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Juletræstænding i
Ødis Sogn

18. årgang

En legende takker af Ny leder på Ødis skole

Efter at have ledet
gymnastikken i
dette sogn i over
50 år meddelte
Rigmor Lyngsø i
foråret, at hun stopper med
at lede ældregymnastikken i
Læs s.6
Læs s. 5 og 7 Ødis Hallen.

Weekenden den 28.-29. november begynder julen i
Ødis Sogn. Der er arrangementer både lørdag og søndag henholdsvis i Ødis og
Ødis Bramdrup.

Vi er glade for at kunne
fortælle, at Susanne Runge
Hartwigsen er ansat som ny
skoleleder. Susanne starter
på skolen den 1. december.
Hun er uddannet lærer og
har arbejdet med skoleledelse de seneste 6 år. Læs s. 25
I dette nummer af Sogneavisen kan du læse om:

Torsdag 22. oktober 2015 var der Spissammenaften i Ødis Forsamlingshus. Der var ca. 50 deltagere, og det var rigtig hyggeligt.

Foredrag i Ødis Forsamlingshus
Torsdag 12. november kl. 19.30
Anne Marie og Carl Nielsen
v/ Poul Erik Jespersen

Carl Nielsen blev født 9. juni 1865 og i år er 150 jubilæumsår for hans fødsel. I den forbindelse skal vi høre et foredrag om kunstnerparret, Anne Marie og Carl Nielsen.
Pris for foredrag med kaffe og kage 50,- kr.
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Sognets aktivitetskalender
NOVEMBER
10. kl. 19, Sang for sangglade, Ødis
10.
11.
11.
12.
13.
17.
17.
18.
22.

23.
24.
25.

Forsamlingshus
kl. 19.30, Informationsmøde og
ekstraord. generalforsamling,
Ødis Antenneforening, Ødis Hallens Cafeteria
kl. 14, Bankospil, Vesterled, Vesterleds Vennekreds
kl. 19.30, Bankospil, Ødis Hallens Cafeteria, ØIF Støtteforening
kl. 19.30, Foredragsaften med
Poul Erik Jespersen: Anne Marie
og Carl Nielsen, Ødis Forsamkl. 18, Åben Hal, Ødis Hallen
lingshus, Menighedsrådet
kl. 14, Åbent hus for pensionister
og efterlønnere i Ødis Forsamlingshus
kl. 19, Præmiewhist, Ødis Hallens
Cafeteria
kl. 19.30, Bankospil, Ødis Hallens Cafeteria, ØIF Støtteforening
kl. 13.30, Indsamling af dekorationsmaterialer i Drenderup Skov,
Mødested: Naturskolen Drenderuphus ved Vamdrupvej 18 i
Ødis, Skovtrolden
kl. 19.30, Generalforsamling i
støtteforeningen Ødis IF, Ødis IF
og Cafeteriet i Ødis Hallen
kl. 19, Sang for sangglade, Ødis
Forsamlingshus
kl. 14, Bankospil, Vesterled, Vesterleds Vennekreds

2015
2016

25.kl. 19.30, Bankospil, Ødis Hall28.
29.

ens Cafeteria, ØIF Støtteforening
kl. 14.00, Juletræstænding i Ødis
kl. 15, Juletræstænding i Ødis
Bramdrup

DECEMBER
1. kl. 14, Åbent hus for pensionister
1.
2.
6.
8.
9.
15.
15.
16.
18.
20.

og efterlønnere i Ødis Forsamlingshus
kl. 19, Præmiewhist, Ødis Hallens
Cafeteria
kl. 19.30, Bankospil, Ødis Hallens Cafeteria, ØIF Støtteforening
kl. 19, De 9 læsninger, Ødis Kir
ke
kl. 19, Sang for sangglade, Ødis
Forsamlingshus
kl. 19.30, Bankospil, Ødis Hallens Cafeteria, ØIF Støtteforening
kl. 14, Åbent hus for pensionister
og efterlønnere i Ødis Forsamlingshus
kl. 19, Præmiewhist, Ødis Hallens
Cafeteria
kl. 19.30, Bankospil, Ødis Hallens Cafeteria, ØIF Støtteforening
kl. 18, Åben Hal , Ødis Hallen
kl. 14, Syng julen ind, Ødis Kirke

JANUAR
15. kl. 18.30, Julefrokost, Ødis Forsamlingshus

Sogneavisens deadline og udgivelsesdatoer
Nr. 10 deadline 28. november udkommer 8. december
Nr. 1 deadline 30. januar
udkommer 9. februar
Nr. 2 deadline 27. februar
udkommer 8. marts
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NYT FRA
SOGNEFORENINGEN
”Fra Tordenskjolds soldater til en
landsbyhær”

”Fra Tordenskjolds soldater til en landsbyhær” er et tiltag, som er sat i gang i
samarbejde med Designsekretariatet i
Kolding Kommune, Kontaktforum og
Sogneforeningen.
Vi håber, at rigtig mange beboere i Ødis,
Ødis Bramdrup og Fovslet vil takke ja til
at deltage, når projektgruppen henvender
sig.
Der er brug for både ”gamle” og unge
beboeres meninger og udsagn. Vi regner
med, at resultatet foreligger i slutningen
af januar.

Deadline for ansøgning til Landsbypuljen 2016

Ansøgningsfristen er primo januar, men
er det større projekter, der søges om midler til, bør man rette henvendelse til Sogneforeningen, der vil være behjælpelig
med kontakten til Projektafdelingen i
Kolding Kommune. Dette bør ske i december. Alle ansøgninger fremsendes
gennem Sogneforeningen, senest den
5.1.2016. Kontakt Jens Jørgensen på tlf.
40 68 82 82.

Nyt navn til Sogneforeningen

På Sogneforeningens generalforsamling i
februar stiller bestyrelsen forslag til navneændring af Sogneforeningen. Vi foreslår: Lokalrådet for Ødis, Ødis Bramdrup
og Fovslet. I daglig tale hedder det bare
Lokalrådet, som i andre landsbyer, men
når det drejer sig om officielle udmeldinger, vil hele navnet blive brugt. Desuden
skal der fremstilles et nyt logo, der indeholder navnet på alle tre landsbyer.

Sø-projektet
På det offentlige møde, den 19.10.blev
det vedtaget, at broen i søen har første
prioritet i forhold til de skitserede tiltag
på det offentlige område ved Ødis Sø
(pladsen ved Skt. Hansbålet). Indhentning af tilbud og mulighed for ansøgning
af fondsmidler går i gang snarest. Et meget spændende projekt.

Bliv medlem af Sogneforeningen
Info
til ny
Årligt kontingent:
e me
dlem
- Privatpersoner 50 kr.
mer
- Foreninger og institutioner 200 kr.
Tegn dit medlemskab ved indbetaling på bankkonto: 5881 4383 569 430 (husk navn
og adresse) eller til Christian Støvlbæk Garbenfeldt, ”Midtgård”, Farrisvej 8,
Ødis Bramdrup

Ved årsskiftet stopper Elsebeth som
medredaktør af Sogneavisen. Det er
beklageligt men forståeligt. Nu er der så
en et ledigt ”job” for en person, der har
lyst og tid til at gøre et stykke arbejde
med avisen. Mere i næste nummer.
Niels Christensen
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Generalforsamling i
Støtteforeningen for Ødis IF,
Ødis IF og
Cafeteriet i Ødis Hallen -

mandag d. 23. nov.2015 kl.19:30

Velkommen til Ødis Sogn
Af Jonna Jørgensen

Den 1. maj i år overtog Mads
og Malene Frostholm Gl. Møllevej 20 i Ødis Bramdrup.
De flyttede ind i august, efter
de havde renoveret huset, så
det nu står lyst og dejligt.
Mads har gået i Ødis Børnehave og skole.
8-10 klasse foregik på Vester Vamdrup
Skole. Derefter tog han grundforløbet som
mekaniker i Kolding HTX.
Efter 1½ år på pædagogseminarium sprang
han fra og kom i praktik i Elgiganten. Han
kom senere i lære samme sted, blev udlært
og er i dag førstemand i Elgigantens hvidevareafdeling.
I sin fritid går han på jagt. Han har spillet
håndbold og kan lide at svømme.
Malene kommer fra Tjele ved Viborg. Hun
har gået på Vejrumbro-Ørum fællesskole,
tog 10. kl. på Himmerlands Ungdomsskole.
I to år arbejdede hun i Plantorama i Viborg
og senere i Aalborg.
For syv år siden flyttede hun sammen med
en veninde til Kolding. Veninden flyttede

snart tilbage, men Malene blev i Kolding.
Hun kom på handelsskole IBC i Kolding,
hvor hun mødte Mads og kom i lære i Sinnerup.
Da hun var udlært startede hun i Imerco og
i dag har hun job i Imerco i Vejen. De venter sig til december, så de glæder sig til at
få et lille barn i huset.
De blev gift i sommer. De er glade for at
bo i Ødis Bramdrup.

Ødis Antenneforening
Tirsdag d. 10. november kl. 19.30

21.-22. november + 12.-13. december
kl. 10-17

Juleåbent i Galleri Mørkøre

afholdes informationsmøde i Ødis Hallens
Cafeteria om foreningens nye struktur og
samarbejde med TREFOR.
Der vil være repræsentanter fra TREFOR
tilstede til at forklare om alle mulighederne
samt besvare spørgsmål.

Den gamle Brugs i Ødis Bramdrup
Kom og smag på årets julevin.

Vi har tidligere fortalt, at vi regnede med at
kunne koble om den 1. januar 2016; men
der er nogle tekniske og praktiske forhold,
der gør, at det først kan blive den 1. april
2016.
Mødet vil blive afsluttet med en
ekstraordinær generalforsamling
hvor eneste punkt på dagsordenen vil være
vedtægtsændringer.
Bestyrelsen
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Økologiske kartofler fra
Gåskær

Gode, økologiske kartofler sælges
Selvbetjening fra skabet ved vejen
Venlig hilsen
Kirsten Schmidt, Gåskærvej 8

Juletræstænding i
Ødis Bramdrup

Traditionen tro afholder Ødis
Bramdrup Landsbylaug Juletræstænding
Søndag den 29. november 2015
Vi mødes ved rundkørslen
kl. 15.00, hvor træet tændes, og vi
synger nogle julesange.
.
Kl. ca. 15.30:
Vi går i fælles
flok til sportspladsen, hvor vi
vil prøve at finde julemanden. Der vil være juleposer til alle TILMELDTE børn.

Tilmelding sker til Bodil Junge
på tlf. 31 17 15 05
Sidste tilmelding er mandag den 23.11.2014
Ved entre på børn 10 kr. og voksne 25 kr., er der fri gløgg, æbleskiver samt kaffe/te og saftevand.

Vel mødt
Ødis Bramdrup Landsbylaug

Fællessang på Plejehjemmet så synger vi igen en halv times tid.

Vi synger efter højskolesangbogen.
Den første onsdag i hver måned er
Mød endelig op, hvis du kunne hader fællessang på “Vesterled” for
ve lyst til fællessang og kaffe.
beboerne og gæster udefra, som
Alle er velkomne.
kunne have lyst til at deltage.
Venlig hilsen
Vi mødes kl. 14.30 i den gamle spisestue og synger en halv time,
Ingrid Nielsen, Karen Clausen og
beboerne på “Vesterled”.
hvorefter vi får en kop kaffe og kage samt en lille hyggesnak, og
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En legende takker af

skægt og er på ca.
100 mand – nå,
kvinder.
--- ja, hvem mon dette handler om?
Som vi sidder og
Efter at have ledet gymnastikken i dette
sogn i over 50 år meddelte Rigmor Lyngsø nyder kaffen kommer der flere gode
i foråret, at hun stoppede med at lede ælminder frem, f.eks.
dregymnastikken i Ødis Hallen.
dengang hvor der
Vi skal helt tilbage til 1961, hvor Rigmor
både var kvinder og
startede med gymnastikken, og det var i
mænd på samme hold – på det tidspunkt
afholdshotellet i Ødis Bramdrup. Da Ødis
Skole blev bygget flyttede gymnastikken i noget af en ny ting. Også den fælles afslutning på madholdet og gymnastikholdet.
den nye gymnastiksal, hvor der også var
Mændene lavede mad, og efter opvisningen
badefaciliteter. Billedet er fra 70’erne. En
kørte alle til Ødis Forsamlingshus, hvor
af kvinderne Margit Saks, har fulgt med
man spiste den fine menu, de herrer havde
Rigmor i alle årene – FLOT.
frembragt, og senere blev danseskoene slidt
På grund af af job måtte Rigmor holde en
tynde. – Lyder rigtig hyggeligt.
pause i ca. 3 år, hvor Karen fra Fovslet
Selve gymnastikken har gennem årene forovertog.
andret sig fra en del stillestående øvelser til
Senere flyttede gymnastikken over i Ødis
mere rytmiske øvelser. Musik har Rigmor
Hallen, hvor det har foregået indtil i år.
Rigmor har gennem årene også ledet gym- altid haft med.
nastik både i Skodborg, Vamdrup, Jels og
1000 TAK til Rigmor for de mange timer
Vojens.
hun gennem årene har brugt på alle os, der
Vojensholdet har hun beholdt. Det er rigtig har nydt at blive ”kostet” rundt med.
Af Inge M. Thomsen
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Julehygge og juletræstænding 2015
Lørdag den 28. november
holder vi julehygge og juletræstænding
for børn, søskende, forældre og bedsteforældre.

Vi starter kl. 14.00 og slutter ca. kl. 16.00
Vi starter i hallen, hvor der vil være mulighed for at
købe æbleskiver, gløgg, kaffe, te og saft.
Vi stiller redskaber op, så børnene har mulighed for at lege.
Vi håber på, at vi får besøg af julemanden, som ca. kl. 15.00
vil føre an ned til kirken, hvor vi tænder byens juletræ.
I forlængelse af det, vil julemanden have en godtepose med
til børnene.

Af hensyn til planlægningen vil vi gerne vide,
hvor mange I kommer, og hvor mange godteposer, vi skal lave.
Tilmelding skal ske til thomas.bang.thomsen@hotmail.com
eller sms til 2721 7685 med angivelse af antal af børn og voksne.

Sidste tilmelding mandag
den 23. november
Mange julehilsner
Idrætsforeningen og
Aktivitetsudvalget
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Nyt fra Børnehuset Søbo
(Børnehuset Ødis)

få gennemført, og de har virkelig arbejdet
hårdt for det. De har haft mange møder
både med forvaltningen og politikkerne. Vi
Den 1. oktober 2015 var den endelige dato er utrolig glade for det kæmpe arbejde, de
for sammenlægningen af Kløverbo og Bør- har lavet, og nu glæder vi os bare til, det
hele er færdig, så vi kan komme på plads
nehuset Ødis.
igen.
Bestyrelsen fra de to institutioner har beTak til børn, forældre og personale for jeres
sluttet det nye navn for den fusionerede
institution, så nu hedder vi Børnehuset tålmodighed og for at få dagligdagen til at
køre, trods uro og forstyrrelser og meget
Søbo.
lidt plads.
S for Stepping, Ø for Ødis og så er der en
sø i hver by, derfor Børnehuset Søbo. Når vi er helt færdige med renoveringen,
skal børnene på Steppingvej ned på Ødis
Bente Møller fra Børnehuset Ødis er blevet Byvej, så vi fra Ødis afd. får alle børn på
den daglige leder af den fusionerede insti- en matrikel. Det bliver da lidt vemodigt, at
tution og Helle Bruhn er blevet souschef.
skulle sige farvel til lokalerne på SteppingDer er også valgt en ny bestyrelse for Bør- vej, men samtidig bliver det også rart at
have alle på en matrikel.
nehuset Søbo og sådan fordelte formands
og næstformandsposten sig:
Julefest
Formand:
Mette Kuntz Jensen
Børnehuset Søbo afd. Ødis afholder årets
(afd. Stepping)
julefest den 4. december 2015 fra kl. 15.30
Næstformand: Marie Støvlbæk (afd. Ødis) – 17.00.
Vi starter i kirken, hvor de ældste børnehaI Ødis afdelingen på Ødis Byvej er vi ved
at få renoveret indenfor, og vi får nyt tag på vebørn går Lucia, og de 3-4 årige og de
ældste vuggestuebørn synger lidt julesanghele institutionen.
lege med musikinstrumenter. Borgny forIndenfor får vi lavet en overdækket gang
fra vores tumlerum til køkkenet. Dvs. inde tæller juleevangeliet, og vi synger sammen
et par julesange. Efter kirken går vi ned i
i vores gård laver de en lille mellemgang.
Vi har fået renoveret badeværelset i børne- børnehaven på Byvej, hvor vi danser om
julletræet udenfor, og måske kommer julehaveafdelingen, hvor vi har fået et hæve/
manden forbi , vi kan ikke vide det J.
sænke puslebord. Vi får helt nyt køkken,
og der bliver lavet ovenlysvinduer i stuen i Derefter er der hygge inde i institutionen
med æbleskiver (hjemmebagte af Jette
børnehaveafdelingen. Alt dette er noget
den afgående bestyrelse har kæmpet for at Hansen), saftevand, kaffe og te.
Sådan roder vi lige nu.
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Besøg fra Vonsild Skole
På Ødis Skole har vi i samarbejde med
Vonsild Skole nogle dage i 4., 5. og 6.
kl., hvor vi laver nogle ting sammen på
hele klassetrinnet for begge skoler. Målet er, at eleverne lærer hinanden at kende, så overskolingen i 7. kl. bliver tryg.
Her i efteråret har 5. kl. fra Ødis besøgt
5. klasserne i Vonsild til generalprøven
på deres optræden til deres skolefest.
Både 4. og 5. kl. har haft besøg af deres
tilsvarende klasser fra Vonsild, hvor de
har spillet nogle høvdingboldkampe på
sportspladsen med hold på tværs af
klasserne. De har også på været på et
fotoløb, hvor de rundt på skolens område og nede i Ødis skulle finde nogle
bestemte steder, som de skulle tage et
billede af på deres mobiltelefon. Dagene
sluttede med bålsuppe i bålhytten og leg
i skolegården.
Det har været nogle rigtig gode dage,
hvor vi har været utrolig heldige med
vejret.
eb

BANKOSPIL

I Ødis Hallens Cafeteria
Hver onsdag kl. 19.30
frem til 16. december
Der spilles om
20 gevinster + ekstragevinst og udtrækning
af amerikansk lotteri
Arr.: Støtteforeningen
for Ødis IF
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Høstfest i dagplejen
Tirsdag den 22.9.2015

Vi har lige haft vores årlige høstfest i legestuen. En sjov og spændende formiddag, hvor alle
sanserne blev brugt.
Tove havde skaffet en stor kasse med forskellige og flotte grøntsager og frugt. Det var mange
flotte farver.
Vi snakkede om dem og fik også smagt samt
lugtet til dem.
Der var en del, der fik nogle sjove ansigter,
som der blev grint en del over. Børn og voksne
havde det rigtig sjovt.
Det var en sjov fornemmelse at prøve at dufte,
smage og røre de forskellige frugter og grøntsager, og der gik ligefrem sport i, hvor meget
man turde/ville prøve at smage.
Nogle tog de forskellige frugt og grønt med
hjem, hvor der så blev lavet suppe eller bagt
boller, som børnene var med til.
Her ser vi, at der bliver duftet til et løg.
Der var stor forskel på, hvordan der blev
vist ansigtsudtryk. Men sjovt var det og
smages skulle der.
Mange Hilsner fra Dagplejen Ødis.
Pernille, Anja, Tove, Majbrit og alle børnene
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Ødis Revyen 2016

så godt, at vi har tænkt at gentage succesen, dog under lidt anderledes forJa, så er vi atter i gang med at ”strikke” mer, men det får I jo at se, når I anen ny revy sammen, men det er med
kommer. Men allerede nu kan vi garanglæde og gejst, at vi igen går til opga- tere, at det kommer til at være en lige
ven med løftet pande og smil på læben, så festlig modtagelse I får ved ankomfor vi har alle i erindring, hvorledes
sten, som den vi bød på sidst år
vores jubilæumsudgave forløb.
Prisen for hele pakken, fastholder vi på
Og her skal lyde en stor stor tak til alle, 250 kroner, så hold øje på vores hjemder kom og så revyen, til alle jer, der
meside www.ødisrevyen.dk og se,
var med til at gøre vores aftner både
hvornår billetterne bliver sat til salg,
fredag og lørdag til en uforglemmelig eller følg med her i Sogneavisen, hvor
oplevelse. Sikken en fest, glade gæster vi løbende vil skrive om tilblivelsen af
fra start til slut. Det kan ikke gøres bed- revyen 2016.
re….og dog…vi kommer jo igen og
Det er selvfølgelig også muligt at følge
håber også denne gang på stor opbak- Ødis Revyen på facebook…..
ning fra jer alle, for vi er fra revyholdets side indstillet på at gøre det lige så Endnu engang 1000 1000 tak for sidst
og på festligt gensyn til Ødis Revyen
godt igen.
2016
Ligeledes igen en tak til vores sponsoPå revyholdets vegne
rer. Uden jeres støtte er det ikke muligt
Lis Lomborg
at få et så stort arrangement op at stå.
Sidste år blev størstedelen af vore
sponsorater brugt til nyt lysudstyr samt
en større renovering af vores scene. I år
skal vi arbejde frem mod bedre lyd.
Der er nye frekvenser, der gør, at vi i år
må investere i nye headset mv, men vi
går også til denne opgave med optimisme.
SÅ STARTER VI OP IGEN
MED BANKOSPIL
Vore sponsorer bliver igen i år kontakPÅ VESTERLED!
tet via e mail i løbet af de kommende
OG DET SKER FLG. DAGE
måneder. Skulle du sidde og tænke, at
HER I EFTERÅRET:
dit firma også gerne vil yde et bidrag,
11. NOVEMBER
så er du velkommen til at kontakte Lis
25. NOVEMBER
Lomborg på e mail
OG
ALLE
DAGE STARTER VI
lomborg@profibermail.dk
KL.14.00
Revyen løber af stablen med generalMEDLEMSKORT KAN
prøve fredag d. 1. april og premiere
KØBES SAMME DAGE
lørdag d. 2. april 2016. Så husk endelig
VEL MØDT
at sætte X i kalenderen
VENLIG HILSEN BESTYRELSEN
Vi synes, at modtagelsen af jer forløb
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Hvilken vej ?

"Vejgættebilledet" i dette nummer er fra den
sydøstlige del af sognet. Der er formentlig tale
om en meget gammel vej, der skifter navn ved
passagen af en ældre bro over et af vore vandløb. Godt Gæt!!!
Løsningen på sidste nummer Vejgættebillede" var fra stien, der fører ned til Ødis Sø ved
Tveto Hytten i Ødis.

Loppesager

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

Søndag den 22. november kl. 13.30.
En kort dag med ret mørkt vejr, julegløgg
med tilbehør samt en gåtur i skoven. Således er ingredienserne i den sidste tur, der
hvert år gennemføres i "Skovtrolden". Vi
går en tur gennem Drenderup Skov ved
Ødis, hvor vi indsamler materialer til fremstilling af flotte juledekorationer. Efter
turen i skoven samles vi alle ved bålhytten,
hvor der for en beskeden pris kan købes
gløgg med tilbehør til at varme sig lidt på.

Åbent hus i Ødis Forsamlingshus
for pensionister, efterlønnere
og andre interesserede
Tirsdage i ulige uger
kl. 14 - 16.00

Mens de voksne får os en lille snak, kan
børnene og andre interesserede fremstille
dekorationer i et lokale ved Naturskolen.
"Skovtrolden leverer gran,
ler og underlag til dekorationer for et mindre beløb.
Velkommen på årets sidste arrangement i
"Skovtrolden".
Mødested: Naturskolen Drenderuphus
Vamdrupvej 18, Ødis
Kom og få en hyggelig eftermiddag.
Med venlig hilsen
Grethe 7559 8060 - Ingrid 7559 8129
Margit 7559 8139 - Gerda H. 7558 5330
Tove og Bent 7559 8083 - Else 7559 8106
Karen Sophie 7456 8309

SANG FOR SANGGLADE
Tirsdag den 17. november
Vi
samles
om Marie Louise ved klaveFhv. borgmester i Aabenraa, Tove Larsen.
”Mit liv som borgmester”.
ret i Ødis Forsamlingshus
tirsdage i lige uger kl. 19 – 21.
Tirsdag den 1. december
Advent og jul. Billeder, sang og fortælling.
25 kr. inkl. fælles kaffebord
Mette og Poul Nørup, Esbjerg.
– overskuddet går til lokalet, kørselsForedrag og kaffe koster 40 kr.
godtgørelse m.m. til lederen.

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.
Juleudstilling den 21.-22. november
kl. 10-15
Møllevej 10C (overfor Fovslet skiltet)
Åbent hver fredag fra kl. 10.00 - 14.00 eller efter aftale.
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Jytte Gatti
Tlf. 30572301
mail: jyttegatti@gmail.com

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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Kærligheden, sorgen og erindringen - statuer i Roskildes Domkirke

En vandring gennem 1000 år

ved og kærligheden, der stadig forbinder os
med vore kære. Kærligheden, der ikke dør
ved adskillelsen, men er blevet gjort hjemløs og derfor sætter sig i brystet som sorg.
Derfor hører kærlighed og sorg sammen.

Roskilde Domkirke er en vandring gennem
teologi, historie og kunst gennem 1000 år.
De forskellige tidsaldre har sat deres præg
på kongernes gravmonumenter. Restaureringer og tilbygninger viser os, hvordan
kunstnere har udtrykt det kristne budskab i
de forskellige perioder.

Kærlighed og sorg hører sammen

I Christian 9.’s kapel står tre kvindefigurer
på sarkofagens sokkel. De er udført af billedhuggeren Edvard Eriksen, der er mest
kendt for statuen af den lille havfrue. De tre
Kvinder symboliserer erindringen, kærligheden og sorgen. Tre ord som belyser den
efterladtes situation. Minderne om det liv
der var, sorgen over, at det ikke kan vare

Så lad kun sorgen synge,
få luft for al sin klage,
og lad kun savnet tynge,
din godhed blir tilbage.
Du gir os nye kræfter.
Du knytter nye tråde.
Og hvad så sker derefter,
må komme af din nåde.

november 2015
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Kirkehøjskolen forår 2016

- Nordiske stemmer: sagaer, musik, litteratur og personlige beretninger fra Danmark og vore nabolande
Lørdag den 16. januar
Kl. 10 ”Island, drøm og virkelighed” Marianne Gade:
Islændinge er som realistiske fantaster i et
land, hvor virkelighed og drøm hele tiden
blandes. Marianne Gade har på mødrene
side rødder i Island og kommer i sit foredrag ind på sin slægts saga, Svarfdælasagen, der er skrevet i 1400-tallet, og som
hun har oversat til dansk.

Lørdag den 5. marts
Kl. 10 Tapio Juhl ”Fra Finland til Danmark 1943 – De gode hensigters tid”
Tapio Juhl er født i Karelen i 1941.
På grund af krigene mellem Rusland og
Finland 1939 – 1945 kom han som to årig
flygtning til Danmark i 1943 sammen med
sin tre år ældre bror.

Kl. 13 ”Den nordiske klang” - Jørgen I.
Jensen:
Det var i slutningen af det 19. årh. at nogle
nordiske komponister blev kendt i Europa.
Fra og med Grieg i Norge og Gade og
Hartmann i Danmark, kom der en nationalromantisk strømning i musikken. Senere
var det Carl Nielsen, Sibelius og Stenhammer.
Foredraget byder også på mange musikeksempler.
Lørdag den 6. februar
Kl. 10 ”Samme sol – Kain, Hitler og
Knausgård” - David Bugge
Om Knausgårds bog Min Kamp. Bogen er
et originalt forsøg på at indkredse, hvad der
til alle tider har kendetegnet mennesket.
Foredraget bliver holdt i en let tilgængelig
form og forudsætter ikke, at man har læst
Knausgård.

Kl. 13 ”Kunst, kultur og traditioner på
Færøerne” - Borgny Brünings-Hansen
Færingerne lever mellem tradition og det
moderne samfund.
Jeg er født og opvokset i en lille bygd på
Færøerne. Ud fra egne oplevelser og generelle betragtninger vil jeg fortælle om kunst
og kultur i et land, som fascinerer enhver,
der har besøgt det.

Praktiske oplysninger:
Mødested: Jens Holms Hus,
Nicolaiplads 2, 6000 Kolding
Tilmelding: Kirkekontoret, Jens Holms
Hus, tlf.: 75 52 02 47.
kl. 13 At blive sig selv - om Henrik Ibeller www.sanktnicolaikolding.dk
sens "Brand" og "Peer Gynt" - Solvej
Tilmeldingsfrist: Senest onsdag før arranPaabøl: Selv om Henrik Ibsen hører en
anden tid til, er hans værker stadig aktuelle. gementet.
De handler om forholdet mellem sandhed
Betaling: Kontant på mødedagene eller
og løgn, pligt og bekvemmelighed, angst
ved indbetaling: 3409 - 4528101704
og mod, ideal og virkelighed, om kald og
Pris for alle 3 dage: 300 kr.
ansvar, om at finde sig selv, som det hedPris for enkelt højskoledag: 120 kr.
der nu om dage - eller at blive sig selv, som For enkelt foredrag: 75 kr.
Ibsen kalder det - hvor faren er at blive sig
selv NOK.
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Move-Out - dans og hygge
hver anden tirsdag i Vestfløjen
Move-Out er dans for børn fra 7 år og opefter. Vi har det rigtig sjovt, samtidig med
børnene lærer nye danse. Vi holder juleafslutning d. 1. december, men den nye sæson starter op igen d. 19. januar. Jeres børn
er velkomne til at komme og kigge med, og
se om det er noget for dem. Forældre er
selvfølgelig også velkomne til at kigge
med. Vi optræder nogle gange om året, og
jeg er i gang med at undersøge nye steder,
hvor de kan optræde.
Vi øver hver anden tirsdag, i ulige uger fra
kl. 18-19:30 i Vestfløjen (kirkehuset). Det
koster 100 kr. pr. halve år, som udelukkende går til frugt, kage og saft i deres pause.
Er der en rest går pengene til juleafslutning
og sommerafslutning, som børnene altid ser
frem til.
Der er en gruppe på facebook, den hedder
’Move-Out dans i Ødis’ - Der kan I se, lidt
af det vi har lavet.

Vil du være med?
Så kontakt Anette Benzen tlf: 42 95 91 31
eller pr. mail: nettebo89@yahoo.dk
Vi glæder os til at se jer!

Julens salmer og sange i Ødis Kirke
Da vandre Guds engle op og ned
på salmens tonestige!
Da byder Vorherre selv Guds fred!
til dem, den efterhige!
Da åbner sig himlens borge-led,
da kommer ret Guds rige!
Dette vers fra Velkommen igen Guds engle
små har altid dannet et billede for mig. At
vores julesang, hvor tonerne skiftevis er
høje og lave, danner en tonestige, hvor
Guds engle vandrer op og ned ad.
Det er da en god grund til at synge
salmer! Og måske især julen forbinder vi med sang. I Ødis Kirke
har vi to arrangementer, hvor man
kan være med til at lave en tonestige til engle.

De 9 læsninger
6. december kl. 19.00

- en musikgudstjeneste med lokale læse-

re og musikere
En musikgudstjeneste med læsninger fra
Det Gamle og Det Nye Testamente. Ingrid
Garnæs, Thea Jensen og Jan Tinge, alle
bosat i Ødis Sogn, medvirker med sang
og spil. Efter gudstjenesten er der gløgg og
æbleskiver i Vestfløjen.
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Syng julen ind
20. december kl. 14.00

Hvor ”Sang for sangglade” har
været med til at vælge sangene.

Frihedskæmpers gravsten til
Ødis Kirkegård

Gudstjenester i Ødis Kirke
november-december 2015
(Hvor andet ikke er nævnt,
er gudstjenesterne v/ sognepræst
Borgny Brünings-Hansen)

November
8. 23. søndag efter Trinitatis
kl. 10.30
15. 24. søndag efter Trinitatis
kl. 10.30 v/ Lene Thiim
22. Sidste søndag i kirkeåret
kl. 9.00 Kaffe og rundstykker i Vestfløjen efter gudstjenesten
29. 1. søndag i Advent
kl. 10.30

December
6. 2. søndag i Advent
kl. 19.00 Musikgudstjeneste.
Gløgg og æbleskiver i Vestfløjen.
13. 3. søndag i advent
kl. 10.30 v/ Kristina Nilsson
20. 4. søndag i advent
Kl. 14.00 Vi synger julen ind.
En eftermiddag med julens
salmer og sange.
24. Juleaften
kl. 13.00 Børnegudstjeneste og
kl. 16.00 Julegudstjeneste
25. 1. juledag kl. 10.30
26. 2. juledag Ingen gudstjeneste,
vi henviser til omegnens kirker.
1. januar Nytårsdag kl. 16.00
kl. 10.30 v/ Kristina Nilsson
Vi ønsker hinanden et godt nytår
over et glas i våbenhuset.

10. oktober i år bragte Tv 2 nyheden om en
gravsten. ”Der ligger en gravsten i vandkanten tæt på Hundested. Teksten kan læses af
enhver, der går forbi på stranden:
”Johann Mackeprang Böge,
født 10.2 1909, død 8.5 1994.”
Stenen er en del af den lokale kystsikring og
rummer ikke bare én, men to helt usædvanlige historier: For det første må gravsten slet
ikke ligge frit i naturen uden at være knust
eller have fået fjernet indskrifterne….For
det andet er der tale om et gravminde for en
mand, der satte livet på spil for at beskytte
Danmark. Nu ligger hans gravsten og passer
på den sjællandske nordkyst.”
Johann Mackeprang Böge havde tætte
forbindelser til Ødis Bramdrup og Ødis,
og nu arbejdes der med at få stenen til
Ødis Kirkegård.
Dato for markering af rejsning af stenen
oplyses i nærmeste fremtid på kirkens
hjemmesiden og i dagspressen.
Kontakt
Organist: Karin Petersen..41593437
Sognepræst:
Borgny Brünings-Hansen .......75598150
Fridag: mandag
Graver: Find Christensen .......7559 8121
Formand: Peder Nissen ….......75598203
Kirkeværge: John Bording .....23204023
Ved dåb, bryllup og begravelse
henvendelse til sognepræsten.
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Tømrer- og
snedkerarbejde..!

EIGIL
FABRICIUS
Eigil Fabricius
Steppingvej 16, Ødis
6580 Vamdrup

www.eigilfabricius.dk

7559 8382 / 2239 6002

Cykler - Knallerter
Plæneklippere - Motorsave
SALG OG SERVICE
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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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Johann Mackeprang Böge havde
tætte forbindelser til Ødis Bramdrup
og Ødis. For nylig blev hans gravsten fundet ved vandkanten tæt på
Hundested.
Nu arbejdes der med at få stenen til
Ødis Kirkegård. Så er det jo nærliggende at bringe Harald Oksbjergs
artikler om Johann Böge.
Danske soldater i Ødis vinteren
1939-40

”For at afvise neutralitetskrænkelser og til
om muligt at hindre andre magter i at anvende dansk område under sammenstød
mellem krigsførende parter” udstationerede den danske regering i vinteren 1939-40
danske soldater i forskellige lokaliteter i
det sydlige Jylland. Således lå løjtnant
Johann M. Böge (JMB) i kantonnement,
dvs. indkvarteret hos private, med sit kompagni i Ødis.
I indkvarteringsperioden blev JMB kæreste med min ældste søster Grethe Oksbjerg. Imidlertid viste det sig, at de danske
soldater ikke var i stand til at klare opgaven.
Som bekendt overskred de tyske tropper
den dansk-tyske grænse den 9. april 1940.
JMB rykkede med sit kompagni nordpå i
Jylland. Den 10. april mødte det danske
kompagni tyske soldater i Skals. Jernbanelinjen blev demarkationslinje, dvs. en neutral linje mellem dansk og tysk kantonnementsområde.
Den 17. april 1940 ansøgte JMB krigsministeriet om sin afsked fra militæret.
”Som grund for min ansøgning skal jeg
anføre, at jeg ikke ønsker at forrette tjeneste, så længe landet er under tysk besættelse”.
JMB fik bevilget sin afsked fra den 1. maj
1940 at regne.
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Böge som modstandsmand 1940-45
Böge fik ansættelse ved Hedeselskabet i
Tønder. Sammen med andre dansksindede
var JMB i 1941 med til at oprette en terrænsportsforening. Foreningens medlemmer betragtede terrænsport som en forløber for en egentlig modstand mod tyskerne.
I august måned 1943 blev JMB tilknyttet
SOE, som er forkortelse for Special Operations Executive. SOE var en hemmelig
britisk militærorganisation, som havde det
formål at skabe kontakt med eller yde bistand til modstandsbevægelser i de af aksemagterne besatte lande. Böges dæknavn
blev Fordwick.
The Fordwick Line havde til hovedopgave
at etablere en forbindelseslinje fra Sverige
via Danmark ind i Tyskland. Ad linjen
transporterede man agenter og forsendelser. Med tiden voksede antallet af modstandsfolk og flere af disse måtte ad livlinjen bringes i sikkerhed i Sverige. I dette
arbejde spillede bl.a. dr. Westergaard,
Ødis Bramdrup, en vigtig rolle.
Imidlertid blev et medlem af modstandsgruppen i Tønder i december 1943 taget af
tyskerne og under afhøringen afslørede
han, at han var på vej med et hemmeligt
brev til JMB. Böge blev heldigvis advaret
så tids, at han med venners hjælp kom til
Westergaard i Ødis Bramdrup.
Citat fra Sønderjyske Årbøger 1991:
”Fordwick” – en rekognoscering for en
forbindelse Stockholm – Hamborg og retur.
Af Johann Böge

På flugt til Sverige

Den sidste dag, jeg var i lægeboligen, nåede jeg lige at sige farvel til min kæreste.
Hun var datter af pastor Andreas Oksbjerg
i Ødis og havde været hjemme på et par
fridage uden at have nogen anelse om alt
det, der var sket. Så snart det var forsvarligt mørkt, gjorde dr. Westergaard sig et

ærinde ned i præstegården, hvor han ganske rigtigt traf Grethe, der netop var på
vej ud af døren. Ubemærket af alle øvrige, fik han hende i korthed sat ind i sagerne, og en times tid efter mødtes hun
og jeg bag tætsluttende mørklægningsgardiner.”
Det lykkedes Böge at komme med tog
fra Vamdrup til Helsingør og derfra videre med fiskerbåd til Hälsingborg.
Om Johann Böges videre færden frem til
den 15. marts 1945, hvor han blev arresteret af Gestapo i Aarhus, kan man læse
i Sønderjyske Årbøger 1991, udgivet af
Historisk Samfund for Sønderjylland.
I tre dage blev JMB tortureret i fængslet i
Mejlgade. Det lykkedes ham at skjule sin
forbindelse til såvel SOE som til den
danske modstandsbevægelse. Gestapo i
Aarhus anmodede hovedkvarteret i København om yderligere oplysninger.
Imidlertid bombede RAF den 21. marts
Shellhuset, hvorved alle arkiver gik op i
luer. Derefter blev Böge og hans medfanger overført til Frøslevlejren. I slutningen af april 1945 begyndte Bernadottes hvide busser at føre norske og danske
kz-fanger hjem med mellemstation i
Frøslev.
De norske fanger var de første, der skulle
med busserne. JMB lærte sig derfor hurtigt norsk og kom som falsk nordmand
med den første bustransport. Under en
pause før Lillebæltsbroen smuttede Böge
over på den vejbane, hvor trafikken gik
sydpå. Trods mange farlig forhindringer
lykkedes det Böge at møde Montgomerys 2. armé på Lüneborg Hede.
Både Johann og Grethe var nervemæssigt nedslidte. Böge var blevet sparket i
hovedet af Gestapo og følgelig blevet
døv på det ene øre. I stedet for giftermål
besluttede de at ophæve deres forlovelse.
Gennem de følgende mange år opretholdt de via brevveksling forbindelsen
med hinanden. Da Grethe var godt 70 år

og Johann var godt 80 år gammel, blev
de endelig gift på Skt. Lukas den 29.
november 1985 og bosatte sig i Holte
nord for København.

Tyske soldater i Ødis 1940-45

Under krigen havde Ødis indkvartering
af tyske soldater i forsamlingshuset, missionshuset og i præstegårdens hestestald
og lade.
De tyske soldater og lokalbefolkningen
omgikkes hinanden på fredelig vis. Unge
teenagedrenge forsøgte fra tid til anden
at drille tyskerne. De piftede dækkene på
tyskernes køretøjer med søm. De drev en
farlig sport ved at save tyskernes telefonpæle over på midten.
En aften blev det tyskerne for meget.
Drengede blev spottet af tyskernes søgelys, mens de kravlede i en plovfure. Det
lykkedes drengene at flygte og tage ophold ved den ene husgavl på murer Skøts
hus, mens en tysk soldat holdt vagt ved
den gavl der vender mod Askely.
Skøts hus stødte op til den daværende
præstegårdshave, der hvor Ødis Børnehave nu ligger.
Om dagen handlede de samme drenge
med tyskerne. De byttede saltflæsk med
tobak. Flæsket skar de af de grisestykker,
som min mor havde hengemt i saltlage i
en træbalje i kælderen. Det kunne hænde,
at vi drenge fik et venskabeligt forhold
til de tyske soldater. Vi oplevede at køre
tur med soldaterne i deres biler.
Vi følte det som en mærkbar forandring i
vores hverdag, da krigen sluttede. Godt
nok fik vi besøg af englænderne, men de
kørte hurtigt igen. Flere dage lå vi i grøften ved hovedvej 10 i Vonsild eller i
Taps og så på, at tyskerne marcherede
med syd og englænderne kørte den modsatte vej. Bønderne fik gang i deres biler,
som havde været opklodset under krigen,
og trafikken på vejene tog til.
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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?

Dette nummers "Hvad er Det" er en
slags snylter, som man kan finde på hunderose. Hvad er Det?
Løsningen på sidste nummers "Hvad er
Det" var skelettet af det afskårne hoved
af en gedde formentlig fanget ved Ødis
Sø, hvor hovedet blev fundet.
Gedden er almindelig udbredt i hele
Danmark. Den lever i ferskvandsøer og
vandløb samt i brakvand og i havvand med
et meget lavt saltindhold. Gedder foretrækker klart vand, da de jager med synet. Hannerne bliver kønsmodne som 2-3
årige, hunnerne som 3-5 årige.
Gedden, der er en rovfisk, jager ved at
stå ganske stille mellem planter og vente
på, at et byttedyr kommer forbi. Af andre
store fisk kan geddens bytte være brasener, aborrer, skaller og andre gedder.
Geddens eneste fjende blandt andre fisk
er dens artsfæller.
Den er stort set altædende og kan generelt tage bytte, der er op til halvt så
stort som den selv. Gedden bevæger sig
frem mod byttet i et pludseligt spring ved
hjælp af et kraftigt slag med halen.
Det er meget vigtigt, at der findes
gedder i vore søer og vandhuller, idet de

Af Frede Nielsen

er med til at forhindre, at disse bliver
næringsstofforurenede på grund af tilstedeværelsen af for mange skidtfisk, såsom
skaller og brasener, der som nævnt som
udgør en stor del af geddens føde.
Gedden kan dø på grund af sin grådighed. Som det kan ses på billedet har den
et meget kraftigt gebis med bagudrettede
tænder, som kan forhindre den i at give
slip på sit bytte. Hvis det, den får bidt sig
fast i er for stort, bliver den immobil i
dagevis, mens den ligger og fortærer byttet, som hænger den halvvejs ud af munden. I mindre vandhuller, hvor der er
mangel på fisk, kan gedden leve af vandinsekter og vandbænkebidere hvilket dog
betyder, at dens vækst er nedsat.
Den art, der findes i Danmark, Esox
lucius, har en meget stor udbredelse; den
findes både i Nordamerika, Europa og i
Nordasien. I Danmark træffes den i
næsten alle søer, i åer og i brakvand.
Gedden gyder i forårsmånederne på meget lavt vand, f.eks. på oversvømmede
marker. Et par måneder efter klækningen
er ungen 4-5 cm og begynder nu at æde
andre fiskeunger. Gedden er en populær
sportsfisk; det største eksemplar, der er
fanget i Danmark, var på 150 cm og vejede over 25 kg.
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Kilder: Wikwpedia og Gyldendals leksikon

Nyt fra Ødis Skole
Referat fra skolebestyrelsesmøder
Referent: Jan Søgaard Jørgensen, forældrerepræsentant i skolebestyrelsen
Første skoledag efter sommerferien blev
fejret med flaghejsning og fællessang. Der
er startet en ny lærer på skolen. Jacob Henningsen er startet pr 1. august. Jacob kommer fra Sdr. Stenderup skole, velkommen
til Jacob.
Der er kommet 2 nye medlemmer i skolebestyrelsen, Jette Hansen og Kira Nielsen.
De har afløst Dorte Vadgaard og Rikke
Petersen.
Der er påbegyndt et arbejde med at indføre
den overordnede strategi for Kolding Kommune, som er baseret på målstyret undervisning. Der har været foredrag på skolen
om dette i forhold til at klæde lærerne på
og for at understøtte opkvalificering af de
ansatte til denne nye undervisningsmetodik. Der skal udarbejdes planer for læringsaktiviteter for den enkelte, og der skal dannes læringsforløb via en digital platform,
hvor der bygges komplette årsplaner for
læring i klasserne.
Der er lagt 5000 kr. i en pulje til elevrådet.
Hvis der sker hærværk, bliver beløbet til
reparation fratrukket puljen. De penge, der
er tilbage ved skoleårets afslutning, kan så
bruges til noget, som elevrådet ønsker.
Skolebestyrelsen arbejder på at lave en
støtteforening for skolen, som kan hjælpe
til med at stå for arrangementer på skolen.
Det gælder elev-/klassearrangementer og
arrangementer med inddragelse af lokalsamfundet.
Der er igangsat et forløb med hjælp fra
designkonsulenter fra Kolding Kommune,
hvor skolens værdisæt skal opdateres.
I ugen op til efterårsferien har der været
Bakkeby på skolen, hvor skolen var omdannet til et mini-samfund.
Det var nogle fantastiske dage for børnene,
som de længe havde set frem til.
Om torsdagen var der åben Bakkeby, hvor

alle kunne komme og se, hvad der var blevet lavet i værkstederne og købe mad i
isboden og caféen. Der var et rigtigt flot
fremmøde og en stor tak til skolens personale og de forældre, som har hjulpet til
med at gøre Bakkeby til en stor oplevelse
for børnene.
Skolen har besluttet at være en del af VMhåndbold i Kolding. Skolen har fået tildelt
et antal billetter, så alle elever har mulighed for at se kampe torsdag den 10/12.
Skolebestyrelsen planlægger og koordinerer denne dag.
Det første forløb i forbindelse med Ødis
som idrætsskole er netop afsluttet. Det har
været et fodboldforløb, hvor trænere fra
Kolding Q (landsholdsspillere) har været
tilknyttet. Forløbet vil efterfølgende blive
evalueret.
3., 5. og 6. klasse har været afsted på lejrskole i henholdsvis Jels, Vingsted og Blåvand.
Der er startet en dialog omkring, hvordan
vi kan samarbejde på tværs af klasserne i
indskolingen, for at være med til at sikre og
bibeholde gode sociale relationer på tværs
af klasserne.
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Ny leder på Ødis skole
Vi er glade for at kunne fortælle, at Susanne Runge Hartwigsen er ansat som ny
skoleleder.
Susanne starter på skolen den 1. december. Hun er uddannet lærer og har arbejdet med skoleledelse gennem de seneste
6 år, senest som leder på Tjæreborg Skole ved Esbjerg.
Susanne er 46 år og bosat i Ribe sammen
med sin mand og 2 døtre på 8 og 10 år.
Vi glæder os til, at Susanne starter på
Ødis Skole.
Susanne afløser Mads Høeg, som har
fået nyt arbejde, som skoleleder på
Bramdrup Skole. Vi vil gerne takke
Mads for sin tid på Ødis Skole og ønske
ham held og lykke i sit nye job.

Fordeling af hal-tider

sæson 2015/2016 - følg med på odis-if.dk
Fra

Til

mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

GymnastikForældre/
Badminton 16:30 17:00 ungdom
Fodbold _5-7
barn
Gymnastik
Gymnastik
forældre/
Badminton 17:00 17:30 ungdom
Fodbold _5-7 Spring 1
barn

fredag
Fodbold
U10-U13
Fodbold
U10-U13

Badminton 17:30 18:00 ungdom
Gymnastik

Gymnasttik - Badminton - Fodbold
Spring 1
ungdom
U10-U13

Ældre18:00 18:30 gymnastik

Gymnastik

Gymnastik - Badminton Rytmik
ungdom

Ældre18:30 19:00 gymnastik

Gymnastik

Gymnastik - Badminton Spring 2
ungdom

Badminton - Gymnastik 19:00 19:30 Badminton FFS
Spring 2
Håndbold
Badminton - Gymnastik 19:30 20:00 Badminton FFS
Spring 2
Badminton 20:00 20:30 Badminton Håndbold
FFS
Badminton 20:30 21:00 Badminton Håndbold
FFS
Badminton 21:00 21:30 Badminton Håndbold
FFS
Badminton 21:30 22:00 Badminton Håndbold
FFS

Håndbold
Håndbold
Håndbold
Håndbold
Håndbold

Præmiewhist i Ødis Hallens Cafeteria
Tirsdage i ulige uger kl. 19.00
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Aktiviteter i Ødis Hallen

Søndag den 29. november:

Der er åbenhal arrangementer

Serie 3 damer 12.20

fredag den 13. november kl 18-21:30

serie 1 damer 13.45

fredag den 18. december kl. 18-22.

Serie 2 herrer 15.15

Her er en foreløbig kampplan over

Søndag den 13. december:

hjemmekampene i efteråret. Der kan

Serie 3 damer 12.20

forekomme ændringer.

Serie 1 damer 13.45

Lørdag den 15. november:

Serie 2 herrer 15.15

Serie 3 damer 12.20

FFS (Fodbold for Sjov) rykker inden-

Serie 1 damer 13.45

dørs og er i hallen tirsdage fra 19-

Serie 2 herrer 15.15

20:30

LOKAL AVISEN
for 25 år siden

tiltrådt fritidsnævnets indstilling om, at den 3. idrætshal i Vamdrup kommune
opføres i Ødis sogn.

Nr. 10 torsdag den 22.
november 1990
Julearrangement for
Orientering fra Hallens alle
bestyrelse
Lørdag den 1. december er
I et brev af 2. oktober 1990
fra Vamdrup kommunes
byråd modtog hallens bestyrelse meddelelse om, at
Ødis Hallen fortsat ikke kan
indgå i kommunens budgetter for 1991-94 og er begrundet i de generelle udsigter for kommunens fremtidige økonomi.
Endvidere oplystes det, at
økonomiudvalget dog har

der skovtur i Drenderup
Skov, hvor julemanden findes, samling på kirkepladsen, Sang på Vesterled.
Juletræet på Torvet tændes,
Der er godteposer til børnene, og der kan købes æbleskiver og gløgg.

Ødis Sogn i udvikling

Ved rejsegildet på andelsboligerne i Ødis blev sagt

mange gode ord om betydningen af vækst i Ødis. Det
er ikke alene bager, Brugs
og skole, der nyder godt af
nye ”kunder”. Også i det
kulturelle liv er der brug for
inspiration. Derfor er det
vigtigt, at der tages godt
imod tilflyttere.

Brugsens 100 års jubilæum

Brugsens 100 års jubilæum
den 6. januar 1991 vil blive
fejret med forskellige aktiviteter og masser af jubilæumstilbud i butikken i dagene 2.-5. januar og slutte
med en fest den 5. januar
1991.

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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www.trafikskolen-vamdrup.dk

Udtrækning af
Ødis IF lotteri

Oktober
260
137, 216, 111
130, 108, 277, 225
57, 138, 66, 198

28

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
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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 Søbo, afd. 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
Kirkesiderne:
Borgny Brünings-Hansen
7559 8150
Velkommen til Ødis Sogn:
Fovslet:
Karen Nielsen,
51269469
Ødis:
Inge M. Thomsen, 75598413
Ødis Bramdrup:
Jonna Jørgensen, 51958390
Kasserer:
Jytte Dantoft,
Skovvang 1, Ødis 7559 8385

Kolding

Annoncer:
Kristian Frandsen 26398292

Kommune

Akseltorv 1
6000 Kolding
Telefon 79 79 79 79
Telefax 79 79 20 33
E-mail: kommunen@kolding.dk
Hjemmeside: www.kolding.dk
Bank: 7040-2902103

Ekspeditions– og telefontider:
Mandag-onsdag ………. kl. 8.00-15.00
Torsdag ……………..… kl. 8.00-17.30
Fredag ……………….. kl. 8.00-14.30
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Tryk:
Trykkeriet
Østergade 24
6580 Vamdrup

7558 1007

Oplag: 670
heraf omdeles
580 i Ødis Sogn
ca. 90 sendes udensogns
Abonnement:
Indensogns 100 kr.
For et helt år (10 numre)
Udensogns 160 kr.
Konto: 7040 0000175819
Læs også www.ødis.dk
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Denne gang er vi på besøg i den
vestlige del af sognet, hvor man kan
finde ovenstående idylliske sceneri.
Hvor er vi henne?
Billedet bringes efter opfordring
fra en læser.

"Gættebilledet" i sidste nummer af
avisen var fra Spejderhuset i Ødis
kaldet "Tveto Hytten".

Næste nummer:
Udkommer 8. december 2015
Deadline 28. november 2015
kl. 8.00

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

