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Det gode liv på landet Ny bålhytte
I det moderne samfund har vi
mulighed for at foretage valg
blandt andet med hensyn til,
hvor vi gerne vil bo. Vi er
ikke fast bundet til et bestemt
sted, og derfor er livet på
landet for mange noget, vi
selv vælger.
Læs s.6

Naturstyrelsen har i samarbejde med Stifindergruppen / Aktivitetsudvalget søgt
om og fået bevilget penge til
en ny og meget større og
bedre bålhytte til Drenderup
Skov.

20. årgang

Ny leder på
Ødis Skole

Ødis Skole har
fået ny leder. Det
er Thomas Kjær,
som tiltrådte den 1. november. Thomas har dog været
konstitueret leder siden auLæs s.27 gust i år.
Læs s.4
I dette nummer af Lokalbladet kan du læse

Den sidste dag før efterårsferien er traditionel motionsdag på
adskillige folkeskoler. Det gælder også for Ødis Skole Læs s. 8

Julemarked og juletræstænding i december

Lørdag den 2. december er der
julemarked i Det Gamle Mejeri og juletræstænding ved kirken.
Søndag den 3. december er der julearrangement i Ødis Bramdrup.
Læs s. 5 og s. 8
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SANG FOR SANGGLADE
SYNGER IGEN

Sang for sangglade er så småt ved
at komme i gang igen. På denne
side af jul er der planlagt to aftner

Tirsdag den 14. november
Tirsdag den 12. december
Begge gange kl. 19.00
Læs mere side 13

Sognets aktivitetskalender
6.

kl. 19.30, Bankospil, Ødis
Hallens Cafeteria
8-9-10. kl. 10-17, Juleåbent i Galleri
Mørkøre
10. kl. 19.00, Julekoncert med
Koldingkoret, Ødis Kirke
11. kl. 19-21, Borgermøde, Kolding
Kommune, Ødis Hallen
12. kl. 19.00, Sang for sangglade,
Forsamlingshuset
13. kl. 19.30, Bankospil, Ødis
Hallens Cafeteria
19. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria
20. kl. 10-12, Møde i Frokostklubben, Vestfløjen
20. kl. 19.30, Bankospil, Ødis
Hallens Cafeteria

NOVEMBER
13. Fællesmøde mellem Landsbylau
get, Beboerforeningen og Akti
vitesudvalget
14. kl. 19.00, Sang for sangglade,
Forsamlingshuset
15. kl. 10-12, Møde i Frokostklub
ben, Vestfløjen
15. kl. 19.30, Baknospil, Ødis
Hallens Cafeteria
21. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria
22. kl. 19.30, Bankospil, Ødis
Hallens Cafeteria
24-25-26. kl. 10-17, Juleåbent i Galleri
Mørkøre
26. kl. 13.00, Juletur i Marielund,
Mødested: Naturskolen Marie
lund, Skovtrolden
29. kl. 19.30, Bankospil, Ødis
Hallens Cafeteria

2018
JANUAR
18. kl. 18.01-20.18, Nytårskur, Lo
kalrådet, Ødis Hallens Cafeteria
29. kl. 19.00, Generalforsamling,
Forsamlingshuset

DECEMBER
1.
kl. 18-21.30, Sjov fredag, Ødis
Hallen
2.
kl. 10.16. Julemarked og juletræs FEBRUAR
tænding, Aktivitetsudvalget og
20. kl. 19.00, Generalforsamling i Lo
Julemarkedsudvalget
kalrådet, Ødis Hallens Cafeteria
3.
kl. 15.00, Juletræstænding på Tor
vet i Ødis Bramdrup, Lands
Bankospil i Ødis Hallens Cafeteria
bylauget
hver onsdag kl. 19.30 indtil jul
5.
kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis
Præmiewhist i ulige uger kl. 19.00
Hallens Cafeteria

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2017
Nr. 10

deadline 1. december

udkommer 12. december

Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3

deadline 26. januar
deadline 23. februar
deadline 30. marts

udkommer 6. februar
udkommer 6. marts
udkommer 10. april

2018
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NYT FRA LOKALRÅDET
Ansøgning til Landsbypuljen

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

Borgermødet i december

Husk datoen for Borgermødet vedr. Lokalplan for Ødis. Mødet finder sted mandag den 11. december kl. 19-21 i Ødis
Hallen. Kommunen udsender invitation
på et senere tidspunkt.

Nytårskuren
I cafeteriet i Ødishallen.
Dato: 18.01-2018, kl.18.01-20.18.
Invitation kommer i decemberudgaven af
Lokalbladet.

Generalforsamligen

Der afholdes generalforsamling i Lokalrådet, tirsdag d. 20.februar kl. 19.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen

Bliv medlem af Lokalrådet
Info
Årligt kontingent:
til ny
e me
dlem
- Privatpersoner 100 kr.
mer
- Foreninger og institutioner 200 kr.
Tegn dit medlemskab ved indbetaling på MobilPay til : 6122 2304 eller bankkonto: 5881 4383 569 430 (husk navn og adresse) eller til Christian Støvlbæk Gar-

benfeldt, ”Midtgård”, Farrisvej 8, Ødis Bramdrup

Juleåbent i Galleri Mørkøre

24-25-26 November
8-9-10 December
Åbent alle dage fra 10-17
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Ny leder på Ødis Skole
Mit navn er Thomas Kjær, og jeg er lige
blevet ansat som leder på Ødis Skole her
fra den 1. november.
Jeg har været konstitueret siden den
1. august i år, hvor den tidligere leder Susanne fik arbejde på Bakkeskolen. Ellers
har jeg været ansat som viceskoleleder her
på skolen siden december 2014. Forinden
har jeg været lærer og stedfortræder på
Sdr. Stenderup Centralskole.
Jeg har trivedes rigtig godt med mit job
som viceskoleleder, men da muligheden
nu bød sig at blive leder på en skole, hvor
jeg synes, der er så meget godt, og der
arbejdes ud fra nogle værdier, der ligger
mig nært, følte jeg, at det var nu, jeg skulle
slå til.
På Ødis Skole vil jeg gerne arbejde videre
med alle de gode tiltag, vi allerede har
gang i, såsom lodret læsning, idrætsskolekonceptet, fagdage mm. Det vil jeg, fordi
jeg kan se det har en positiv virkning, og
det giver mening for børn og medarbejdere. F.eks. giver vores fagdage eleverne tid
til og mulighed for at fordybe sig i spændende emner. Det giver os mulighed for at
invitere eksterne eksperter ind i huset og
hjælpe, eller endda stå for noget spændende, lærerigt og kreativt sammen med børnene. Men det giver os også muligheden
for selv at komme ud af huset til de spændende og lærerige ting såsom Harteværket,
Trapholt, Stadsarkivet, Pædagogisk Center
mm.
Internt på skolen vil jeg udbygge de i forvejen gode professionelle læringsfællesskaber, så vi kan spille hinanden endnu
bedre i forhold til arbejdet med børnenes
læring og trivsel. Ligesom børnenes trivsel
betyder meget for mig, så er medarbejdernes arbejdsmiljø og trivsel også meget
vigtig for mig.
Jeg ser skolen som en krumtap i lokalsamfundet, og vil derfor styrke samarbejdet
med den lokale børnehave, idrætsforening
mf. Jeg vil arbejde på, at vi som institutio-

ner, skal stå stærkt både indadtil og udadtil.
Privat er jeg bosiddende i Sdr. Bjert, hvor
jeg lever sammen med min hustru Christina og mine 2 børn Johanna på 13 år og
Albert på 7 år. Jeg har altid været et forholdsvis aktivt menneske, hvor det i mine
yngre år var kampsport, der fyldte meget.
Nu er det mere mountainbiken der trækker. Ferier tilbringes gerne på ski om vinteren eller på camping om sommeren.
Jeg glæder mig til, og ser frem til at stå i
spidsen for at føre Ødis Skole videre i en
positiv retning. Jeg glæder mig til at fortsætte det gode samarbejde med nuværende
elever og forældre, men ser også frem til
samarbejdet med de kommende elever og
forældre.
Til slut vil jeg sige, at min dør altid er
åben (næsten da), så kom endelig forbi,
ring eller skriv, hvis der er brug for en
snak, eller bare ønsker at vide lidt mere
om skolen.
Thomas Kjær
Skoleleder Ødis Skole
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Julemarked på
Det gamle Mejeri i Ødis
Lørdag den 2. december er der julemarked på
Det gamle Mejeri i Ødis kl. 10-16
Der afholdes julemarked på Det gamle Mejeri i Ødis (Mejerivej 22)
Der er over 20 stande med salg af forskellige kreative ting og sager.
Der sælges æbleskiver og gløgg m.m.
Kl. 15 skulle Julemanden være at finde på Mejeriet. Så mød op og
hjælp med at vække ham. Derefter går vi sammen med julemanden til
pladsen ved kirken og får byens juletræ tændt og synger og danser om
juletræet. Der er en godtepose til alle børn. (kræver ikke tilmelding)

Velmødt til en hyggelig dag

Arrangeret af Aktivitetsudvalget og Julemarkedsudvalget.
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Det gode liv på landet
Af Hanna B. Rasmussen

I det moderne samfund har vi mulighed for
at foretage valg og det blandt andet med
hensyn til, hvor vi gerne vil bo. Vi er ikke
fast bundet til et bestemt sted, og derfor er
livet på landet for mange af os noget, vi
selv vælger til, og ikke noget, vi bliver
tvunget til. Ifølge rapporten ”Det, der betyder noget for livet på landet...” skrevet af
Pia Johansen og Annette Thuesen, er der
tre elementer, som har mest betydning, når
vi taler om, hvad der har betydning for livet
på landet, nemlig:
1) Natur
2) Billige huspriser og
3) Fællesskabet.
Man må sige, at alle de tre faktorer findes i
Ødis Sogn. Vi har flot natur med skov og
søen. Husene er billigere end i Kolding. Og
vi har fællesskab. Men selv om vi har de tre
vigtige faktorer, som har stor betydning, så
skal vi huske, at ingen af de tre ting er selvfølgelige, og vi har direkte indflydelse på to
af dem: natur og fællesskab, og gennem
disse to indirekte indflydelse på den tredje:
huspriser. Fællesskabet er et vigtigt element ved livet på landet. Det siges, at man
kender hinanden ude på landet, og man
hjælper hinanden. Men fællesskabet kommer ikke af sig selv, det kræver engagement og vilje at være en del af fællesskabet.
Men hvordan skaber man fælleskab? Det
kan gøres på forskellige måder gennem
foreningsliv og kirke, men en vigtig katalysator for fællesskabet er også
de offentlige institutioner
som børnehave og skole.
Især skolen spiller en væsentlig rolle i skabelsen af
fællesskab, fordi vi mødes på
tværs i skolen og skaber relationer til hinanden. Skolen er
omdrejningspunkt for mange
lokalsamfund, og undersøgelser viser, at uden skole
falder sammenhøringsfølelsen, tilslutningen til foreningslivet og huspriserne i
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et område (se Svendsen og Sørensen,
2016). Det er derfor vigtigt, at vi støtter op
om vores institutioner, også som faciliteter
til skabelse af fællesskab. Der er forskellige
måder at støtte institutioner på.
En måde er at sende børn i den lokale skole
og efterfølgende støtte op om de aktiviteter,
skolen har.
En anden måde er ved at blive medlem af
skolebestyrelsen og gennem bestyrelsen
have indflydelse på udviklingen i skolen.
I hvor høj grad, vi støtter op om vores institutioner, afhænger af vores tid, ressourcer
og vilje, men al støtte er vigtig. Vi skal
huske på, at det er os, som skaber det gode
liv på landet. Vi har ansvar for det, og der
er ikke nogen andre, som kan gøre det for
os.
Referencer:
Johansen, P. H., & Thuesen, A. A. (2011).
“Det, der betyder noget for livet på
landet...: - en undersøgelse af positiv landdistriktsudvikling i form af befolkningsfremgang i et landsogn i hver af de fem
regioners yderområder”. Esbjerg: Center
for Landdistriktsforskning, Syddansk Universitet.
Svendsen, G. L. H. & Sørensen, J. F. L.
(2016). ”Skolelukninger på landet. En undersøgelse af skolelukningsforløb i Tønder
Kommune 2010-11, samt lukningernes
konsekvenser for de berørte lokalsamfund”.
Esbjerg: Center for Landdistriktsforskning,
Syddansk Universitet.

Hans Ole Petersen stiller op til regionsvalget
Jeg hedder Hans Ole Petersen, er 58 år og
bor i Ødis i Kolding Kommune. Jeg har
været gift i 31 år, men mistede i 2014 min
kone, som døde af en kræftsygdom. Jeg er
uddannet socialpædagog og arbejder som
souschef i en daginstitution i Vamdrup. I
en periode på ni år var jeg medlem af
Vamdrup Byråd frem til kommunesammenlægningen i 2007. I den sidste periode
var jeg formand for kulturudvalget.
Socialdemokratiet tager ansvar for de
svageste
Jeg er født og opvokset i et arbejderhjem
på landet lidt uden for Ødis. Jeg var barn
og ung, da udviklingen af velfærdssamfundet tog fart i 60’erne og 70’erne. I en tidlig
alder fandt jeg mit ståsted hos Socialdemokratiet. Jeg er medlem af Socialdemokratiet, fordi partiet efter min mening er det
mest rummelige og samlende parti i Danmark. Et parti, hvor fokus på ulighed, ansvar for de svageste grupper i samfundet
og forpligtende fællesskaber er i højsædet.
Gode forhold uden for de store byer
Der skal også ske udvikling i regionens
yderområder. Det skal være attraktivt at
bosætte sig uden for de store købstæder.
Det kræver rimelig offentlig transport, hurtigt internet og levende kulturliv, som skaber fællesskaber og trivsel. Regionen skal
bakke op om lokale projekter og aktiviteter, som støtter liv og
arbejdspladser i yderområderne.

Sammen gør vi Danmark bedre
- hvis du vil
Hans Ole Petersen. Nr. 19 til regionsrådet i Region Syddanmark.
Socialdemokratiet i Kolding.

og borgerne, så vi også kan høre om alt
det, der lykkes. I dag har pressen fokus på
personsager, hvor Region Syddanmark
omtales negativt.
Skarpere fokus på forurenede grunde
Vi skal tage hånd om miljøet. I regionen er
der over 4000 forurenede industri– og parcelhusgrunde, og man er stadig i gang med
kortlægningen. Der er slet ikke penge nok
til at rense grundene. Hidtil er større forurenede industrigrunde, hvor der er fare for
grundvandet og klimaet, blevet prioriteret.
Det betyder, at en del parcelhusejere med
forurenet grund må vente i årevis, før de
får renset grunden.
Bedre samarbejde
Vi har et højt fagligt niveau på regionens
sygehuse - både lægeligt og på sygeplejen. Til gengæld kan vi blive bedre, når
patienterne flyttes. Det er min oplevelse, at
personer, teknologi eller organisationer
ikke altid taler lige godt sammen. Et bedre
samarbejde kan opnås ved i større grad at
inddrage personalet på gulvet, patienter og
pårørende i processen og væk med 2 %

Regionspolitik i
øjenhøjde med borgerne
Regionens opgaver
har stor betydning for
borgerne, og derfor
skal regionspolitikken
gøres mere synlig og
nærværende for borgerne. Vi skal have
mere dialog mellem
de valgte politikere
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Motionsdag

Løbet startede kl. 11:35 med kort opvarmning.
Og efterfølgende løb eleverne, lærer og
nogle af forældre langs Ødis søen og gennem skoven og tilbage langs søen til skolen.
Løbet afsluttede kl. 13:55 og i alt har eleverne løbet ca. 1275 km, i gennemsnit omkring 11-12km, et flot resultat.

Af Hanna B. Rasmussen

Den sidste dag før efterårsferien er traditionel motionsdag på adskillige folkeskoler.
Det gælder også for Ødis skolen. I år blev
det besluttet at løbet foregik efter frokost. I
formiddags timerene har elevene arbejdet
med forskellige projekter og bagefter spiste
frokost sammen med deres venskabsklasse.

Juletræstænding i
Ødis Bramdrup
Første søndag i advent,

den 3. december kl. 15.00

inviterer Landsbylauget Ødis Bramdrup til juletræstænding med julesange på ”Torvet” ved rundkørslen i Ødis Bramdrup.
Efterfølgende skal julemanden findes i området omkring
Den Gamle Sportsplads.
Gløgg og æbleskiver kan købes for 30 kr. pr. voksen og 10 kr. pr.
barn. Slikposer til børnene. Husk tilmelding til Malene Frostholm på
pinky-malene@hotmail.com
Alle er velkomne
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Daniel er byrådskandidat
for Det Konservative Folkeparti
Mit navn er Daniel Klestrup Bjærge,
og jeg bor i Ødis Bramdrup. Jeg er gift
med Carina, som er selvstændig sadelmager, og sammen har vi Alma og Ditlev. Jeg stiller op som byrådskandidat
for Det Konservative Folkeparti.
En af mine mærkesager er blandt andet, at jeg vil have det gjort mere attraktivt at bo på landet, fx ved udstykning af mere jord, gerne i Ødis. Med
udstykning kan vi sikre flere indbyggere og dermed også flere børn, og dermed kan skolen bevare sin eksistens.
Det er vigtigt, at vi ikke tænker afvikling. Jeg vil gerne åbne for muligheden
for en cykelsti mellem Ødis og Vamdrup, og endvidere vil jeg gerne have
fokus på fleksible åbningstider og modulordninger i daginstitutionerne i
kommunen. Jeg er glad for kultur og
foreningsliv og vil, hvis jeg bliver
valgt i byrådet, have fokus på de mange skatte af kulturhistorisk værdi, som
kommunen rummer.

samfundet blomstrer, og jeg vil gøre,
hvad jeg kan for at støtte det frivillige
arbejde i kommunen.
Snakken om Hærvejsmotorvej gør mig
en anelse irriteret. Jeg ved godt, at byrådet ikke har en chance for at bestemme, om den skal være her eller ej. Det
styres af folkene i København. Dog
synes jeg - helt personligt - at det er
brandærgerligt for vores lokalområde –
uanset om motorvejen kommer – og
Det Konservative Folkeparti påskønner går den ene eller den anden vej rundt
frivilligt arbejde, og jeg synes, det er
om Vamdrup. Vores skønne plet, hervigtigt, at vi alle hver især bidrager til ude på landet risikerer at blive plastret
at få lokalsamfundets hjul til at køre.
til i asfalt, larm og støj, og dét er jeg i
Du kan være frivillig i idrætsforeninden grad modstander af.
gen, kirken, vandværket, lokalråd, di- Jeg håber, at så mange som muligt vil
verse udvalg mv. Frivilligt arbejde ska- benytte lejligheden for at stemme den
ber relationer og netværk og du er med 21. november og ønsker jer alle et godt
til at gøre en positiv forskel for andre valg.
og dit lokalsamfund. Samtidig giver
frivilligt arbejde én en masse tilbage.
Det er vigtigt, at frivilligheden i lokal9

Det er altså ikke
meningen!!!

synet på grund af manglende sigtbarhed.
Rovfiskemængden vil hensygne – skidtfiskene vil eksplodere i antal – dyreplanktonen vil aftage og algemængden stige med
Af Frede Nielsen
det til følge, at algerne, som kun er levende
i den varme og lyse del af året på grund af,
På en tur ad stiarealet ved nord-siden af
Ødis Sø mødtes man forleden af dette triste at de skal lave fotosyntese (omdanne lys til
syn i form af en stor flot gedde, der efter at nærings-stoffer) i løbet af efteråret vil dø
være blevet fanget var skåret over i to dele og synke til bunds. Under deres forrådnelsesproces bruger de store mængder ilt – der
og henslængt i vegetationen.
opstår en såkaldt bundvending, som igen
De store gedder er sammen med store
på sigt kan medføre, at mange fisk pludseaborrer garanter for, at søen kan være i
balance forstået på den måde, at netop dis- lig dør på en gang på grund af iltmangel og
driver i land.
se fisk lever som rovfisk og deres hoLigeledes vil det gå ud over den sunde
vedernæringskilde er skidtfiskene beståenundervandsflora, at der opstår algesuppe,
de af skaller og brasener.
som spærrer for lystilgangen og derved
Hvis der bliver for få rovfisk i søen, vil
skidtfiskene på sigt overleve i alt for store hindrer denne vegetation i at lave fotosynbestande. Skidtfiskene lever hovedsageligt tese. Disse planter vil således degenerere
og ikke længere i nødvendig grad kunne
af dyreplankton – dafnier m. m.
Disse smådyr også kaldet makrofaunaen medvirke til ny ilttilførsel til vandet.
Således går det til, at man får ødelagt en
spiser planteplankton i form af alger. Hvis
søs miljø og gode balance. I øvrigt er dender ikke er nok dyreplankton til stede i
ne tilstand selvforstærkende og kan kun
vandet til at holde niveauet af alger på et
rimeligt niveau, så vil der ske det, at disse ændres ved en såkaldt
”Biomanipulation”, hvor man, ved at
på et tidspunkt laver en opblomstring i så
høj grad, at vandet bliver forplumret – bli- trække vod, opfisker og destruerer så manver til en algesuppe, som hindrer rovfiske- ge skidtfisk som muligt og sætter de samtidigt indfangne rovfisk fri igen.
ne i at jage på deres maner ved hjælp af
Dette gjorde
man for år
tilbage i Slotssøen i Kolding, hvor der
blev destrueret
12 tons skidtfisk.
Det er anden
gang undertegnede har fundet en stor
gedde liggende henslængt
på bredden
ved Ødis Sø.

Det er altså ikke meningen!!!
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Tobias Jørgensen stiller igen op til byrådet for Venstre
denne gang også til regionsrådet

Kommunal og regionalvalget d.
21 november.

nalvalget og regionsrådsvalget, nu med
væsentlig mere erfaring end sidst, og
jeg håber på at kunne fortsætte det arLige om lidt er der gået 4 år, siden vi
sidst var ved valgurnerne i forbindelse bejde, jeg er en del af. Samtidig oplemed kommunalvalg. Det betyder også, ver jeg behovet for et styrket samarbejat jeg har haft den fornøjelse at repræ- de mellem kommune og region. Derfor
sentere vores del af kommunen i Kol- sætter jeg også mit mandat på spil her,
ding Byråd i snart 4 år. En tid der har så der kan komme en ordentlig dialog
om blandt andet råstofindvinding, pativæret meget lærerig, og hvor jeg har
entsikkerhed, og så ønsker jeg, at der
lært endnu mere om vigtigheden af
lokalt engagement. Sammen med jer, etableres et Hospice i Kolding Kommune.
og i særdeleshed Lokalrådet ØBØF,
Husk at stemme, gerne personligt.
Landsbylauget i Ødis Bramdrup og
skolen, har vi fået flere gode ting, såMed venlig hilsen
som Gartnergrunden, tilskud til GrænTobias Kristian Jensen Jørgensen
sesten og ombygning på Ødis Skole.
Venstre
Jeg stiller igen i år op, både til kommu-

Generalfor-samling
For Ødis IF, Støtteforeningen for Ødis IF
og Cafeteriet i Ødis Hallen
Mandag d. 20. november 2017 kl. 19:30
i Ødis hallens cafeteria
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Hvilken vej ?

På dette nummers ”Vejgættebillede” befinder vi os i sognets centrale del.
Da det må høre hjemme i den lette ende,
er der ikke mere hjælp denne gang!
Godt Gæt!
Sidste nummers ”Vejgættebillede” var
en stump af Gåskærvej omtrent, hvor
Drenderup Bæk løber under vejen!

Loppesager

Afhentes hurtigt efter aftale
Henvendelse:
Tlf. 28 12 88 79 / Tlf. 40 96 85 34
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Spis sammen aften

41 personer deltog i Spis sammen aften i
Forsamlingshuset torsdag den 12. oktober.
Menuen var rigtig god. Fire forskellige
slags suppe: karrysuppe, kartoffelporresuppe, orientalsk suppe og gullaschsuppe. Der var lækkert brød til og andet

godt tilbehør. Til kaffen
var der drømmekage fra
Brovst og hindbærtærte
- også lækre sager.
Stemningen var god,
der blev snakket meget
og indtaget både vin og øl, så Forsamlinghuset fik lidt overskud til driften.

SANG FOR SANGGLADE
SYNGER IGEN

Sang for sangglade er så
småt ved at komme i gang
igen.
På denne side af jul er der
planlagt to aftner
Tirsdag den 14. november
Tirsdag den 12. december
Begge gange kl. 19.00

Povl Søderberg har arbejdet energisk for at finde en
pianist, der kunne vikariere
for Marie Louise. Det er
Olav Kjeldsen fra Hjarup,
som har megen erfaring
ved tangenterne.
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FAGKUNDSKAB . KVALITET . SERVICE

______________________________________________________________________________

GRATIS
synsprøve

VAMDRUP
SPECIALOPTIK
OPTIKER - OPTOMETRIST
TLF. 75 58 10 86

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

URE - BRILLER

GULD - SØLV

STØT VORE
ANNONCØRER DE STØTTER OS

Steppingvej 3
6580 Vamdrup
Tlf. 7559 8035 / 2217 3680
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NÅDE - URETFÆRDIG RETFÆRDIGHED
Vi har fejret reformationsjubilæum, og vi har gennem det fået en mulighed til at blive
påmindet Luthers betydning for folk og kirke gennem 500 år. I Ødis Kirke var vi samlet
til reformationsgudstjeneste den 29. oktober, og der fokuserede vi på nåde og retfærdighed. Nåden, det var noget af det Luther famlet meget med. Hvordan finde en nådig Gud?
Fordi på hans tid, på 1500-talet, kunne man købe sig nåde, hvis man havde penge. Man
hævdede i kirken, at man kunne købe sig fri fra Guds straf og vrede ved at købe såkaldte
afladsbreve. Og dette var noget af det, Luther så som helt forkert, og som han ønskede at
ændre på. Så han bad, han læste i sin Bibel, han skrev, han grundede og tænkte, og ud af
alt dette fik vi så en fornyet måde at se på Gud:
En Gud som viser nåde, som måler med Nådebånd og ikke tommestok. Hvad er så et
Nådebånd? Det er et målebånd som er lavet af elastik, og som kan rumme meget mere
end hvad vi forventer, og meget mere end en almindelige tommestok. Med udgangspunkt i menneskelige erfaringer og Bibelens fortælling om ”Den fortabte søn” blev vi så
vidner til først en meget millimeter retfærdig fordeling af goder, og derefter en uretfærdig retfærdighed, hvor der blev brugt Nådebånd i stedet for tommestok. Dette var et billede på den Gud som møder os med overraskende, måske uretfærdig, men alligevel
frigørende nåde. Årets konfirmander, som blev præsenteret under gudstjenesten, har
arbejdet rigtig meget med denne bibelfortælling og tematik. De fik også hvert sit nådebånd med hjem som en påmindelse om, at vi tror på en nådig Gud.
Om nåden skal Luther have sagt:
”Vi kan ikke gøre noget, for at Gud skal elske os mere.
Men vi kan heller ikke gøre noget, for at Gud skal elske os mindre.”
Det er den uretfærdige retfærdighed: Gud elsker os uanset, fordi vi igennem Jesus Kristus altid har fået tilgivelse og nåde. Gud er den gode forælder, som møder alle fortabte
børn med åbne arme, og ønsker os velkommen hjem uanset hvordan vort liv ser ud.
Gud måler med Nådebånd, ikke med tommestok.

NOVEMBER 2017
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HALLOWEEN – BØRNEGUDSTJENESTE

En hyggelig, uhyggelig oktober eftermiddag i
Ødis Kirke, med spejderne, mange børn og
voksne, englen Eva og djævlen Berith. Her var
hekse og spøgelser, og mange andre skræmmende og sjove skabninger. Vi hoppede Paradis, og som belønning fik vi dejlig slik.
Til sidst gik vi alle sammen til forsamlingshuset, hvor de søde damer serverede aftensmad,
kaffe og kage - og så spiste vi lidt mere slik!
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FROKOSTKLUBBEN
Så har der igen været møde i Frokostklubben. Der kom
igen nye deltagere, så nu er Vestfløjen snart fyldt op, dejligt. Vi hyggede os med kaffe og morgenbrød.
Derefter fortalte Erik Mønster om den udvikling, der er
sket i lægevidenskaben. I 1800-tallet begyndte man at
uddanne læger, tidligere havde man kloge koner, naturmedicin, igler og åreladning. Så når man ser, hvad lægevidenskaben kan i dag, er der sket en enorm udvikling.
Erik fortalte også om sin egen praksis, fra han overtog
den fra Vestergård, til han stoppede som praktiserende
læge.
Han krydrede det med mange sjove oplevelser og fortællinger, bl.a. om tandudtrækning og brugen af Viagra. Han
fortalte om en af de store lettelser, nemlig mobiltelefonen.
Tidligere måtte Ingeborg passe telefonen hjemme, og Erik ringede så hjem for at høre,
om der var nye besøg. Den første mobiltelefon fyldte dog ligeså meget som en lille kuffert, og vi ved jo alle, hvor små mobiltelefonerne er nu, så her er også sket en stor udvikling.
Efterhånden er en enmandspraksis, som den Erik havde, en sjældenhed. De unge læger
vil hellere være i de større lægehuse. Men det kan være svært at skaffe læger i nogle
dele af landet.
Mange tak til Erik for et spændende og humoristisk oplæg.
Næste gang, d. 15.11.2017, er det Inger Hvindenbråten, der vil fortælle om en rejse i
kontraster.
Kontaktpersonerne er :
Jens Vang
21748508
Christian Dahl
40325985
Rasmus Ravn
81904800
Alle mænd er velkomne til møderne. Vi vil dog gerne have, at nye deltagere tilmelder
sig til mig af hensyn til forplejningen.
Rasmus Ravn
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BØRNE– OG FAMILIEKLUB
SØNDAG 19. NOVEMBER
KL. 14.30 I VESTFLØJEN VED
PRÆSTEGÅRDEN
Gudstjenester i Ødis Kirke
November—december 2017
Hvor andet ikke er nævnt er
gudstjenesten v/sognepræst
Inger Hvindenbråten

November

4. Dåbsgudstjeneste kl. 11.00
5. Allehelgens søndag kl. 19.00
Mindegudstjeneste.
Kirketrioen medvirker.
12. 22. søndag e. Trinitatis kl. 10.30
19. 23. søndag e. Trinitatis
Ingen gudstjeneste
26. Sidste s. i kirkeåret kl. 10.30 KN

December
3. 1. søndag i advent kl. 10.30
10. 2. søndag i advent kl. 19.00
”De ni læsninger”
Gløgg og æbleskiver i Vestfløjen
17. 3. søndag i advent kl. 14.00
”Vi synger julen ind”
24. Juleaften kl.13.00
Familiegudstjeneste
Juleaften kl. 16.00
Julegudstjeneste
25. Juledag kl. 10.30
Højtidsgudstjeneste
26. 2. juledag
Ingen gudstjeneste
(KN: sognepræst Kristina Nilsson)

Vi ønsker alle små og store børn med
forældre velkommen til en eftermiddag
med sang, bibelfortælling, aktivitet og lidt
at spise i Vestfløjen. Vi glæder os til både
at blive kendt med nye familier, og til et
gensyn med dem vi har mødt tidligere.
Kontakt
Sognepræst:
Inger Hvindenbråten ………….. 75598150
mobil ………………………… 93871700
Organist: Karin Petersen……….. 41593437
Graver: Berith Rosenberg .......... 75598121
Formand: Tina Haahr Bihl ……..61708812
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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JP multiservice
22832485
Bygge-anlæg, hulmursisolering,
have/belægningsarbejde, lagerarbejde, truck og maskinkørsel samt
mandskabsudlejning

Ring og få en snak
om vores fremtid sammen

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

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

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

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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Om Ødis Sogneråd

så optaget af det historiske. Og hovedprincippet i ”Sammenlægningstankerne”
Hermed anden del af Povl Søderbergs
var: ”En By = en Kommune”. En overberetning om Ødis Sogneråd. Fortsat fra ordnet målsætning, jeg godt kunne tilslutnr. 8 side 20
te mig. Ellers ville det blive: 1 flagstang i
Kommunesammenlægningen i 1970
Taps = 8 flagstænger, 1 ny skraldespand i
Dette lidet ærefulde job blev så overdra- Dalby = 8 skraldespande.
get mig. Der var vist ikke andre, der gad Senere, da beslutningen om sammenlægbruge tid på den slags nytteløse og tidrø- ning med Vamdrup og Hjarup sogne var
vende emner. Og jeg tror faktisk ikke, der truffet - de var i øvrigt gået sammen
var nogen, der troede på, at det allerede
allerede et par år før - blev der nedsat
nu ville blive til noget med den sammen- flere detailudvalg, udvalg om økonomien,
lægning. Jeg husker, der blev indbudt til om veje, ejendomme, Alderdomshjem,
et stort orienterende møde på ”Skamling”. om skolerne og m.m.
Indenrigsministeriets departementschef
ville fortælle om planerne, om muligheMen tilbage til Sognerådsarbejdet.
derne, om vilkår og meget, meget mere
om alt det, der ville komme til at ske. En Når der var store projekter til behandling,
ældre fornuftig bondemand spurgte Deeller når der skulle træffes ubehagelige
partementschefen: Blir´ det bedre og blir¨ beslutninger i de enkelte udvalg, deltog
det billigere?
hele Sognerådet. Det skete bl.a. da Anna
Mikkelsen foreslog, at vi skulle bygge en
Det ville vi alle sammen gerne vide. Så
”Børnehave” her i Ødis. Det satte gang i
det var jo et rigtig godt og fornuftigt
debatten med mange ivrige og varme
spørgsmål. Departementschefen svarekommentarer. Det kunne der overhovedet
de: ”Det tør jeg ikke helt love Jer, men
ikke være tale om, blev der sagt - det var
jeg kan love Jer, det bliver anderledes”.
der ikke råd til, det var der ikke brug for.
I dag ved vi, han holdt ord. Der var manDer var jo ingen børn, der skulle passes.
ge forslag om de nye kommunegrænser.
De var jo hjemme.
Og det var i den forbindelse, at den tidligere Århusborgmester og Indenrigsmini- Men der var børn, der skulle passes, børnene fra de hjem, hvor mor også måtte
ster Thorkild Simonsen opfandt
”Kattelem-men”. Hvem skulle være sam- tage på arbejde. Ja, men det har vi jo slet
ikke penge til. Det er alt for dyrt.
men med hvem? Og da Sognerådet blev
vidende om, at jeg syntes, vi skulle gå
”Det koster ikke noget”, sagde Anna Miksammen med enten Vamdrup eller med
kelsen. Den skal bygges og drives som en
Kolding, - ja, så blev jeg omgående fyret. ”Selvejende Institution”.
Et flertal i Sognerådet mente, at ”De 8
Hvad er en ”Selvejende Institution”, blev
Sogne” skulle gå sammen og danne en ny
der spurgt. Det var der ikke andre end
”Storkommune”.
Anna Mikkelsen der vidste. Anna havde
De 8 sogne var, som I sikkert ved:
foretaget nødvendige undersøgelser og
Hejls, Taps, Vejstrup, Ødis, Vonsild, Dal- var grundig forberedt. Børnehaven blev
by, Sønder Bjert og Sønder Stenderup
bygget, som I ved, og som en ”Selvejende
sogne. Historisk set var det da også en
Institution”. Og den blev bygget - ogmeget smuk tanke. Men som indvandrer så inden kommunesammenlægningen!
og en slags fremmedarbejder var jeg ikke
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Et andet større anlægsarbejde var bygningen af ”Rensningsanlægget” på Tapsvej. Forud var der brugt mange timer på
undersøgelser og beregninger af forureningsgraden, - bl.a. på Ødis Andelsmejeri. Det blev fortalt, at der i undersøgelsesperioden ikke måtte vrides en karklud
dernede. Mejeriets økonomiske bidrag til
anlægget skulle være så lille som muligt.
Jo mindre forurening jo mindre bidrag. Også besigtigelser af andre Rensningsanlæg i andre kommuner gjorde god
nytte. Vi behøvede jo ikke at gentage
andres fejl. I Egtved fik vi et rigtig godt
udbytte af deres erfaringer bl. a. af de
lugtgener, der kom, når et sådant anlæg lå
for tæt på byen. Og en anden, meget kedelig erfaring var, - - ja, nu husker jeg fra
tidligere samvær her i ”Frokostklubben”
at medlemmerne her ikke hører til de
mest sarte. Men, det - øh´ ja altså- deres
erfaringer i Egtved var bl.a., at mågerne
fra det store bassin hentede noget de troede var noget spiseligt, - men senere viste
det sig at være uspiseligt. Så smed de det
fra sig, og det gjorde de gerne inde i byen. At det var rigtigt, så vi ved selvsyn
senere, da vi var på vej hjem. Men nu fik
byens beboere noget at vide om hinanden,
- noget de ikke helt var klar over omfanget af. For det mågerne smed fra sig, var
nemlig brugte kondomer, - og det i et
temmelig stort omfang. De har nu nok
fået løst problemet i Egtved, - måske med
et net eller lignende.
Til de lidt større anlægsarbejder hører
også forlægningen af Vamdrupvej. Oprindelig gik vejen om forbi stuehuset på
”Store Staver”. Endda meget tæt forbi
stuehuset. Man skulle nærmest over vejen
for at komme ud i forhaven. Man skulle
køre ad Smedevej for at komme videre til
Vamdrup. Så blev vejen rettet ud - et større projekt ledet af vore egen vejmand,
Ellegård, tror jeg han hed. Det skete i tæt
samarbejde med Phønix i Vejen.

Hele Sognerådet var også samlet ud for
Ødis Byvej nr. 7, der hvor damerne Madsen boede dengang. Der skulle foretages
en mindre vejregulering på Ødis Byvej.
Det lidt skarpe sving skulle gøres blødere
og der skulle så tages ca. 1 meter af Damernes forhave. Det var bestemt ikke
velset. Jeg fik, som genbo og Sognerådsmedlen, serveret en højlydt skideballe
tværs over vejen i hele Sognerådet påhør.
De 2 damer kappedes om, hvem der kunne råbe højest, og hvem der kunne holde
ud længst. Det var mine kolleger meget
tilfredse med.
Også i mindre sager kunne det forekomme, at hele Sognerådet deltog. Fx når
formanden for Socialudvalget havde en
ansøgning om fx økonomisk hjælp, skete
det gerne, når Sognerådsmødet var færdigt, og vi skulle til at gå, at Socialudvalgsformanden sagde: ”Åh´ lige et øjeblik. Jeg har lige et brev fra X. X. og hans
kone. De vil godt have lidt penge til at
købe noget børnetøj. Men jeg tror, de nok
kan klare det selv. Er det ikke i orden?” Jo, blev der så sagt fra socialudvalgsmedlemmerne. Og så var det Socialudvalgsmøde slut.
Jeg tror. det er i dag som dengang: borgerne bryder sig ikke om at få brev fra
Kommunen. Enten står noget. de skal
gøre, som de ikke bryder sig om, eller
også står der, at de skal gøre noget, de
helst ikke vil. Sådan fortælles det om en
meget utilfreds borger der i et meget
vredt læserbrev i avisen skrev, at halvdelen af sognerådsmed-lemmerne var idioter. Det kom der en retssag ud af, og han
blev dømt til at trække sin udtalelse tilbage. Så skrev han: ” Halvdelen af Sognerådsmedlemmerne er ikke idioter”.
Den årlige ”Skatteligning” var et større
og meget omfattende arbejde. Vi blev
fordelt i forskellige større og mindre ar22

bejdsgrupper. Men inden arbejdet kunne
gå i gang, skulle sognerådsmedlemmernes egne selvangivelser behandles. Det
pågældende medlem var naturligvis ikke
til stede under diskussionen af hans
”Selvangivelse”. Det kunne godt afstedkomme lange og måske lidt for ivrige
meningsudvekslinger. Mere eller mindre
ophidset kunne vi så gå i gang med alle
de andre selvangivelser. Nogle af os skulle gennemgå Selvangivelserne fra landmænd, andre fra de handlende eller fra
håndværkere. Også lønmodtagernes Selvangivelser blev kritisk gennemgået. En
lille gruppe skrev indkaldelser til ”Torske
-gilde”. Og forud for det årlige ligningsarbejde, blev alle Sognerådsmedlemmer i
Koldingområdet indbudt til foredrag af
Amtsskatteinspektøren fra Vejle Amt.
Dette møde blev holdt på ”Industrien” i
Kolding. Og det var noget af en prøvelse
at deltage i. Der var flere, der ikke kunne
klare det. Og det var der såmænd ikke
noget at sige til. Inspektøren var en paragraf- og talmand, - monoton og ekstrem
kedelig at høre på. Det kunne fx lyde sådan her:
”I henhold til lov nr. 365 af 29. april 1958
og ændret i § 211 den 11. oktober 1961
og senest igen den 2. februar 1962 er der
ingen lovhjemmel til ændringer i afskrivnings % % i de i loven omhandlende aktiver med mindre de har nået en afskrivnings% på > 60%. Dette gælder dog
ikke for de i den gældende lovs § 78,
stk. 9 nævnte artikler!”
Nøjagtig sådan kunne han blive ved i
timevis. Vi anede ikke en sk.. spor om,
hvad der stod i de nævnte §§. Vi var simpelthen nødt til at bruge vores egen sunde
fornuft. Vores gode kollega, Hans Peter
Hansen på Farrisvej, faldt, efter bare et
par minutter i dyb, dyb søvn, og han snorkede højt, meget højt og energisk, - det
kunne høres over det meste af salen. Det

anfægtede overhovedet ikke Skatteinspektøren. Men det smittede. Mange andre havde lyst til at følge Hans Peter og få
en lille en på øjet. Så var tiden da ikke
helt spildt!
Efter indkaldelserne til Torskegilder kom
Landbrugsforeningernes Regnskabskonsulenter ofte med et helt bundt selvangivelser der skulle diskuteres. Også de
Statsautoriserede Revisorer, - ja der er jo
3 slags revisorer: De Statsautoriserede Revisorer, de registrerede Revisorer,
og endelig revisorer. Jo højere på strå de
var, jo færre penge var der i dem.
Arbejdet med ”Selvangivelserne” kunne
være 3-4 dage i træk, og i ugerne derefter
nok et par dage og således fremdeles til
selve ligningen var overstået. Derefter
kom så ”Torskegilderne”.
Disse Ligningsdage forløb efter et ganske
bestemt mønster med start kl. 9, tror jeg
det var. Efter en kort arbejdsfordeling og
udveksling af nyheder, blev vi kaldt op til
formiddagskaffe i Alderdomshjemmets
spisestue, hvor bestyrerinden frk. Kærsgård og stuepigerne havde rettet an til os
med et veldækket og righoldigt bord. Der
var flere slags brød, rugbrød, morgenbrød, æg, mange slags pålæg, marmelader, flere slags ost, kaffe og te. Det kunne
godt minde lidt om vore dages brunch, dog uden de små skarpe. Så kunne vi
arbejde lidt. Kl. 12 blev vi så kaldt op til
spisning igen. Nu var middagen på bordet, forret og hovedret og dessert. Fik vi
kaffe ovenpå middagen? Sikkert. Så ned
og arbejde igen. Kl. 3 op til eftermiddagskaffe med boller og kringle, æblekage
eller lagkage og småkager. Så ned og
arbejde igen til kl. ca. 6. Så op til aftensmad. Der var nok en lille varm ret. Så
sild, masser af pålæg, ost og øl. Måske
lidt arbejde igen, og måske aftenkaffe.
Det var en hård tid. En sådan periode gav
mig 10 ekstra kilo.
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De ordinære Sognerådsmøder blev holdt
om aftenen, og vel nok en gang om måneden. Aftenkaffen fik vi oppe i spisestuen. Punkterne på dagsordenen blev læst
op, diskuteret og besluttet. Og imens gik
tobakken flittigt rundt. Der stod en bakke
i hver ende af bordet fyldt med cigarer,
cerutter, cigaretter, cigarillos. Og der
blev røget. Og der blev røget rigtig meget. Det var den eneste løn vi fik, og når
man skal være sammen med djævle, er
det rart at have ild i munden. Lokalet, vi
sad i, var ikke stort. Der var netop plads
til 12 personer. Og højt til loftet var der
heller ikke. Når vi stod op, kunne vi nemt
nå at røre loftet med hænderne. Når så 10
-11 mænd havde siddet og røget alt, hvad
den kunne trække i et par timer, ja, så
kunne det godt knibe med at se, hvem det
var, der sad oppe i den anden ende af
lokalet. Det kunne simpelthen ikke blive
ved med at gå på den måde. Det kunne vi
godt se. En radikal ændring måtte der til.
Så vi blev enige om, - - at sætte en ventilator op.
Det fungerede udmærket. Det var bare
det problem, at vi som regel glemte at
tænde for den og først fik tændt, når vi
ikke rigtig kunne se de andre. Det var
gerne, når vi skulle op til kaffe. Så tændte
vi. Og når vi så kom udenfor og skulle
se, hvor virkningsfuld den var så… Kan I
huske slagterens elektriske pålægsmaskine, når han skar pålæg af, hvordan skiverne faldt ned, - sådan faldt røgen ud af
ventilatoren, skive for skive. Men det var
effektivt.
En anden lille pudsig opgave var den
Danmarks Statistik pålagde Sognerådet.
Jeg formoder, at også andre Sogneråd fik
løjerlige opgaver fra Danmarks Statistik,
- at det ikke kun var Ødis Sogneråd, det
gik ud over. Men vi skulle tælle grise.
Igen blev opgaven fordelt imellem os,
gadevis. Jeg fik Fløjbjergvej. Der var

både Husmandsbrug og gårde. Ikke alle
steder var man velkommen. Det kom da
ikke nogen ved, hvor mange grise
man ,havde, og da slet ikke, hvis man
havde flere end sidste år. Nå, vi fandt da
ud af det i al fordragelighed. Men Danmarks Statistik var meget nysgerrige. De
ville vide hvor mange diegivende søer
der var. Hvor mange grise der var hos
søerne, hvor mange fravænnede over 10
kg og sådan fremdeles.
Jeg nævnte vist tidligere, at vi ingen løn
fik. Det er rigtigt. Vi var ulønnede, bortset fra forplejningerne og tobakken. Det
var selvfølgelig heller ikke så lidt. Men
vi fik da også den årlige udflugt. Det
kunne være en tur rundt i Sønderjylland,
eller en tur til Samsø, ture, hvor også
vores koner var inviteret med. Og på disse ture blev der ikke sparet på noget.
( Turen med afslutning på ”Bygholm” i
Horsens).
En gang sluttede vi på ”Bygholm” i Horsens. Det havde været en meget, meget
varm dag. Vi trængte meget til at få en
hel masse koldt vand i hovedet. Nej, - det
var ikke nok at få det i hovedet. Det varede ikke længe, så stod alle mændene nede
på de store toiletter i underbukser og
klatvaskede sig i koldt vand. Så så vi
nogenlunde friske og rødmossede ud igen
og klar til at bestille noget.
Jeg husker ikke, at der var nogen særlig
form for afskedsfest for det sidste sogneråd. Vi blev dog fotograferet. Og så fik vi
lov til at tage den stol vi havde slidt på
gennem den sidste periode, -den kunne vi
så tage med hjem som et varigt minde.
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Levering af:
bårebuketter, kranse,
blomster, dekorationer,
almindelige buketter og
sammenplantninger

74 56 25 40

Christiansfeld
Fodpleje
Læge exam.
Fodplejer
Dorthe Birkholm
Kongensgade 13
Christiansfeld

Tlf. 74562117

VÆR GOD VED DINE
FØDDER!
* BØJLEBEHANDLING

* BEHANDLING AF
LIGTORNE
* NEDGROEDE NEGLE
* FJERNELSE AF HÅRD HUD
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Hvad er det?

Af Frede Nielsen

sae), der i det tidlige forår

Dette nummers ”Hvad er Det”
viser et fænomen, der er ganske
almindeligt ved denne årstid –
nemlig nogle visne blade, men
hvad er det for nogle sorte pletter, der ses på et af bladene?
Bedeguargalle er navnet på den
lidt underlige tingest, der var
gåden i sidste nummer af avisen.
Bedeguargallen vokser gerne
på hunderoser i den fri natur.
Der er tale om et lille insekt –
Rosengalhvepsen (Rhodites ro-

har lagt et æg på hunderosen.
Ægget indeholder et stof,
som får rosen til at danne
omtalte galle. Gallen svulmer
op omkring ægget - larven
udklækkes og lever så en beskyttet tilværelse i gallen gennem vinteren.
Når foråret kommer, er larven i løbet af vinteren blevet til
et voksent insekt inde i gallen og
tiden er på det tidspunkt inde til
at gnave sig ud gennem væggen
af gallen for at flyve ud i naturen og gentage
hele processen.
Navnet lyder
lidt eksotisk, men
den er ikke ualmindelig på hunderoser.
Hvilken plante?

Løsningen på sidste
nummers ”Hvilken
Plante” var – Lodden dueurt!
Denne plante er
vidt udbredt i naturen især langs vejkanter, og hvis det
ikke var for de ihærdige og frivillige

medarbejdere fra Ødis, der holder området
ved Ødis Sø i fin stand året rundt, ville
udsigten fra stien ud over Ødis Sø over en
større del være begrænset af bemeldte plante som en dominerende art blandt andre de
planter i bredvegetationen.
Helt fint er det således, at bredvegetationen visse steder langs søbredden får lov at
vokse uhindret og dermed danne grundlag
for et rigt insekt- og fugleliv.
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samle materiale til dekorationer, der
efterfølgende kan laves inden døre i
skolen. Gran, ler og baser leveres af
skov-trolden, der ligeledes er vært ved
Velkommen på Skovtroldens åbne
servering af gløgg
arrangementer i 2017, hvor alle også og æbleskiver.
ikke medlemmer kan deltage gratis. En hyggelig bedHusk kaffe m. m.
ste/børnebørn aktivitet.
D. 26. nov. Kl. 13.00 Juletur i MaTurleder.
rielund – Bodil Kristensen.
Mødested, naturskolen Marielund i Bodil Kristensen
tlf. 24 23 49 22
Kolding.
Vi går en tur i skoven, hvor man kan
En rigtig dejlig nyhed:

Ny bålhytte i Drenderup skov

Af Inge M. Thomsen
Naturstyrelsen har i samarbejde med Stifindergruppen /
Aktivitetsudvalget søgt om
og fået bevilget penge til en
ny og meget større og bedre
bålhytte til Drenderup Skov i
stedet for den gamle, der stod bag ved
Drenderuphus. Drenderuphus er nu udlejet,
og det kunne blive lidt problematisk med
børnene fra de forskellige børnehaver og
alle andre, der gerne vil bruge hytten og de
nye lejere.
Bålhytten bliver endda udvidet med en
indbygget shelter og dermed forøges mulighederne for at bruge stedet. Den bliver
placeret til højre lidt nede ad hovedvejen,
der hvor den lille skovsø er.

(primært pensionister i de to grupper !! )
håber og tror på, at flere af jer forældre,
hvis børn og unge vil få glæde af denne
hytte, vil bakke op om projektet, I vil senere få yderligere info. Vi forventer det bliver
i januar.
Her i år vil følgende arbejder skulle udføres:
Der skal fældes nogle træer i området pladsen og stien skal etableres - træ skal
skæres op efter styklister – stolper skal i
jorden og tømrerkonstruktionen skal sættes
op – så kom endelig over i skoven og følg
med i projektet.
Alt dette skal gerne kunne nås i dette år og
derefter er det VORES tur - vi kommer
som skrevet tilbage om dette senere.

Når hele hytten / shelteren er færdig vil den
komme på Naturstyrelsens hjemmeside
over sheltere, og det vil her blive muligt at
booke overnatning i shelteren. Det har vist
sig, at der er stor interesse for at komme og
Vi har efterfølgende været i kontakt med
overnatte i disse sheltere, så forhåbentlig
Troldkærskolen om de ville / kunne hjælpe
vil der komme mange også udefra og bruge
med dette arbejde, og det har de sagt ja til. faciliteten og måske også komme rundt og
Og der vil senere blive noget arbejde, som se området – kirken og søen mm.
vi skal finde frivillig arbejdskraft til og vi
Samarbejdet mellem Naturstyrelsen og os
har givet dette fine resultat, men inden den
står færdig, er der et stykke arbejde, der
skal udføres.
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www.trafikskolen-vamdrup.dk

Udtrækning af
Ødis IF lotteri

Oktober
212, 222, 130,
14, 118, 136,
293, 54, 167,
158, 285, 105
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Åbningstider:
Salon 10
Vamdrupvej 10,
tlf. 75598045 /. 21296369
Tirsdag, torsdag og fredag……. ...kl. 9.30 – 17.00

Ødis Hallens
Cafeteria

Buchwald Radio ApS
Østergade 15
6580 Vamdrup
Tlf.: 75581233

Tlf. 75 598144
Bestyrelsesmøder etc. med
bespisning / kaffe serveret
kan afvikles hele året - dog
ikke i skolernes ferier.
Bestilling rettes til Kirsten Lund
29720132

Genbrugspladsen
Østermarksvej 2A,
tlf. 75 583840
1. 3. - 31. 10.:
Mandag 11-18
Tirsdag 11-18
Onsdag 11-18
Torsdag LUKKET
Fredag 11-18
Lørdag 11-18
Søndag 11-18
1. 11. - 28. 2.:
Alle dage 11-17 dog torsdag LUKKET

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
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Dagplejen

“Skovtrolden”

Henv.: Dagplejen, Kolding kommune

v/ Frede Nielsen

Børnehuset Søbo, afd. Ødis

Ødis Antenneforening www.oedisaf.dk

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

Formand: Kai Videbæk, tlf. 75 59 84 09

Vandværkerne

Ødis Skole

Ødis: Anders Krogsgaard, tlf. 2943 9196
E-mail: odisvand@gmail.com
www.odisvandvaerk.dk
Ødis Bramdrup: Peder Nissen, tlf. 75598203
Drenderup:

Steppingvej 14b,
www.oedis-skole.kolding.dk
Skoleinspektør: Thomas Kjær
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

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: Inger Hvindenbråten,
tlf. 75 59 81 50 / 93 87 17 00
Formand: Tina Bihl tlf. 61 70 88 12
Kirkeværge: John Bording, tlf. 23 20 40 23

Formand: Martin Vestergaard Lythje,
Fodbold: Kim
Olesen, tlf. 21 71
09
Håndbold: Charlotte Højmose
4266 0377
Badminton:
Børnegym.: Thomas Bang Thom-

Vesterled

Ødis Byvej, tlf. 75 59 80 90

Vesterleds Vennekreds

Formand Stig Funder, 75 58 36 08

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

97
tlf.

sen

tlf. 2721 7685

Støtteforeningen for Ødis IF

Lokalrådet for Ødis Bramdrup, Ødis
og Fovslet
Formand: Jens S. Jørgensen, tlf. 75 59 82 88

Aktivitetsudvalget

Formand: Jytte Johannsen 61 38 38 90

Ødis Hallens Cafeteria

Formand: Camilla Matthiesen tlf. 5190 5098

Krolfklubben i Ødis Kroge
Formand: Peter Christensen, tlf. 29939117

Formand: Eigil Laursen tlf. 75 59 81 99

Krolfklubben ”Madholdet”,

Stifindergruppen

Ødis Bramdrup
Formand: Vagn Hugger, tlf. 91 54 24 73

Formand: Inge M. Thomsen, 20 14 20 71

Beboerforeningen for Fovslet og omSang for Sangglade
egn Kont.person: Karen Nielsen, 51269469 Kont.person: Marie Louise Jensen 26127780
Landsbylauget for Ødis Bramdrup

Ødis KFUM spejdere
www.odisspejder. dk

Formand: Lars Frandsen, tlf. 75 59 84 66
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Lokalbladet

udgives af
Lokalrådet for Ødis Bramdrup, Ødis og Fovslet

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:
Inger Hvindenbråten
7559 8150 / 93871700
Velkommen til Ødis Sogn:
Fovslet:
Karen Nielsen,
51269469
Ødis:
Inge M. Thomsen, 20142071
Ødis Bramdrup:
Lene Clausen,
2929 5877
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

Tryk:
Trykkeriet
Østergade 24
6580 Vamdrup

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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7558 1007

Oplag: 660
heraf omdeles
590 i Ødis Sogn
ca. 70 sendes udensogns
Abonnement:
Indensogns 100 kr.
For et helt år (10 numre)
Udensogns 160 kr.
Konto: 7040 0000175819
MobilePay: 2987 9877
Læs også www.ødis.dk
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Dette nummers
”Gættebillede” skal vi
såmænd finde i den
nordvestlige del af
sognet.
Løsningen på sidste
nummers
"Gættebillede" var
adressen Riglandsegvej 2 i Drenderup.

Næste nummer:
Udkommer 12. december 2017
Deadline fredag den 1. dec. 2017
kl. 8.00

Husk at få jeres arrangementer
med i aktivitetskalenderen
7559 8339 / 2084 4579 eller
sogneavisnc@hotmail.com

