 22. maj.

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

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

Ødis Forsamlingshus

SADELMAGERIET

De perfekte rammer til DIN fest!

DANNEBROG

Leje for en weekend 1800kr. inkl. rengøring
Leje en enkelt dag (man. til tors.) 1050kr. inkl. rengøring
-El og varme afregnes efter måler.

Enggårdsvej 5, Ødis Bramdrup
DK-6580 Vamdrup

www.odisforsamlingshus.dk
På hjemmesiden finder du blandt andet info om:

Mobilnr.29 90 63 88
CVR .nr. 32 42 88 19

Reservering af huset til DIN fest!
Se i kalender om huset er ledigt.
Oplysninger om huset.
Inspiration til borddækning mm.

mail@sadelmagerietdannebrog.dk
www.sadelmagerietdannebrog.dk

Husk også at ”synes godt om” os på Facebook!

Ellers kontakt Martin Aggesen, Ødis,
tlf. 7559 8669 / 2142 8433
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lejrbål, så pludselig en dag
lå der et brev i postkassen
fra Skat, som selvfølgelig
blev åbnet med spænding.
Det var som at vinde i lotto,
ja, hvor heldig har man i
Af Erik Mønster
grunden lov til at være, for i
Engang for mange år siden de mange dejlige penge,
brevet fra Skat lå der en
var jeg i nogle år med i en
som man håber at skulle
meddelelse om tilbagebetaspejderbevægelse. Fra den have tilbage.
ling, og minsandten en angang kan jeg huske, at man Nu er det jo desværre slet
visning på den formidable
ved visse lejligheder om
ikke sådan, det går for man- sum af EN ØRE. Og så er
aftenen sang en sang, der
ge, men det er jo så en andet ikke engang løgn. Jeg
begyndte med: ”Så kom den den historie. Nogle får jo
mente selvfølgelig, at hun
tid, vi længtes mod”. Kon- trods alt en behagelig over- burde give en bedre middag
klusionen var så, at det man raskelse, og sådan kom det med udsøgte vine, og selvgik og sukkede efter, det
også til at gå for min bedre om det blev afvist, så fik vi
var, at det skulle blive som- halvdel. Hun er ikke af den da alle sammen et billigt
mer, og man kunne sidde
type, der spilder ret meget
grin, og der gik flere dage,
ved et lejrbål en lun somtid foran nutidens bærbare
inden latteren lagde sig.
meraften.
Jeg kom til at tænke på den - Jeg har hørt, at de yngre mennesker nu først skal have
sang for nylig, ikke fordi at lægeattest til kørekort, når de bliver 75 år.
jeg sad ved et lejrbål, men
- Det er nok fordi , at de behøver 5 år mere for at kunne
fordi jeg sad foran vores
lære klokken at kende.
moderne IT verdens lejrbål,
nemlig en bærbar computer.
Det gjorde åbenbart også en
stor del af landets øvrige
befolkning, og alle sad vi
der i en kæmpe kø med det
lønlige håb om, at man,
selvom man var nummer
5000 i køen, skulle lykkes
med at komme ind på Skats
hjemmeside.
De fleste opgav nok projektet ved den lejlighed og
ventede, til køen var drevet
over. Men det jeg ville sige
med disse ord, det var, at
den tid den danske befolkning nu længes mest mod,
det er ikke den tid, hvor
man kan varme sig ved et
lejrbål, men i stedet går
længslen efter tiden, hvor
slutopgørelsen kommer fra
Skat, og hvor de fleste håber at kunne varme sig ved

Pandespejlet
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Så heldig var jeg desværre
ikke. Jeg lykkedes med at
komme ind på hjemmesiden
på et tidspunkt, og jeg følte
det i hvert fald, som om jeg
var kommet for tæt på et
lejrbål, og at jeg havde
brændt nallerne. Jeg skal
ikke afsløre resultatet her,
for det er jo ikke meningen,
at dette skal være en gyserhistorie, men jeg kan roligt
sige, at det var noget mere
end den enøre, som der var
blevet udbetalt til familiens
budget nogle dage forinden.
Jeg vil ikke påstå, at jeg
betalte min restskat med
glæde, men jeg gjorde det i
hvert fald med det samme,
og det kom jeg til bittert at
fortryde nogle dage senere.
Da kom det nemlig frem, at
det fantastiske IT system,
som beregner restskat ned
til en øres nøjagtighed, og
som spytter en anvisning ud
på beløbet, det kan ikke
finde ud af at registrere om
Skats skyldnere betaler deres gæld til det offentlige,
inden sagen forældes.
Det vil sige, at man kunne
have lænet sig tilbage og
grint og bare ventet på, at
sagen skulle blive forældet.

Nu sidder de i stedet i Skat
og griner over den idiot, der
bare betalte sin restskat,
længe inden forældelsesfristen udløb.

tidspunkt. Så sparer jeg da
selv den udgift.
Dette med kørekortsattesterne minder mig om en ting
angående alle de fine betegnelser, man bruger om alNå, men når man har en stor ting indenfor det offentlige.
Jeg udfyldte for nogen tid
restskat, så hænger det jo
siden en af de omtalte køreselvfølgelig også sammen
med en vis indtægt, og den kortsattester til en ældre
medborger, gav ham den i
har blandt andet bestået i
hånden og sagde: Og så
indtjeningen fra alle de
mange dejlige kørekortsatte- tager du bare kuverten med
ned til Borger Service.
ster, som den danske beHan stirrede en tid måbende
folkning har skullet have,
på mig og tænkte dybt over,
når de nåede til skelsår og
hvad det mon kunne være
alder og rundede de halvfor et fint sted, indtil der gik
fjerds.
et lys op for ham, og han
NU er det så lavet om, og
udbrød: Nå, du mener komdet passer mig ganske udmunekontoret.
mærket, nu hvor jeg selv
langsomt men sikkert nær- Og det er da lige det, det er.
mer mig det pågældende

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.

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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Hvad er det?

Denne gang er gåden i "Hvad er Det"
som sædvanligt fra naturens verden.
Der er tale om en meget lille tingest,
som vel kun ses af meget få mennesker,
idet den del af helheden, som det egentlig
drejer sig om, er den lille ovale tingest i
spidsen af grenstumpen, der ender i at
par små toppe. Denne er kun ca. 4 mm
i størrelse, så nu må man ud i det grønne for se, om man kan finde en sådan,
som netop for tiden findes i ret stort
antal.
Sidste nummers "Hvad er Det" viste
en stærk mørnet grenstump af en hvidtjørn. Der er i denne forbindelse tale
om genbrug i naturen, idet alt organisk
materiale bliver genbrugt gang på gang.
Det sker ved, at forskellige organismer
fra både plante- og dyreverdenen medvirker, forstået på den måde, at når
f.eks. et træ er afgået ved døden, ja, så
kommer der ret hurtigt et svampeangreb,
24

Af Frede Nielsen

idet der altid er svampesporer i luften,
som nu har held til at starte et angreb
på det døde træ (svampesporer angriber
konstant også levende træer, men som
regel uden held, da langt de fleste træer
har et immunforsvar mod disse angreb).
Netop disse svampe er fødegrundlag for
forskellige insekter bl.a. træhvepse, som
ret hurtigt sporer svampenes tilstedeværelse således forstået, at hunhvepse samt
hunner af borebiller lugter sig frem til
det døde træ, hvor de så lægger deres
æg. Det er derfor, at man på billedet
kan se både huller og gravegange i træet.
På den måde er det disse larver, der
får glæde af at "spise" det døde træ, dog
er det sådan, larverne ikke kan fordøje
det celluloseholdige træ, men kun den
angribende svamp indgår i larvens fordøjelsessystem, mens træresterne kommer uf af den anden ende af larven som
en slags savsmuld. Dette savsmuld angribes derefter af en række bakterier,
der delvis nedbryder det, men dog ikke
helt. Derfor sluttes det hele af med, at
der kommer en ny svamp og tager sig af
resten af processen, således, at det hele
ender med, at det døde træ omdannes til
muld - altså vækstmedium for nye planter. Ringen er sluttet.

Fællesforeningen Aktivitetsudvalget / Stifindergruppen Ødis

Mandag den 23. februar holdt de to foreninger deres årlige generalforsamling i Ødis
Hallens Cafeteria.
Den officielle dagsorden blev hurtigt gennemført, og bagefter nød vi kaffen og kagen
og drøftede hvilke nye tiltag, der kunne
gøres, for at Ødis forbliver et rart sted at bo.

Formændenes beretninger for
året 2014
Stifindergruppen:

Drenderup Skov: Alm. Vedligeholdelse.
Efter stormen er den lille skovsø total dækket til af væltede træer. Skov- og Naturstyrelsen har lovet at området bliver rydddet,
når de har tid.
Junglestien blev også ødelagt under stormen. Måske laver Kolding Naturskole den
igen, og måske laver de en anden sti.
Bålhytten er blevet total renoveret af Kolding Naturskole og fremstår nu flot igen.
Turen i og omkring Ødis by – Søen og skoven er nu lagt ind på Kolding Kommunes
hjemmeside.
Gåtur med udgangspunkt i Fovslet Skov
havde pæn tilslutning.
Vi arbejder stadig med Projekt Kløverstier.
Vi har haft kontakt med en lodsejer om en
mulig sti, som dog blev afvist.
Ligeledes har vi haft kontakt med Kolding
Kommune, om de vil skære de sidste buske
væk langs Vamdrupvejen over for skoven.
Vi har været til de indledende møder med
Kolding Kommune om projekt: 1864 Stien
– i starten kaldet Kongestien.

Aktivitetsudvalget:

Forestår den almindelige vedligeholdelse af
bedene ved Kirkepladsen, ved Mindemuren
og bedene i bymidten.
Udvalget klipper græs på stien langs søen
og i Drenderup Skov, samt div steder i Ødis
By. Den brugte trailer vi købte af TDC sidste år har vi ikke fundet tid til at få repareret
og synet endnu.

Sankt Hans festen ved Søen var beskåret en
del. Det store telt blev sparet, men vi havde
opsat et lille telt, så de der ville grille kunne
komme i ly og læ. Den store grill og snobrødsbålet var tændt fra klokken 18.00, som
sædvanlig, men der var ikke mange, som
benyttede grillen, og bemandingen af boden
fungerede ikke tilfredsstillende, så arrangementet vil blive yderligere beskåret i år, og
vil først starte klokken 19 eller 20.
Trods blæst og regn havde et sted mellem
150 og175 mennesker fundet vej til søen, da
bålet skulle tændes. Båltalen blev holdt af
byrådsmedlem Lis Ravn Ebbesen, og det
gjorde hun rigtig fint.
Juletræstændingen forløb rigtig godt, og
som de foregående år i samarbejde med
Idrætsforeningen. Det startede med julehygge og dans om juletræet i Hallen, og efterfølgende gik Julemanden sammen med børnene ned til Kirkepladsen for at tænde det
store juletræ. Børnene hjalp julemanden
med at få juletræet tændt og derefter blev
der danset om træet og sunget julesange.
Juletræet var igen sponsoreret af Elise
Frostholm og pyntet med nye juletræskæder, sponsoreret af installatør Jørgen balle.
Træet var igen i år tændt indtil Hellig Tre
Konger.
En stor tak til alle de frivillige, som trofast møder op, hver gang der er brug for
hjælp til pasning af stier og fællesarealer.
Der er mange på listen, men der er plads til
flere. Har du lyst til at give en hånd med en
gang imellem, så kontakt Eigil på tlf. 29 65
67 99 eller Inge på tlf. 20 14 20 70.
En stor tak til vore sponsorer, som støtter
os økonomisk til indkøb af redskaber, benzin og sliddele til vore maskiner. I år har vi
modtaget støtte fra Kimex v/Egon Boysen,
BJ Service v/ Bjarne Jessen og Christian
Dybbroe, Fovsletgård. Alle bidrag, store
som små, er meget velkomne, og kan indsættes på gruppernes fælles konto:
5881 – 89 77 15 44 22
Med venlig hilsen Aktivitetsudvalget og
Stifindergruppen.
På næste side ses bestyrelsernes sammensætning.
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De to bestyrelser ser ud som følger:
Aktivitetsudvalget:

Stifindergruppen:

Eigil Laursen, formand
Martin Aggesen, næstformand
Jens S. Jørgensen, kasserer
Peter Schmidt
Jens Leth-Pedersen

Inge M. Thomsen, formand
Eigil Laursen, næstformand
Jens S. Jørgensen, kasserer
Preben Munch
Finn Hansen

Suppleanter til begge bestyrelser: Thorkil Laursen og Peter Grave.
Revisor for begge grupper: Ingeborg Lyngsø.
Revisorsuppleant for begge grupper: Jytte Dantoft.

NYT fra Ødis Skole
Referat fra skolebestyrelsesmøde
den 12. marts
Af Dorte Vadgaard
Ødis skole - en idrætsskole
Ødis Skole er udvalgt som en af kommunens 5 folkeskoler til at være Idrætsskole.
En idrætsskole er en skole, der sætter fokus
på kvaliteten af idrætsundervisningen og
bevægelsesfaget, samtidig med at der arbejdes med at integrere bevægelse i de
almene fag.
Skolen får uddannet idrætslærerne, og bliver en del af et kommunalt netværk. Desuden får vi adgang til omfattende databaser
med videoøvelser og træningsprogrammer.
Mads er meget glad, og han er sikker på at
vores nye status som idrætsskole vil forbedre vores i forvejen gode skole.
Der er indkøbt 25 Ipads. I den forbindelse
har skolen fået hjælp fra en ekspert i Ipads,
for at finde ud af, hvad vores mål med brugen af Ipads er. Han nævnte at videooptagelse af diverse forsøg, bl.a. i Natur/teknik
var godt at starte med, hvor eleverne så
bliver medproducenter.
Jan Jørgensen berettede om mødet tirsdag
d. 17. marts 2015 afholdt af Sogneforeningen og Tænketanken ”Ødis Sogns Udvikling”, et møde for inviterede borgere. Formålet med mødet var, at finde veje til frem-

over at kunne tiltrække flere familier og at
genopfinde fællesskabsånden i vores landsbysamfund. Mødet gik godt, og der var
mange gode ideer.
Bente og Kim har haft et møde med Christiansfeldcentret med henblik på et samarbejde om historieundervisning i 3. kl.
I uge 13 er der A-uge på mellemtrinnet 4. 6. kl. Denne gang er overskriften Sundhed.
D. 27. marts deltager Ødis Skole i en
landsdækkende innovationsdag. Målet med
denne dag er, at alle elever får styrket deres
kreative selvtillid. Man kan træne sin hjerne til at være mere kreativ og få gode ideer,
når man arbejder målrettet på det. Med
disse kompetencer i bagagen er man et
godt skridt på vejen til at blive innovativ,
og med få redskaber kan det ruste vores
børn til at forholde sig konstruktivt til forskellige situationer.
Skolens innovationsdag bliver for hjernen,
hvad skolens motionsdag er for kroppen.
Fredag d. 20. marts er der solformørkelse.
Det er der naturligvis blevet talt en del om,
og hele skolen skal se det. Der er indkøbt
briller til begivenheden.
Karoline fra Elevrådet fortæller, at mange
elever synes, der er for lidt pauser bl.a.
mellem 1. og 2. lektion, samt 2. og 3. lektion. Skoleledelsen kigger på det og vil se,
om der er mulighed for ændringer.
Der blev også talt om, hvad UUA-timerne
bliver brugt på. Kunne morgensang sættes
ned til 1 eller 2 gange om ugen? - så man

26

kunne bruge den tid på evt. fremvisning af
et projekt, som en klasse har lavet eller
andet godt.
Den 18. april er skolebestyrelsen blevet
tilbudt at deltage, i et seminar om forældreinddragelse og forældreansvar. Vi har takket ja.
Samarbejdet mellem Ødis Skole og Vonsild Skole er rigtig godt. Bente Andersen
gennemgik de forskellige arrangementer
for samarbejdet, og det er aftalt, at de mødes 2 gange om året, hvor en ledelsesrepræsentant fra hver skole også deltager. Det, at
børnene møder hinanden allerede fra 4. kl.,
gør det meget nemmere og tryggere, når
man skal starte på Vonsild Skole efter 6. kl.
Skolebestyrelsen og bestyrelsen fra Børnehaven har talt om, at styrke samarbejdet.
Derfor vil man mødes og tale om tiltag,
med henblik på fællesarrangementer. Ledelserne vil også mødes.
Der er også talt om at lave en Forældre/

støtteforening. Formålet med en sådan forening er bl.a., at klasser ville kunne lave
arrangementer på skolen uden, at lærerne er
til stede. Skolen må i dag kun bruges i forbindelse med et skolearrangement, hvor
skolens ansatte er til stede. Hvorfor ikke
benytte skolens faciliteter til gode formål
og få lidt aktivitet på vores skole? Det kan
vi, hvis vi har en forening. Jan vil undersøge, hvorledes en beskrivelse af formål for
en forening kan se ud.
Der vil blive tilført et nyt princip til de eksisterende principper. Et princip for samarbejde mellem skolen og forældre, det er for
at gøre opmærksom på den gode samarbejdstone mellem forældre og skolen.
Den gode historie denne gang er naturligvis
en super god og veloverstået skolefest.
Skolekomedien gik super godt for 6. kl. og
de mindre klasser lavede en flot indmarch,
dog et lille men… det må pointeres, at skolefesten ikke foregår udenfor, og det er et
problem at holde de små fra scenen.

Langs en af sognets lidt mindre veje, kan man finde ovenstående dejlige syn, hvor nogle,
"nøgne" egetræer (vi er lige før løvspring) i et levende hegn danner en smuk silhuet med
himlen som baggrund.
fn
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www.trafikskolen-vamdrup.dk

Udtrækning af
Ødis IF lotteri

Marts
43
285, 206, 181
112, 149, 109, 121
275, 195, 145, 52
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Åbningstider:
Salon 10

Vamdrupvej 10,
tlf. 75598045 /. 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 30563074

Buchwald Radio ApS
Østergade 15
6580 Vamdrup
Tlf.: 75581233

Genbrugspladsen

Østermarksvej 2A,
tlf. 75 583840
Ons. - tors. ……. Lukket
1. 11. - 28. 2.:
Ma., ti. og fre. kl. 13 – 17
Lør. - søn……. kl. 11 – 17
1. 3. - 31. 10.:
Ma., ti. og fre. kl. 13 - 18
Lør. - søn…….. kl. 11 - 18

Isabella Coiffure

Farrisvej 19

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

Kom på landet og se
noget andet

V/ Jytte Gatti
Møllevej 10 C, Fovslet
Tlf. 30572301
mail: jyttegatti@gmail.com
Åbent fredag kl. 10 - 14
eller efter aftale
29

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
31

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" i dette nummer
er foreviget i den nordlige del af
sognet. Ejendommen ligger lige
ud til alfarvej og må vel egentlig
være ret let at genkende for mange læsere.
Godt Gæt!
Sidste nummers "Gættebillede"
var ejendommen Gl. Højrupvej 6
i Ødis Bramdrup.
Næste nummer:
Udkommer 5. maj 2015
Deadline 25. april 2015
kl. 8.00

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

