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Fest i Børnehuset
Søbo afd. Ødis

Vi har igen i år erhvervet
”Det grønne flag”. Vi er med
i ”Grønne spirer” projektet,
som er Friluftsrådets landsdækkende grønne mærkningsordning for børneinstitutioner.
Læs s. 6-7

Tirsdag den 9. februar 2016

Fastelavnsfester
Lørdag den 6. februar er der
fastelavnsfest for hele sognet i Ødis Hallen, og søndag
den 7. februar er der kåring
af Fovslets kattekonge i
værkstedet hos Karen og
Palle. Begge dage er kl. 14.
Læs s.8 og 13

Vinterstemning anno 2016 /Foto: Frede Nielsen)

Ødis Antenneforening til hele Ødis Sogn
Efter den 1. april, hvor nuværende medlemmer af antenneforeningen bliver koblet på fibernettet og får YouSee TV, vil alle husstande i
hele Ødis Sogn få mulighed
for at blive medlem af Ødis

Antenneforening og derved
opnå de fordele, som Antenneforeningen har forhandlet
sig til hos TREFOR..
Læs om hele projektet side 7
i denne avis og i december
nummeret ligeledes side 7.

19. årgang

Sogneforeningens
generalforsamling
Den årlige generalforsamling afholdes tirsdag, den
23. februar kl.19 i Ødishallens cafeteria.
Tobias Jørgensen er gæstetaler.
Læs s.3 og 5
I dette nummer af Sogneavisen kan du læse om:
Sogneforeningen
s. 3
Landsbyen lever
s. 4
Gen. Fors.fællesforeningen s. 9
Ødis vandværk
s. 9
Vesterleds Vennekreds s. 10-11
Bankospil på Vesterled s. 11
Åbent Hus /sangglade
s. 12
Madholdet
s. 12
Fællessang på Vesterled s. 13
Hvilken Vej?
s. 14
Loppemarked
s. 15
Kirkesider
s. 17-20
Pandespejlet
s. 23-24
Hvad er det?
s. 26
GK Byg
s. 27-28
Forsamlingshuset
s. 29-30
Ødis IF
s. 31

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

Sognets aktivitetskalender
FEBRUAR
6. kl. 14, Fastelavnsfest for hele
7.
9.
9.
11.
12.
16.
16.
23.
23.
23.
28.
29.

sognet, Ødis Hallen, Ødis
Spejderne og støtteforeningen for
ØIF
kl. 14, Fastelavnsfest i Fovslet
Fovsletvej 25, i værkstedet hos
Karen og Palle
kl. 19, Sang for sangglade, Ødis
Forsamlingshus
kl. 14, Bankospil på Vesterled,
Vesterleds Vennekreds
kl. 19,30 Sogneaften i Vestfløjen,
Menighedsrådet
kl. 18-21.30, Åben hal Ødis
Hallen, ØdisIF
kl. 14, Åbent hus for pensionister
og efterlønnere i Ødis Forsamlingshus
kl. 19, Præmiewhist, Ødis Hallens
Cafeteria
kl. 14, Bankospil på Vesterled,
Vesterleds Vennekreds
kl. 19, Generalforsamling i Sogneforeningen, Ødis Hallens Cafeteria
kl. 19, Sang for sangglade, Ødis
Forsamlingshus
kl. 09,30 Generalforsamling i
Krolfklubben Madholdet,
Klubhuset på Steppingvej
kl. 19, Generalforsamling i Fæl
lesforeningen Aktivitetsudvalget/
Stifindergruppen, Ødis Hallens
Cafeteria

1.
8.
9.
11.
15.
12.
15.
22.

kl. 19, Præmiewhist, Ødis Hallens
Cafeteria
kl. 19, Sang for sangglade, Vest
fløjen
kl. 19, Generalforsamling i
Vesterleds Vennekreds, Vesterled
kl. 18-21.30, Åben hal Ødis Hal
len, ØdisIF
kl. 14, Åbent hus for pensionister
og efterlønnere i Ødis Forsamlingshus
kl. 9, Årbejdslørdag, i Forsamlingshuset
kl. 19, Præmiewhist, Ødis Hallens
Cafeteria
kl. 19, Sang for sangglade, Ødis
Forsamlingshus

APRIL
1. Generalprøve Ødis Revyen, Ødis
2.
5.
9.
25.
28.

Hallen
Premiere Ødis Revyen, Ødis Hallen
kl. 19, Filmaften, Vamdrup Kino.
Menighedsrådet
kl. 9.30-14 Loppemarked i Ødis
Hallen, Støtteforeningen
kl. 19,00 Ekstraordinær general
forsamling i Ødis Vandværk
kl. 17.30, Spis-sammen-aften i
Ødis Forsamlingshus

Aktiviteter i Ødis Hallen
Der er åben hal arrangementer
Fredag den 12. februar
Fredag den 11. marts.
Begge gange kl. 18 - 21.30.

MARTS
1. kl. 14, Åbent hus for pensionister

Sogneavisens deadline og
udgivelsesdatoer 2016 side 4

og efterlønnere i Ødis Forsamlingshus
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NYT FRA
SOGNEFORENINGEN
Generalforsamling

Den årlige generalforsamling afholdes
tirsdag, den 23.februar kl.19 i Ødishallens cafeteria. Vi har inviteret lokalpolitikeren, Tobias Jørgensen som gæstetaler.
Tobias vil bl.a. tale om, hvordan det er at
være nyvalgt lokalt byrådsmedlem.
HUSK at forny eller tegne medlemsskab
til Sogneforeningen, så du har stemmeret på generalforsamlingen. Se dagsorden side 5 her i avisen.

at udvikle fremtidens landsbyfællesskaber
andet sted i avisen (side 4).

To-Frilandsbyer

Regeringen foreslår, at hver kommune
udpeger to Frilandsbyer, som bl.a. får
tilladelse til at udvikle sig uden de mange
Kontingentforhøjelse fra 2016
snærende bånd, som planloven foreskriDa Sogneforeningens eneste indtægt er
kontingentet, har det været nødvendigt at ver. Ødis har på et meget tidligt tidspunkt
hæve medlemskontingentet til 100 kr. pr. indsendt en forhåndsansøgning til Kolperson gældende fra året 2016. Prisen ding Kommune for at blive en af de to.
for foreninger er stadig 200 kr. pr. for- Hjertestarter-app
ening. Tak til alle, der fortsat støtter for- De tre hjertestartere er nu registreret på
eningen med deres kontingentbetaling.
Trygfondens hjertestarter-app, som kan
Tegn eller forny dit medlemskab ved at hentes til telefonen. Her kan man søge
indbetale på bankkonto:
hjertestarteres placering over hele landet.
5881 4383 569 430
Der er faktisk 12645 hjertestartere i Dan(husk navn og adresse)
mark.

Landsbyen lever

”Gartnerihaven” ved Steppingvej
Kolding Kommune har købt ”gartnerihaven”, som herefter vil indgå i området
langs med Ødis Sø. Det vil, når der bliver
tyndet ud i hegnet, give et rigtig flot udsyn til Ødis Sø.

Gennem sidste halvdel af 2015 har mange
af jer været involveret i projektet
”Landsbyen lever/Fremtidens landsbyfællesskaber”, et samarbejde mellem
Sogneforeningen, Designsekretariatet i
Kolding Kommune og firmaet ”Flyvende
okt,,ober” og Landsbyforum. Resultatet af
dette arbejde blev præsenteret for involverede Ødis og omegns beboere, for andre
landsbyrepræsentanter og politikere på et
møde den 21.1. Se mere om projektet med

Facebook
Brug ”Det sker i Ødis og omegn”, her kan
man holde sig orienteret om, hvad der
sker i området.

Bliv medlem af Sogneforeningen
Info
til ny
Årligt kontingent:
e me
dlem
- Privatpersoner 100 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”, Farris-

vej 8, Ødis Bramdrup
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”Landsbyen lever” – afslutningen
på udviklingsprojektet med fokus
på Ødis og omegn

tagsomhed. Men ikke alle
aktiviteter er synlige og kendte.
Ikke desto mindre er alle disse
Sogneforeningen, Designsekretariatet fra
”limen”, der holder sammen på vores tre
Kolding kommune og Flyvende Oktober
små landsbyer. Vores fokus vil bl.a. være,
har gennem flere måneder søgt at få svar
at vi fremover får lavet en samlet oversigt
på følgende spørgsmål gennem interview
over, hvad der egentlig sker rundt omog workshops med mange mennesker fra
kring, så det bliver synligt og nemt for os
lokalområdet:
alle og for nye beboere at vide, hvor man
Hvad skal der til, for at flere beboere skal henvende sig, hvis man f.eks. gerne
deltager i de større fællesaktivite- vil med i en klub eller i en aktivitet, eller
ter og -initiativer, der skaber
bare har lyst til at mødes med en, der f.eks.
samhørighed for alle?
også samler på frimærker. Vi vil umiddelHvad skal der til for at de nye/”ikke- bart efter generalforsamlingen tage hul på
deltagende” beboere vil deltage? trin 1 i løsningsmodellen. Vi vil løbende
Hvad kan vi selv gøre for at skabe
holde jer orienteret, dels gennem Sognemere engagement?
avisen, dels via Facebook ”Det sker i Ødis
Resultatet gjorde os meget klogere, og vi
og omegn”.
er klar til at tage udfordringen op.
Løsningsmodellen til ”Landsbyen lever”
Projektet har endnu engang klargjort for
kan findes på Facebooksiden ”Landsbyen
os, at der foregår rigtig meget i Ødis og
lever”.
omegn. Der er mange foreninger og rigtig Venlig hilsen
mange små interessegrupper og stor fore- Sogneforeningen

Undgå avisdød……

Avisdød ? – ikke her hos os, hvis
altså vi husker at betale for abonnementet til Sogneavisen, som i
øvrigt snart får nyt navn.
Mange af læserne giver udtryk for, at
det er en god avis, og det vil være svært
at undvære den. Og der en del af læserne - ca. 100 personer, der betaler de
100 kr. hvert år. Nogle betaler endda
ekstra beløb. TAK FOR DET.
Regnskabet for 2015 er netop afleveret
af vores dygtige og flittige kasserer.
Det viser et lille overskud på omkring
2000 kr. Så det kører lige rundt.

Men med det lille overskud er der ikke
plads til investeringer eller sjov, som at
lave Sogneavisen i farver.
Hvis alle betalte, kunne vi trykke avisen i farver og endda have et komfortabelt overskud.
For kun 100 kr. om året får du 10
numre af Sogneavisen, som indeholder næsten alt, hvad du har brug for
at vide om Ødis og omegn.
Konto: 7040 0000175819 – husk navn
og adresse.
Bor man uden for sognet og får Sogneavisen sendt med posten koster det
160 kr. for et år,

Sogneavisens deadline og udgivelsesdatoer 2016
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4

deadline 27. februar
deadline 26. marts
deadline 30. april

udkommer 8. marts
udkommer 5. april
udkommer 10. maj
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Generalforsamling

Sogneforeningen
afholder ordinær
generalforsamling,
den 23. februar 2016
kl.19.00 i
Ødishallens Cafeteria

Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest 8 dage
inden generalforsamlingen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Ændring af vedtægter
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af revisor
10.Valg af revisorsuppleant
11. Eventuelt

Tobias Jørgensen som gæstetaler vil bl.a. tale
om, hvordan det
er at være nyvalgt lokalt byrådsmedlem.

Hvorfor betale kontingent til
Sogneforeningen?



Joh… det bør man, fordi Sogneforeningen
er den lokale forening for Ødis, Ødis
Bramdrup og Fovslet






Sogneforeningen er talerøret til
Kolding Kommune vedr. drift og
anlægsarbejder.
Sogneforeningen er tovholder på
projekter i Ødis og omegn, som
bl.a. hjertestarter- indsamlingen,
Ødis Sø projektet, Landsbyen
Lever-projektet og undersøgelsen af mulig etablering af nye
byggegrunde.
Sogneforeningens indtægter
kommer udelukkende fra kontingentindbetalinger.

Udgifterne er mange i forbindelse med de arrangementer, der
afholdes i cafeteriet. Til disse
arrangementer har fortæringen
hidtil været gratis, men manglende kontingentindtægter kan
betyde, at vi på sigt kan blive
nødt til at opkræve betaling for
kaffe og kage.

Bankkonto: 5881 4383 569 430 husk
navn og adresse
Betal i dag, mens du husker det.
Dit kontingent er 100 kr. pr. person/200 kr. for foreninger og institutioner
Du har herefter stemmeret på generalforsamlingen den 23.2.2016

Venlig hilsen
Sogneforeningen

5

Hejsning af Det grønne flag og
indvielse af vores nye køkken og
gang.

gennem de mange aktiviteter. Personalet har
været rigtig gode til at
involvere alle børnene i
de forskellige aktiviteOnsdag den 27. januar var der fest i Børne- ter, og har gjort en stor
huset Søbo afd. Ødis.
indsats for at integrere
naturen i børnenes
hverdag.
Vi har igen i år erhvervet ”Det grønne
flag”. Vi er med i ”Grønne spirer” projek- Vi havde inviteret Børneudvalgsformand
tet, som er Friluftsrådets landsdækkende
Christian Haugh til at komme og hjælpe
grønne mærkningsordning for børneinstitu- med at hejse ”Det grønne flag”.
tioner. Grønne spirer ønsker at støtte op om Leder Bente Møller bød velkommen, og
det sunde børneliv, hvor naturen bruges
derefter sagde Christian Haugh nogle ord
aktivt. Undersøgelser viser, at børn der
om projektet. Han roste børn og personale
opholder sig meget i naturen, er mere raske for det arbejde, der var blevet gjort for at
og udvikler koncentrationsevner, samarerhverve ”Det grønne flag”. To børn, Boas
bejdsvilje og opfindsomhed.
og Johannes, hjalp Christian med at hejse
flaget. Det var lidt svært, for vejret var ikke
helt med os, og det blæste en hel pelikan
.
STORT TILLYKKE MED DET GRØNNE FLAG.
Bagefter gik vi ind i børnehaven, hvor Jacob klippede den røde tråd til vores nye
køkken og gangtilbygning. Hermed var de
renoverede lokaler indviet.
Der blev serveret edderkoppeboller og kaffe/te til børn og forældre.
Tak til Christian Haugh for at give sig tid
til at komme til os og hjælpe. Også en tak
til forældre og børn som kom for at deltage
i arrangementet.
For at få ”Det grønne flag”, skal der arbejdes med et naturtema i 3 måneder. Alle har
i år arbejdet med ”Krible krable” projektet.
I forbindelse med dette har børnene været i
skoven og på stranden for at lede efter smådyr, som de har undersøgt og lært om. Nogle børn har fanget haletudser og fulgt deres
udvikling til voksen frø. Andre har lavet
regnormebo, hvor de kunne følge ormenes
liv.
Alle børn og voksne har leget, sunget og
været kreative. De er blevet udfordret motorisk, sansemæssigt, samt læringsmæssigt
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Ødis Antenneforening til hele Ødis Sogn
Som opfølgning på indlægget i sidste
nummer af Sogneavisen, vil vi pointere, at efter den 1. april, hvor nuværende medlemmer bliver koblet på fibernettet og får YouSee TV, vil alle husstande i hele Ødis Sogn få mulighed
for at blive medlem af Ødis Antenneforening og derved opnå de fordele,
som Antenneforeningen har forhandlet
sig til hos TREFOR.
Hvis man bruger TREFOR i forvejen,
melder man sig bare ind i Ødis Antenneforening, hvorefter man får det hele
billigere.
Hvis man ikke bruger TREFOR, men
har fibernet indlagt i huset, henvender
man sig til Antenneforeningen, som så
sørger for resten.
Hvis man ikke har fibernet indlagt i
huset, men gerne vil med på de nye
muligheder, henvender man sig også
til Antenneforeningen, som så sammen
med TREFOR finder ud af at få fibernettet skudt ind i huset, hvor det er
mest hensigtsmæssigt.

Grundpakke inkl. medlemskab af Antenneforeningen vil blive omkring
170,00 kr. pr. måned.
Så kan man bestille ekstrakanaler eller
bland selv 10 eller bland selv 20 eller
bland selv 36 kanaler.
Bland selv 10 kanaler koster grundpakken + 180,00 kr. Dvs. at alle ekstrakanaler, uanset hvilke man vælger, koster
18,00 kr. pr. måned.
En yderligere fordel ved bland selv er,
at man kan ændre dem hver måned,
hvis der er andre kanaler, man hellere
vil have.
Kanaler se: www.yousee.dk og tryk
på TV
En 20/20 internetforbindelse koster
219,00 kr.
Man får også mulighed for IP telefoni.
Eventuelle spørgsmål på E-mail til
oedisaf@oedisaf.dk eller 75598409.
Kai Videbæk

Det var en stor dag i børnehaven, da de igen fik det grønne flag.
7

FASTELAVNSFEST
for hele sognet foregår i
Ødis Hallen

Lørdag den 6. februar 2016 kl. 14
Der er tøndeslagning med kåring af
kattedronninger og -konger.
Der er præmier til de sjoveste, flotteste eller
mest fantasifulde udklædninger.
Efter tøndeslagningen serveres en fastelavnsbolle
med saftevand, kaffe eller te.
Adgangsbilletter til fastelavnsfesten købes ved indgangen
35 kr. pr. person

KFUM-spejderne i Ødis og Ødis Hallens Cafeteria
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Generalforsamling i Fællesforeningen,
Aktivitetsudvalget/Stifindergruppen i Ødis
mandag den 29. februar 2016 kl. 19.00
Generalforsamlingen afholdes i Ødis Hallens cafeteria.
Kom og støt op om de to frivillige arbejdsgrupper, og for at høre om
og diskutere planerne for det videre arbejde.
Kom med nye ideer og forslag og stil spørgsmål til de to arbejdsgrupper.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Følgende er på valg:
Aktivitetsudvalget:
Martin Aggesen
Jens Leth-Pedersen

Stifindergruppen:
Eigil Laursen
Finn Hansen
(ønsker ikke genvalg)

En eller flere personer kan udmærket vælges til begge bestyrelser.
Stemmeret har alle som er medlem af:
Sogneforeningen Ødis Sogn.
Beboerforeningen for Fovslet og omegn.
Landsbylauget Ødis Bramdrup
Med venlig hilsen
Aktivitetsudvalget og Stifindergruppen

ØDIS VANDVÆRK

Afholder EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
mandag den 25. april 2016 kl. 19.00
i Ødis hallens cafeteria.
Eneste punkt på dagorden er:
Ændring af vedtægter for Ødis Vandværk Amba (vedtægternes
§ 11 om revisorpåtegning)
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Lidt nyt fra Vennekredsen

Nu hvor nytåret er overstået, og hverdagen
igen er begyndt at præge os alle, er planlægning af diverse aktiviteter i fuld gang i
alle familier,
Men på Vesterled sker der ikke så meget,
da alle aktiviteter er baseret på beboernes
fysiske og psykiske tilstand.
Vennekredsen har planlagt forskellige aktiviteter her i løbet af første halvår og selvfølgelig med respekt for beboernes muligheder.
I januar og februar har vi planlagt 3 bankospil for beboerne og dem, der har lyst udefra.
Vi er ikke ret mange til at gennemføre disse
aktiviteter, og vi efterlyser derfor nogle
personer, der skulle have mulighed for og
lyst til at hjælpe os hermed.
Aktiviteterne foregår som regel i dagtimerne, men har man et par timer til overs,
skal man være så hjertelig velkommen.
Og hvad laver vi så??
Joh, ca. en gang om måneden sætter besty-

relsen sig sammen med ledelsen for Vesterled for at planlægge og evaluere vore aktiviteter, alt i en fordragelig tone.
Her i foråret har vi gang i planlægningen af
en aktivitetsuge¨på Vesterled, hvor beboerne vil blive aktiveret i forskellig grad.
Vi har i april lagt op til en
”spissammendag”, hvor Vennekredsen så
betaler for beboernes mad. Dette foregår i
så festlige rammer som muligt og gerne
med musik hertil.
I maj vil vi forsøge at få en underholdningseftermiddag iværksat, og til Sct. Hans
skulle vi gerne have vores obligatoriske
pølsevogn.
Efterårsaktiviteterne samles vi om at planlægge i august.
Så skulle der sidde nogen, der har lyst til at
være med, kan de altid kontakte en af flg.
personer på telefon.
Stig Funder 53 35 69 05
Henriette Christensen 40 92 84 24
Lene Funder 22 30 97 50 Anette Rasmussen 50 58 25 50 (Vesterled)

JOHANNES HANSEN
SMEDE OG PORT MONTAGE

Salg og service i porte – Udlejning af montør
Reparation og vedligeholdelse –
Konstruktion i rustfast / jern og aluminium
Ødis Enghave 4, Ødis – 6580 Vamdrup
Mobil 20 85 71 62
Jh.smedeogportmontage@gmail.com
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Vesterleds Vennekreds afholder
generalforsamling
onsdag d. 09. marts 2016 kl.19.00 på
Vesterled i Ødis

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
6. Valg til bestyrelsen:
på valg er :
Lene Funder, Grethe Henriksen, Jens Henriksen. - Grethe
Henriksen modtager ikke genvalg.
Desuden skal der vælges 1 supl. til bestyrelsen.
7. Valg af 1 revisor og 1 supl.
8. Eventuelt
Forslag til foreningen skal være formanden i hænde senest 3
dage før generalforsamlingen.
P.B.V.
Stig Funder

RETTELSE
Bankospil, der er sat til
den 10. februar er vi desværre nødt til at flytte til
D. 09. FEFRUAR
- stadig på Vesterled og
kl. 14.00.
M.V.H.
STIG FUNDER

BANKOSPIL
PÅ VESTERLED!
OG DET SKER FLG. DAGE

HER I DET NYE ÅR:
9. FEBRUAR
23. FEBRUAR

OG ALLE DAGE STARTER VI
KL.14.00
MEDLEMSKORT KAN
KØBES SAMME DAGE
VEL MØDT
VENLIG HILSEN BESTYRELSEN
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Åbent hus i Ødis Forsamlingshus
for pensionister, efterlønnere
og andre interesserede
Tirsdage i ulige uger
kl. 14 - 16.00

Foredrag og kaffe koster 40 kr.
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

Tirsdag den 16. februar
”Livet som vagabond”. Carla Osborg, Ribe
fortæller om sine 9 måneder på de danske
landeveje.
SANG FOR SANGGLADE
Tirsdag den 1. marts
Vi samles om Marie Louise ved klaveByrådspolitiker Søren Rasmussen, Kolret i Ødis Forsamlingshus
ding, ”Velfærd for seniorer i Kolding
tirsdage
i lige uger kl. 19 – 21.
Kommune”.
25 kr. inkl. fælles kaffebord
Tirsdag den 15. marts
– overskuddet går til lokalet, kørselsSusanne Huuse, organist og hospitalsklovn, har et foredrag der hedder ”Mit liv
godtgørelse m.m. til lederen.
som klovn”.

Nyt fra Krolfklubben
”MADHOLDET"

Krolfklubben
”MADHOLDET"

Hver onsdag kl. 9.30 er vi nogle personer, der mødes i Huset på den gamle sportsplads i Ødis Bramdrup.
Og hvad laver vi? Jo, vi spiller kort
(uden penge) og diverse spil, såsom
Ludo og andre former for brætspil.
Og der er tændt op i Brændeovnen.
Men vi vil gerne have nogle flere
med.
Alle er velkomne.
Det koster 20 kr. at deltage, og der er
kaffe på kanden.
Der er ingen tilmelding.
Så hvis du ikke lige ved, hvad du skal
sådan en onsdag formiddag. så mød
op.
Med venlig hilsen
Vagn og Peter

Afholder Generalforsamling efter
vores vedtægter

søndag den 28. februar
kl. 9.30
i klubhuset steppingvej.
Forslag skal afleveres senest 8 dage før til Vagn Hugger.
NB! Der kan betales medlemskort
denne dag.
VI SES
På bestyrelsens vegne
Peter
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Hvem er
Fovslets
kattekonge?
Det finder vi ud af søndag d. 7. februar 2016 kl. 14.00 i værkstedet hos Karen og Palle. (adr. Fovsletvej 25).
Kom og vær med til et par hyggelige timer med tøndeslagning.
I må meget gerne være klædt ud 
Der vil være sørget for kaffe, te, saft og selvfølgelig
fastelavnsboller. 
De voksne støtter sammenkomsten med 25 kr. pr. mand.
S.U. på tlf. 40 23 93 81 senest d. 31/1-2015.
Vel mødt
Hilsen
Karen, Palle,
Christina og Thomas.

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
13

Hvilken vej ?

"Vejgættebilledet" i dette nummer er fra
den østlige del af sognet. Der er tale om et
vejkryds, men ved at kikke sig lidt om skulle
det være muligt at lokalisere stedet uden mere hjælp.
Løsningen på sidste nummer Vejgættebillede" er en stump af Vamdrupvej sydvest for
Drenderup Skov.

Loppesager

Afhentes hurtigt efter aftale
Henvendelse:
Tlf. 28 12 88 79 / Tlf. 75 59 85 21
14

Loppemarked i Ødis 2016
Lørdag den 9. april samles vi igen til loppemarked
i Ødis Hallen kl. 9.30 til 14.00.
Auktion kl. 10.30
Forud for loppemarkedet er der gået mange timers frivilligt arbejde
med at indsamle og sortere loppeeffekter. Dette vil vi gerne sige en
stor TAK for.
Vi håber på et stort fremmøde fra… ”gamle hjælper” og invitere
hermed også nye interesserede hjælper. Ta’ gerne familie og venner
med… Der er plads til alle i Ødis Hallen. Effekter opstilles i hallen i
dagene forud, og der skal være sælgere i hallen på selve dagen. Af
hensyn til maden er tilmelding nødvendig.
Kom i det tidsrum du/I kan. Vi er her:
Onsdag d. 6/4 kl. 16.30. Der serveres aftensmad kl. 18.00.
Torsdag d. 7/4 - fredag d. 8/4 kl. 9.00 til morgenkaffe. Der serveres
frokost/aftensmad.
Lørdag d. 9/4 kl. 8.00 til morgenkaffe og så går det løs. Der serveres frokost, og afsluttes med smørrebrød efter oprydning.
Meld dig som hjælper: v/Tove 40 96 85 34 eller Ulla 28 12 88 79
Vi ses… loppehilsener

Støtteforening Ødis IF
15

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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Minikonfirmander 2016
Vi er minikonfirmander, mødes her i kirkens rum.
Lytter, synger, beder og åbner Bibelens mysterium.
Sådan synger vi hver gang vi mødes til hygge, sang og fortælling. Og så går vi på opdagelse i kirken og på kirkegården. Tak til Find som viste os rundt sidste gang.

februar 2016
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Jakobs kamp med Guds engel
Der fortælles i det Gamle Testamente 1.
Mos. 25-37 om to brødre, Jakob og Esau.
De to brødre havde et stort opgør. Traditionen tro skal den førstefødte arve slægtens
velsignelse.
Brødrenes far, Isak, lå for døden og kaldte
derfor den ældste ind for at videregive velsignelsen. Det skulle have været Esau, men
ved moderens list og snilde blev det hendes
yndlingssøn, Jakob.
Da den gamle far var næsten blind, opdagede han det ikke og gav Jakob slægtens velsignelse med alt, hvad det indebar. Det blev
selvfølgelig opdaget, og Esau blev vred.
For at undgå ballade fik moderen, Rebekka, hurtigt sendt Jakob hen til morbroderen,
Laban, som han tjente i mange år.
Jakob blev både rig og velanset. Men der
var noget uforløst i ham. Han havde snydt
sig til slægtens velsignelse, og det glemte
han aldrig. Han måtte se sin fortid i øjnene,
erkende hvad der var sket og vende hjem
for at forlige sig med sin bror, Esau.

Jakobs kamp med englen.
Statue uden for Ødis Kirke.
"det er ved at blive lyst!" Men Jakob svarede: "Jeg slipper dig ikke, før du velsigner
mig!" Jakob mødte sin bror i omfavnelse
og tilgivelse.

"Jeg slipper dig ikke før du velsigner
mig!" Af og til befinder vi os i en form for
vadested. Vi tøver og er bange for det næJakob samlede al sin rigdom og hele sin
ste skridt. Det kan være kampen med samfamilie og begyndte vandringen hjemad.
vittigheden, vi ikke tør tage. Eller andre
Han sendte nogle folk i forvejen i håb om
at finde nåde. Sendebudene kom tilbage og mennesker, vi viger tilbage for. Det kan
meddelte, at Esau gik ham i møde med en også være noget dybere og større. Det kan
hel hær på fire hundrede mand. Han lod da være noget i fortiden, som man skal forlige
sig med og tage kampen op med ved Guds
yderligere gaver af mange slags overgive
til Esau med bud om, at han selv var på vej. hjælp.
Alt sammen i håb om overbærenhed og
Hvis vi vil over på den anden side, må vi
tilgivelse. Det blev nat og Jakob stod nu
tage opgøret. Gennem det kan vi genfødes
alene tilbage i mørket og tøvede.
og sættes fri på ny. Men som Jakob erfarede, så kan det give mén at gå ind i en sådan
Kampen i vadestedet.
Det er en grundfortælling om, at de egentli- kamp. Da det blev lyst var hofteskålen gået
ge kampe i vores liv, må vi foretage alene at led. At kæmpe med sig selv, livet og
og ofte i mørke.
Guds engel i vadestedet sætter smertelige
spor, men også glædelige spor. Guds velJakob stod ved floden Jabboks vadested.
"En mand gav sig i kamp med ham lige til signelse sætter os fri til en ny begyndelse,
det blev lyst. Da han indså, at han ikke
som intet menneske kan give sig selv.
kunne besejre ham, gav han ham under
kampen et slag på hofteskålen, så Jakobs
hofteskål gik af led. "Slip mig!" sagde han,
18

Børnegudstjeneste
og dåbsjubilæum
Tirsdag 8. marts kl. 17.00
med efterfølgende spisning
Minikonfirmander, Move Out
og børnekor medvirker.
Af hensyn til maden beder vi om tilmelding senest fredag 4. marts til bbh@m.dk
eller 51355190

Døbefont-selfie med
minikonfirmander

Mit møde med
et andet lands kultur
- Sogneaften i Vestfløjen
torsdag 11. februar kl. 19.30

Indsamling for Folkekirkens
Nødhjælp søndag 13. marts
-Verdens fattigste kvinder
Folkekirkens Nødhjælp
har siden 1999 haft en
årlig landsindsamling.
I 2016 er indsamlingen
den 13. marts, og Folkekirkens Nødhjælp sætter
særligt fokus på verdens fattigste kvinder.
Man kan melde sig som indsamler hos
sognepræst Borgny Brünings-Hansen
bbh@km.dk/51355190

Sidste år mødte vi i
Vestfløjen beboere i
vores sogn, som var
flyttet hertil fra et andet land. Vi fik spændende og humoristiske
fortællinger og lærte
noget nyt om en anden
kultur - og om os selv.
I år vender vi blikket udad og har inviteret
mennesker, der bor i Ødis, men som på
forskellig vis har mødt en anden kultur, til
at fortælle om deres oplevelser.

Danske kirkedage i København
5.- 8. maj
Himmelske Dage
er en fast tilbagevendende dansk
kirkebegivenhed,
som af nogen sikkert vil være kendt
som Danske Kirkedage. Det holdes
hvert tredje år og
hver gang i en ny
by. Her i 2016 er festivallen henlagt til
hovedstaden, og her har man valgt, at give
arrangementet navnet ”Himmelske Dage”.
Læs mere på www.himmelskedage.dk

Der bliver også lejlighed til hyggesnak
over et glas vin, hvortil der serveres lidt
ost.
Måske kan dette koncept ”Mit møde
med..” blive en tilbagevendende begivenhed i sognet. Har i forslag til hvilke møder
vi skal høre om, må man meget gerne henvende sig til en i menighedsrådet.
Pris for hele arrangementet 25,-
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Filmaften 5. april kl. 19.00
i Vamdrup Kino
- Lammet
Gudstjenester i Ødis Kirke
Februar - Marts
(Hvor andet ikke er nævnt, er gudstjenesterne v/ sognepræst B. Brünings-Hansen)

Februar
7. Fastelavnssøndag kl. 10.30
Fredag 12. Gospelkoncert/gudstjeneste
med konfirmander fra Ødis og Vonsild
i Vonsild kirke kl. 16.00
14. 1. søndag i fasten
Ingen gudstjeneste, vi henviser til
omegnens kirker
21. 2. søndag i Fasten kl. 9.00
Kaffe og rundstykker i Vestfløjen
efter gudstjenesten
28. 3. søndag i fasten kl. 10.30

'Lammet' er en varm og rørende fortælling
om en lille dreng, der må lære at stå på
egne ben. Ephraim er en ung, etiopisk
dreng. Hans far overlader ham og hans
lam - Ephraims ven og kæledyr - til nogle
fjerne slægtninge, langt fra den tørke, der
hærger hans hjemegn.
Ephraim er ikke ret god til at hjælpe med
landbrugsarbejdet, men han har et skjult
talent: han er en fremragende kok! En dag
fortæller hans onkel, at de bliver nødt til
at ofre hans lam ved den næste religiøse
højtid. Ephraim er imidlertid villig til at
gøre hvad som helst for at redde sin ven
og vende hjem...
Efter filmen serveres der et let traktement.

Marts
6. Midfaste søndag kl. 10.30
8. Tirsdag. Børnegudstjeneste og
Dåbsjubilæum kl. 17.00
Med efterfølgende spisning.
Minikonfirmander laver skuespil og
børnekor medvirker.
13. Mariae bebudelsesdag
Ingen gudstjeneste. Indsamling for Folkekirkens Nødhjælp.

Pris 75,-

20. Palmesøndag kl. 9.00
24. Skærtorsdag kl. 10.30
v/ Kristina Nilsson
25. Langfredag kl. 9.00
Fløjtenist medvirker
27. Påskedag kl. 10.30
28. 2.Påskedag
Ingen gudstjeneste - vi henviser til
omegnens kirker

Kontakt
Organist: Karin Petersen..41593437
Sognepræst:
Borgny Brünings-Hansen .......75598150
Fridag: mandag
Graver: Find Christensen ........7559 8121
Formand: Peder Nissen ….......75598203
Kirkeværge: John Bording ......23204023
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

SADELMAGERIET

DANNEBROG

Enggårdsvej 5, Ødis Bramdrup
DK-6580 Vamdrup
Mobilnr.29 90 63 88
CVR .nr. 32 42 88 19
mail@sadelmagerietdannebrog.dk
www.sadelmagerietdannebrog.dk
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passes syge børnebørn.
Min kone foreslog derfor,
at vi besøgte en ny monumental bygning i Århus,
der har fået navnet DOK1.
Den ligger ganske smukt
Af Erik Mønster
ved havnen og med en forDet bliver da også nemme- ten, og vupti, så er man
rygende udsigt. Her har
re og nemmere at bruge
genkendt og har betalt.
kommunen placeret sin
penge i vores fagre nye
Jo, man oplever mange
Borgerservice og bygninverden. Betænkelig meget overraskende ting her i
gen rummer også et nyt flot
nemmere. Kreditkort og
vore moderne tider.
og meget børnevenligt
mobilen har for længe siFor et par uger siden havde bibliotek. Der tog vi hen,
den overhalet kontanterne vi et ærinde i Århus. Ja, det men først skulle der parkesom betalingsmiddel, og nu har vi forresten tit, men
res. Vi fandt også et parkeer det blevet endnu meget denne gang var der minringsområde, og der var
lettere, når man skal bruge sandten nogle formiddags- selvfølgelig et parkeringssit kreditkort.
timer, hvor der ikke skulle gebyr. Det lød på 15 kroJa, det skriver pengeinsti- hverken købes ind eller
ner i timen. Nå, det er man
tutterne da i hvert fald, men - Jeg har hørt, at der fødes alt for få børn herhjemme.
jeg må nu nok sige, at det
sidste ”fremskridt” virker - Ja så få, at man i en større by herhjemme markerer
hver ny fødsel med en høj gong-gong lyd ved den lokale
lidt søgt. Da jeg for nogle
Borger-service.
dage siden fik tilsendt et
nyt kreditkort, så var der et
langt følgebrev med, der
priste lyksalighederne ved
dette nye styk mirakelplastik. Tænk nu behøver
man ikke mere at bøvle og
bakse med at få det elendige kort proppet ned i
sprækken på betalingsautomaten. Nu kan man bare
holde kortet hen til dyret,
og så er det klaret, lige så
snart man har trykket sin
pinkode ind. Jamen er det
ikke fantastisk. Man må
kunne købe ind på den halve tid med denne opfindelse, men lur mig, der kommer nok flere fremskridt.
Jeg forventer, at det næste
bliver, at man slet ikke
behøver at tage pungen op
af lommen. Man vender
bare bagdelen til automa-

Pandespejlet
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jo så vant til. Det er snart
kun i Ødis Bramdrup, at
man kan parkere gratis,
men der var en ekstra lille
finte på parkeringen i Århus. Jo, det kan godt være,
at man i gamle dage fortalte Århus historier, der skulle vise, hvor dumme de
var, men det står ikke til
troende mere. De er nemlig
blevet så smarte, at de havde lagt et gebyr på gebyret
for at man kunne få lov til
at parkere. Det er da en
helt ny slags Århus historie.
Nå, men vi betalte de to
gebyrer og gik ind i slottet,
hvor vi efter en rundtur
slog os ned i en stor hall
med store vinduer og siddepladser med en fantastisk
udsigt. Da skete der noget,
der fik mig til erindre en
passage fra en gammel Shu
Bi Dua sang, den der hedder Sommergryder. Der
hedder det nemlig :
Pludselig kommer
en bus med et strygeorkester
sikken en sommer…

Nu var det godt nok ikke
sommer, og der kom heller
ikke hverken en bus eller et
strygeorkester, men til gengæld stod der pludselig et
mandskor i hallen og begyndte at synge. Rigtig
smukt endda. Jo, man får
sig skam nogle overraskelser under en sådan tur til
smilets by.
Vi fik senere opklaret, at
det var Århusstudenternes
sangkor. Efter alderen på
nogle af korets medlemmer
findes der åbenbart stadigvæk evighedsstudenter i
Århus. Men det var ikke
slut med overraskelserne
endnu.
Pludselig, medens koret
sang en ”stille Carl Nielsen”, lød der et meget kraftigt GONG, der rystede
hele salen, overdøvede
koret, og fik min kone til at
lette en halv meter fra stolen.
Det viste sig, at der midt i
salen var anbragt en cylinderformet Gong-Gong,
eller hvad sådan et instrument ellers hedder. Men

Økologiske kartofler fra
Gåskær

det er så arrangeret sådan,
at denne kæmpeklokke
giver lyd fra sig, hver gang
der fødes et barn på Skejby
fødeafdeling.
Jeg sad og glædede mig
over, at det ikke blev til
tvillinger, for så er jeg ikke
sikker på, at min kone var
landet endnu.
Det synes jeg er fint med
en sådan markering, men
jeg kom til at tænke på, at
nu hvor man er bekymrede
for et alt for lavt fødselstal,
så vi slet ikke kan reproducere os selv, og et kæmpestort voksende antal flygtninge og indvandrere, så
burde vi også et eller andet
sted her i Sønderjylland
have en Gong-Gong, der
gav lyd fra sig hver gang
en indvandrer passerede
grænsen.
Så kunne vi bedre følge
med i, om balancen forrykker sig .
Jo, man kan skam få mange
ting at tænke over under
sådan en tur til Danmarks
andenstørste by.

JP multiservice
22832485
Bygge-anlæg, hulmursisolering,
have/belægningsarbejde, lagerarbejde, truck og maskinkørsel samt
mandskabsudlejning

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

Ring og få en snak
om vores fremtid sammen

Johan Poulsen
JPmultiservice@outlook.dk
Ødis Bramdrup, 6580 Vamdrup
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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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Af Frede Nielsen

derfor ikke kan lave fotosyntese (omdanne solens energi ved
at sætte kuldioxid og vand
sammen, så det bliver til druesukker og ilt. Druesukker kan
omdannes til stivelse, som
sammen med næringssaltene
fra jorden bygges om til alle de
andre stoffer, som træet består
af). Derfor er svampene afhængige af at hente energi til
deres vækst andre steder i naturen. Her kommer de ind i
billedet som effektive nedbrydere af dødt organisk stof i
form af oplagret energi, som
hentes ved nedbrydning af
dødt ved. På sigt omdannes det
døde træ til muldjord, som så
bliver vækstmedium for nye
planter af forskellig slags, der
fremover kan tjene som føde til
fugle, dyr og mennesker. Derved
bliver naturens ring sluttet.

Denne gang er vi igen ude i det
grønne for at finde en spændende
gåde til læserne. Det ser måske
nemmere ud end det egentlig er,
så god fornøjelse med gættet!
"Hvad er Det".
Løsningen på sidste nummers
"Hvad er Det" var en ”Håret Lædersvamp”, som vokser på både
hegnspæle og døde træer året
rundt. Den er ret almindelig.
Svampene er såkaldte planter,
som ikke indeholder grønkorn og
26

PRESSEMEDDELELSE

stående af grej og materialer, fortæller
Gerhard Knudsen.
Loyale kunder
Murermester Stig Thomsen fra Murermestrene Thomas Hans kom forbi til en
snak, som ret hurtigt udviklede sig. Det
var nemlig ikke kun materialerne, Haderslev-virksomheden var interesseret i.

Haderslev d. 8. december 2015

GK Byg
giver stafetten videre
GK Byg i Ødis afvikler forretningen, men giver stafetten videre til
Murermestrene Thomas Hans.
Da Gerhard Knudsen, indehaver af GK
Byg i Ødis, i starten af året besluttede sig
for at afvikle forretningen for at gå på
pension, endte det med at gå helt anderledes, end han havde regnet med. Hans søn,
Robert Knudsen, der de sidste mange år
har været trofast murersvend i GK Byg,
fik nemlig job i Haderslev-virksomheden
Murermestrene Thomas Hans.
- Og så gik der ikke ret lang tid, før de
hos Murermestrene Thomas Hans blev
interesserede i at se på, hvad jeg havde

- Vi har været kendt i Ødis-området siden 1948, hvor min far grundlagde forretningen. Og vi har mange loyale kunder
her. De ville komme til at mangle et sted
at gå hen, når jeg af viklede forretningen.
Og samtidig var Robert, som alle vores
kunder kender, jo kommet til at arbejde
for Murermestrene Thomas Hans, siger
Gerhard Knudsen.

En kendt mand
Så ud over at Murermestrene Thomas
Hans overtog grej og materialer, blev
aftalen i en overgangsperiode at indgå et

GK Byg giver stafetten videre til Murermestrene Thomas Hans. Fra venstre: Murermester Stig Thomsen fra Murermestrene Thomas Hans, Gerhard Knudsen fra GK Byg og
Robert Knudsen, nu ansat hos Murermestrene Thomas Hans.
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samarbejde, hvor Gerhard Knudsen sender
kunderne videre til Murermestrene Thomas
Hans, når de henvender sig til GK Byg. Til
gengæld kan GK Bygs kunder så regne med,
at det bliver en kendt mand, der dukker op –
nemlig Robert Knudsen.
- Det er jo en både sjov og positiv oplevelse
at ansætte en dygtig murersvend, og så ender
det med, at der følger en udvidelse af forretningen med. Vi glæder os til at servicere
både virksomheder, boligforeninger og private i Ødis-området, siger Murermester Stig
Thomsen.

ne Thomas Hans har mange restaureringsopgaver. Blandt andet har Murermestrene Thomas Hans restaureret en del af Brødre Menighedens huse samt Brødre Menighedens
Hotel i Christiansfeld.
Murermestrene Thomas Hans drives af de
tre murermestre, Stig Thomsen, Søren
Schleidt og Thomas Hans.
For yderligere information kontakt venligst:

Murermester Stig Thomsen
Murermester Gerhard Knudsen
Murermestrene Thomas Hans
En større virksomhed
Murermestrene Thomas Hans blev etableret GK Byg
i Haderslev i 1997 og er i dag en større virk- e-mail: st@mmth.dk
somhed, der tæller cirka 40 svende. Virke-mail: gkbyg@mail.dk
somheden beskæftiger sig med alt inden for
byggeri – fra småreparationer og renovering Mobil: 5131 2400
af badeværelser til parcelhuse, boligforenin- Mobil: 4037 2767
ger, industribyggeri, støbe- og kloakarbejde www.mmth.dk
samt belægnings- og gartnerarbejde.
www.gkbyg.dk
To af virksomhedens svende er uddannet
restaureringshåndværkere, da Murermestre-

LOKAL AVISEN

er instruktør, og sammen med
Erik Mønster har han også
for 25 år siden
været med til at skrive stykNr. 1 tirsdag
ket, som hedder ”Sagen i et
den 22. januar 1991
Thordenknald - vi vil ha’ en
Valhal.
Skolefesten
Selv om alle de gamle guder
Torsdag den 31. januar og
fredag den 1, februar afholder denne aften aflægger besøg,
er det ikke sikkert, de opfører
Ødis Sogneskole sin årlige
sig, som de plejer. Men det
skolefest.
Torsdag aften opfører 2. klas- bliver nok noget med Val og
se H.C.Andersens eventyr om Hal.
Svinedrengen. Skolens kor
Brugsen 100 år
leverer et musisk indslag, og Fra bestyrelsen i Ødis Brugs
lærerorkestret Footwarmers
skal der lyde en stor tak til
spiller op til dans.
alle, der har medvirket til en
Fredag aften er det 6. klasse, vellykket jubilæumsfest. Tak
der står for underholdningen. til alle på Ødis Kro, fordi I
Klasselærer Niels Christensen klarede opgaven så fint.
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Jubilæumsfestlighederne startede den 2. januar, hvor der
om formiddagen blev serveret
kaffe og rundstykker.
Om eftermiddagen blev den
gamle brugs bygget op, og
der blev i de følgende dage
handlet og snakket i den til
stor fornøjelse for både kunder og bestyrelse.
Børnene blev også tilgodeset
med en kæmpe kagemand,
Lørdag formiddag blev der
budt på Svendborg bitter, og
om aftenen løb så selve fødselsdagsfesten af stablen. Den
foregik på Ødis Kro, hvor
festsalen var fuldt besat.

Generalforsamling i
Ødis Forsamlingshus onsdag den 27. januar 2016

Bestyrelsen ser nu således ud:
Formand:
Eigil Laursen
Næstformand:Thorkil Laursen
Kasserer:
Jan Søgaard Jørgensen
Sekretær:
Niels Christensen
Menig: Martin Aggesen
Menig: Allan Nielsen
Menig: Peter Grave
Bestyrelses suppleanter:
Sonja Sørensen
Lonny Bruun
Revisorer:
Inge M. Thomsen
Jytte Dantoft
Revisor suppleant:
Lone Knudsen

Generalforsamlingen var godt besøgt, og
bestyrelsen orienterede om sine planer for
fremtiden, og de udfordringer det afsted
fører. Ved det efterfølgende kaffebord var
der en livlig snakken.
Jens Søgaard Jørgensen blev valgt som
ordstyrer, og førte generalforsamlingen
sikkert i mål.
Umiddelbart efter generalforsamlingen var
der bestyrelsesmøde med konstituering.

Udlejning af Ødis Forsamlingshus:
Næsten al udlejning foregår nu via hjemmesiden www.Odisforsamlingshus.dk
Bestyrelsen har været så heldig at få Minna Laursen til at overtage ansvaret for
udlejningen.

Formandens beretning
for året 2015

Så er der igen gået et år, og vi kan gøre
status over året 2015.
Fredag den 16. januar 2015 havde vi inviteret til julefrokost for 2. gang her i Ødis Forsamlingshus. Vi var 38 deltagere, som sad
ved firkantede borde, med 10 ved hvert
bord. Det fungerede rigtig fint, og folk hyggede sig. Maden kom fra Restaurant Seggelund.
I år, altså 2016, forsøgte vi at gentage successen fredag den 15. januar. Tilslutningen
kunne have været bedre, men vi blev 27
deltagere, og det blev en rigtig god fest
alligevel. Der blev dækket op i en stor firkant, så alle kunne se hinanden, og det virkede rigtig fint. Der er dog kommet kritik
af opstillingen, idet der blev hævdet, at man
kun havde mulighed for at tale med personen til højre eller venstre. Dette må vi så
have in mente, hvis vi gentager successen
igen til næste år. Maden kom fra SuperBrugsen i Vamdrup.

Så er vi tilbage i 2015, hvor vi havde generalforsamling torsdag den 29. januar. Der
var fire bestyrelsesmedlemmer på valg, og
de blev alle genvalgt. Thorkil blev næstformand i stedet for Niels, og Sonja blev valgt
som suppleant til bestyrelsen i stedet for
Elisabeth.
Under generalforsamlingens punkt 9, eventuelt, blev man enige om at holde rengørings- og arbejdslørdag den 21. februar.
Samtidig gejlede bestyrelsen hinanden op,
anført af Thorkil, til at vi skulle have renoveret toiletter og køkken i løbet af ugen
inden arbejdslørdagen, så vi kunne gøre det
færdig denne dag.
Der blev afholdt rengørings- og arbejdslørdag den 21. februar, som planlagt, hvor vi
fik gjort hovedrent i hele huset. Alt porcelæn og bestik fik en tur i opvaskeren, alle
stole og borde blev tørret af, set efter, diverse skruer efterspændt og defekte fødder
udskiftet. Renoverings projektet var også
blevet startet op mandagen før, men det
blev udvidet undervejs, så der gik flere
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uger, før blot toiletterne var færdige. Malerarbejdet er udført ved frivillig arbejdskraft,
og Bjarne har styret arbejdet med sikker
hånd. Radiatorerne er blevet flyttet, og der
er opsat nye vaske og spejle med lys over.
Bestyrelsen er rigtig glad for resultatet. Det
er blevet rigtig flot.
Renoveringen af køkkenet blev udsat, og
det blev vort held, for i mellemtiden blev vi
kontaktet af Strandhuse Forsamlingshus,
som de var ved at nedlægge. Her købte vi
flotte stålborde med underborde og en brugt
opvasker, som er noget bedre end den, vi
havde. Lars Koed i Hjarup tilpassede og
svejsede bordene og Allan Diederichsen,
Riglandsegvej lavede et nyt underbord ved
vinduet. Elinstallationerne er blevet renoverede, og alle materialerne er sponsoreret af
Jørgen Balle. Malerarbejdet er udført af
Bjarne.
Hjemmesiden ” Odisforsamlingshus.dk”
har nu fungeret i et år, men der sker dog
stadig forbedringer, og Dennis arbejder
ihærdigt på at få de sidste finesser til at
fungere.
Huset har været udlejet 22 gange i løbet af
året, og næsten alle har booket via hjemmesiden, og det må vi betegne som en succes.
Vi havde spissammen aften torsdag den 23.
april, og torsdag den 22. oktober og begge
aftener var vi ca. 55 deltagere. Vore spissammen aftener er blevet en god tradition,
hvor unge og ældre hygger sig i hinandens
selskab, og nye beboere møder andre beboere i Ødis og omegn, og får en god snak
med hinanden.
Torsdag den 12. november havde vi fore-

Læserbrev

dragsaften i samarbejde med menighedsrådet ved Ødis Kirke, i anledning af 150 året
for Carl Nielsens fødsel. Poul Erik Jespersen fra Vamdrup Fortalte om kunstnerparret
Anne Marie og Carl Nielsens liv og kunstneriske virke.
Ovenstående arrangementer er et rigtig godt
supplement til husets økonomi, og sætter os
i stand til at lave forbedringer hen ad vejen.
Her er det på sin plads at rette en stor tak til
bestyrelse og øvrige frivillige hjælpere, for
altid at møde op, når der er brug for hjælp.
En særlig tak skal lyde til ”festudvalget”,
som har æren for, at vore spissammen aftener er blevet så stor en succes.
”Åbent hus for pensionister og efterlønnere” har arrangementer tirsdage i ulige uger
og ”Sang for sangglade” tirsdage i lige
uger, fra september til april. Begge arrangementer er godt besøgte og er hermed vigtige
kulturelle aktiviteter i lokalsamfundet, som
måske ville forsvinde, hvis forsamlingshuset ikke eksisterede.
Det gamle hus har også rigtig godt af at
blive varmet op så tit som muligt.
Vi var heldige at få fondsmidler fra Forsikringsselskabet Sønderjylland Øst G/S’s
Fond på 6.000,- kroner og fra Sparekassen
Kolding’s Fond på 5.000 kroner, og suppleret med de overskud vi genererer fra vore
spissammen aftener, har vi kunnet finansiere renoveringen af køkkenet. I bestyrelsen
er vi meget stolte af og glade for det køkken, vi nu har fået.
27. januar 2016
Eigil Laursen
Formand for Ødis Forsamlingshus

kun anbefale, at flere af byens borgere
Fredag d.15.01.16 var vi til julefrokost slutter op omkring kommende arrani forsamlingshuset for første gang. Det gementer i forsamlingshuset. Der er
plads til mange flere. Gerne også den
var et rigtig hyggeligt arrangement,
Ødis Forsamlingshus havde stablet på lidt yngre generation!
Stor tak til bestyrelsen for initiativet.
benene.
Godt nytår til alle.
Vi fik god mad fra Brugsen i Vamdrup, og snakken gik lystigt. (det gør
Med venlig hilsen
det som regel efter et par små klare).
Karin og Jan Damkjær
Aftenen gik bare så hurtigt, og vi kan
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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

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 -

17:30 18:00 ungdom

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

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

Håndbold
Håndbold
Håndbold
Håndbold
Håndbold

Præmiewhist
Præmiewhist ii Ødis
Ødis Hallens
Hallens Cafeteria
Cafeteria
Tirsdage
i
ulige
uger
kl.
19.00
Tirsdage i ulige uger kl. 19.00
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www.trafikskolen-vamdrup.dk

Udtrækning af
Ødis IF lotteri

Januar
273, 194, 115,
255, 193, 78, 90,
249, 120, 133,
163, 174
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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

Farrisvej 19

Isabella Coiffure

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

Flextrafik

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

Kom på landet og se
noget andet

V/ Jytte Gatti
Møllevej 10 C, Fovslet
Tlf. 30572301
mail: jyttegatti@gmail.com
Åbent efter aftale
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Dagplejen

Ødis Antenneforening www.oedisaf.dk

Børnehuset Søbo, afd. Ødis

Vandværkerne

Henv.: Dagplejen, Kolding kommune

Formand: Kai Videbæk, tlf. 75 59 84 09

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

Ødis Skole

Steppingvej 14b,
www.oedis-skole.kolding.dk
Skoleinspektør: Susanne Runge Hartwigsen
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

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

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

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

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

Vesterled

Formand: Jytte Johannsen 61 38 38 90

Kirken/menighedsrådet

Støtteforeningen for Ødis IF

Ødis Byvej, tlf. 75 59 80 90

Vesterleds Vennekreds

Ødis Hallens Cafeteria

Ødis Forsamlingshuset

Krolfklubben i Ødis Kroge

Formand Stig Funder, 75 58 36 08

Formand: Anette Sørensen tlf. 3056 3074
Formand: Peter Christensen, tlf. 29939117

www.odisforsamlingshus.dk
info@odisforsamlingshus.dk
Formand: Eigil Laursen, tlf. 7559 8199
Udlejer: Minna Laursen, tlf. 6136 6015

Krolfklubben ”Madholdet”,

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

Sogneforeningen Ødis Sogn

Formand: Jens S. Jørgensen, tlf. 75 59 82 88

Aktivitetsudvalget

Formand: Eigil Laursen tlf. 75 59 81 99

Stifindergruppen

Åbent hus i Ødis Forsamlingshus
Kontaktpersoner:
Grethe, 75598060, Margit, 75598139 ,
Gerda, 75598276, Ingrid, 75598129,
Karen Sophie, 74568309

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, 51269469 Ødis KFUM spejdere
www.odisspejder. dk

Landsbylauget for Ødis Bramdrup

Tvetohytten, Vamdrupvej 16 A

Formand: Lars Frandsen, tlf. 75 59 84 66

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

“Skovtrolden”

v/ Frede Nielsen, tlf. 75 598269
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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
Frede Nielsen
Kirkesiderne:
Borgny Brünings-Hansen
7559 8150
Velkommen til Ødis Sogn:
Fovslet:
Karen Nielsen,
51269469
Ødis:
Inge M. Thomsen, 20142071
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
35

Tryk:
Trykkeriet
Østergade 24
6580 Vamdrup

7558 1007

Oplag: 670
heraf omdeles
580 i Ødis Sogn
ca. 90 sendes udensogns
Abonnement:
Indensogns 100 kr.
For et helt år (10 numre)
Udensogns 160 kr.
Konto: 7040 0000175819
Læs også www.ødis.dk
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"Gættebilledet" denne gang er en af
sognets større gårde, set på stor afstand. Vi skal ud på landet i den sydøstlige del af sognet for at finde gården.

Sidste nummers "Gættebillede"
var ejendommen Riglandsegvej 11 i
Drenderup.

Næste nummer:
Udkommer 8. marts 2016
Deadline 27. februar 2016
kl. 8.00

Husk at få jeres arrangementer
med i aktivitetskalenderen
75598339 / 20844579 eller
sogneavisnc@hotmail.com

