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Nytårskur i ØBØF

Nyt fra Ødis Skole

Ødis spejderne

Den 17. januar 2019 kl. 1820. Der serveres et glas boblevand og efterfølgende
Mexicansk lasagna
Pris: 40 kr.
Kom og vær med til at starte
det nye år i lokalområdet.

I uge 46 var det almindelige
skoleskema på Ødis Skole
afløst af en emneuge. Som i
alle andre folkeskoler i Kolding Kommune var FN’s 17
Verdensmål på programmet
som det overordnede tema.

Der har været godt gang i
spejderriet hen over efteråret. Vi har en god flok Ulve
og Bævere samt en god og
blandet Juniorgruppe, men
vi har altid plads til en mere.

Læs s. 7

Læs s. 5

Læs s. 20-21

I dette nummer af Lokalbladet kan du læse

Lørdag den 1. december dagen før første søndag i Advent var
der juletræstænding på kirkepladsen ved Ødis Kirke. Læs s.6

Tak til Lokalbladets medarbejdere
I det daglige er der måske ikke så mange, der tænker over
det, men faktisk er der mange personer, der medvirker til
at Lokalbladet kan udkomme. Tak
til dem, der besøger nye beboere,
laver gættebilleder, alle de 15 personer, der omdeler bladet hver måned.
Og ikke mindst vores kasserer, der
styrer bladets regnskab.
nc

Nyt fra Lokalrådet
s. 3
Gen. forsamlingshuset
s. 3
Velkommen t. Ødis Sogn s. 4
Spillested klubhuset
s. 4
Skolefest
s. 6
Regale skove
s. 8
Ladies Night
s. 8
Vesterleds Vennekreds
s. 9
Hvilken Vej?
s. 10
Julehygge i Fovslet
s. 11
Tak for juletræet
s. 11
Landsbylauget
s. 11
Kirkesider
s. 13-16
Julemarked
s. 19
Drenderup Skov
s. 19
Hvad er det?
s. 23
Lottotal
s. 24
Foreninger
s. 26

Lokalbladet
Ønsker sine læsere,
annoncører, omdelere og skribenter en
Glædelig Jul og et
Godt Nytår

Sognets aktivitetskalender
DECEMBER
7. kl. 18.00-21.30, Åben Hal,
Ødis Hallen
7.
kl. 18.00-21.30, Åben Skole i
samarbejde med Åben Hal,
Ødis Skole
18. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria
19. kl. 10-12, Frokostklubben i
Vestfløjen
2019
JANUAR
16. kl. 10-12, Frokostklubben i
Vestfløjen
17. kl. 18-20, Nytårskur i Lokalrå
det, Ødis Hallens Cafeteria
28. kl. 19.00 Generalforsamling i
Forsamlingshuset

FEBRUAR
7.
Skolefest på Ødis Skole
20. kl. 10-12, Frokostklubben i
Vestfløjen
20. kl. 19.00 Generalforsamling i
Lokalrådet ØBØF, Ødis Hal
lens Cafeteria
MARTS
16. kl. 9.30-14 Loppemarked i
Ødis Hallen, Støtteforeningen
20. kl. 10-12, Frokostklubben i
Vestfløjen
APRIL
6.
Ladies Night
17. kl. 10-12, Frokostklubben i
Vestfløjen
MAJ
15. kl. 10-12, Frokostklubben i
Vestfløjen
Skolefest på Ødis Skole

Torsdag den 7. februar afholdes skolefest på Ødis Skole (hallen), hvor der vil
være fællesspisning, skolekomedie og
ikke mindst amerikansk lotteri til gavn for
elevernes lejrture.
Skulle nogen have lyst til at sponsere
gaver til lotteriet, skal I endelig tage kontakt til skolen, som tager imod alle sponsorater med kyshånd.

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2019

Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6

deadline 25. januar
deadline 22. februar
deadline 29. marts
deadline 26. april
deadline 24. maj
deadline 26. juli

udkommer 5. februar
udkommer 5. marts
udkommer 9. april
udkommer 7. maj
udkommer 4. juni
udkommer 6. august
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NYT FRA LOKALRÅDET
I Lokalrådet arbejder vi med at få et
”hus” på Landsbyfælleden, det er en
spændende proces.
Kom til Nytårskuren den 17. januar (se
mere herom på side 7) og se, hvad det er,
vi arbejder med.
Ansøgningsfristen til landsbypuljen er
den 7. januar. Alle ansøgninger skal igennem Lokalrådet. Eventuelle ansøgninger
kan sendes til Jens på
jenssogaard@gmail.com.
Spørgsmål til Landsbypuljen vil Jens
gerne være behjælpelig med. Ring på
4068 8282.

Lokalrådet ser frem til 2019, hvor vi forhåbentlig kan få nogle af de mange håb
og ønsker indfriet til gavn for hele
ØBØF.

Lokalrådet ønsker alle

Generalforsamling i ØBØF
Der afholdes generalforsamling
for Lokalrådet ØBØF
den 20. feb. kl. 19.00
i Ødis Hallens Cafeteria.
Dagsorden ifølge vedtægter

Bliv medlem af Lokalrådet
Info
til ny
Årligt kontingent:
e me
dlem
mer
- Privatpersoner 100 kr.
- Foreninger og institutioner 200 kr.
Tegn dit medlemskab ved indbetaling på MobilPay til : 40557 eller bankkonto: 5881
4383 569 430 (husk navn og adresse) eller til Christian Støvlbæk Garbenfeldt,
”Midtgård”, Farrisvej 8, Ødis Bramdrup

Generalforsamling
i Ødis Forsamlingshus
mandag den 28. januar 2019
klokken 19.00

PS. Der er fire på
valg til bestyrelsen,
så det er nu, der er
mulighed for at
komme med i bestyrelsen.
Hvad laver bestyrelsen egentlig, og
hvad har bestyrelsen i støbeskeen netop nu?
Hvis man har ideer til nye aktiviteter
eller andet, er det en rigtig god ide at
møde op til general forsamlingen.

Dagsorden ifølge vedtægterne
(Kan rekvireres ved bestyrelsen)
Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Eigil Laursen
(nuværende formand)
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Velkommen til Ødis Sogn
Af Inge M. Thomsen

Den1. september overtog
Ditte Andersen 24 år og Casper Morthorst Johansen på 26
år ejendommen på Fløjbjergvej 22. Langt ude er Casper
og de forhenværende ejere Kirsten og Gunner i familie, og på den måde kom handlen
i stand.
Ditte har virkelig taget et stort spring, idet
hun er flyttet fra Helsingør, hvor hun boede
med sin tvillingesøster i en lille lejlighed.
Nu bor hun ude på landet med masser af
plads og ingen støj og mørkt om aftenen,
men som hun siger, nu nyder hun at komme hjem efter besøg i Helsingør.
Ditte læser til sygeplejerske i Esbjerg.
Efter de har overtaget huset, er der blevet
plukket bær og syltet mm. Ditte spurgte
ind til, om der var kvindefodbold her – det
mente jeg ikke, men måske bliver der stemning for det, når disse linjer læses.
Casper er vokset op i Sdr. Stenderup og
tager på job i Oksbøl, hvor han er sergent.
Der er en del afspadsering og så arbejder
han som murer i sin fars firma.
De er begge aktive spejderledere, og det

var også der, de mødte hinanden. Ditte er
aktiv i Kolding og Casper her i Ødis. Casper er også jæger i sin fritid og bliver der
tid siden hen, vil han gerne i gang med
vandpolo.
Jeg spurgte sådan hen i vejret, om de havde
nogle vilde interesser såsom springe ud
med faldskærm. Og så blev der grinet, for
de har faktisk begge to certifikat til faldskærmsudspring.
Der fulgte en kat med ejendommen, og
ellers spankulerer der dagligt en fasankok
rundt. De har ”døbt” den Egon.

Klubhuset - et spillested

Hver onsdag fra kl 9.30 til 12.00 er
vi nogle stykker, der mødes i Klubhuset på sportspladsen Steppingvej
21 A i Ødis Bramdrup.
Vi spiller kort (uden penge) og
diverse andre former for spil.
Så er der nogen, der har lyst til at
være med, så mød bare op.
Der er ingen tilmelding.
Der er kaffe på kanden, og der er
tændt op i kaminen.
Alle er velkomne.
Vi ses.
Drenderup Skov efterår 2018 (foto: Eva Schmidt)
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Nyt fra Ødis Skole
Fokus på en bedre og mere bæredygtig verden
I uge 46 var det almindelige skoleskema på
Ødis Skole afløst af en emneuge. Som i alle
andre folkeskoler i Kolding Kommune var
FN’s 17 Verdensmål på programmet som
det overordnede tema.
De 17 verdensmål blev vedtaget af verdens
stats- og regeringsledere på et FN-topmøde
i 2015. Målene skal frem til 2030 hjælpe
verden mod en mere bæredygtig udvikling
for både os mennesker og den planet, vi bor
på. Målene skal være med til at afskaffe
fattigdom og sult i verden, mindske ulighed, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, ordentlige job og mere bæredygtig økonomisk vækst. Målene fokuserer
desuden på at fremme fred og sikkerhed og
styrke internationale partnerskaber.
På Ødis Skole var enkelte af de 17 mål udvalgt som temaer i emneugen. I indskolingen var fokus på det mål, der handler om
genbrug og det mål, der handler om livet i
havene. Der blev arbejdet med affaldssortering og det, der sker med vores affald, når
det bliver smidt ud – både i den rigtige
skraldespand og i naturen.

På mellemtrinnet var der både fokus på
fattigdom og ulighed, sundhed og ernæring,
uddannelse og retfærdighed, samt miljø og
bæredygtig.
Som understøttelse af
arbejdet med det verdensmål, der skal sikre det
fortsatte liv i havene på
jorden, var alle elever på
skolen på fælles udflugt
til Esbjerg Søfartsmuseum midt på ugen.
Her blev der blandt meget andet undersøgt
hvalknogler og skabt opmærksomhed omkring konsekvenserne af forureningen i
verdenshavene.
Tilbage på skolen er der blevet lavet udstilling om fisk og forurening, bygget insekthoteller, som skal være med til at sikre biodiversiteten blandt de insekter, der findes i
naturen omkring os.
En god og anderledes uge med et vigtigt
formål.
Mere fra skolen på næste side
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Arrangementer på skolen i juletiden deltage i gudstjeneste. Bagefter er der fælJulen er en travl tid – også på skolen. Fredag den 14. december er der Lucia Dag
med optog til elevernes morgensang. Samme dag er der forældredag på skolen, hvor
alle forældre er velkomne.
Den 21. december er der juleafslutning.
Alle elever skal til julegudstjeneste sammen med børn fra både børnehaven og
dagplejen i Ødis. De store elever fra skolen vil opføre Juleevangeliet, mens børnene fra
børnehaven skal synge en salme. Både forældre og bedsteforældre er velkomne til at

les afslutning for eleverne i deres klasser.

Skolefest og amerikansk lotteri
Et stykke inde i det nye år er det igen tid til
skolefest på Ødis Skole. I 2019 bliver festen holdt torsdag den 7. februar, hvor
der vil være fællesspisning, skolekomedie
og ikke mindst amerikansk lotteri til gavn
for elevernes lejrture.
Skulle nogen have lyst til at sponsere gaver
til lotteriet, skal I endelig tage kontakt til
skolen, som tager imod alle sponsorater
med kyshånd.

Juletræstænding i Ødis

Lørdag den 1.
december var
der som sædvanlig dagen før
første søndag i
Advent juletræstænding på kirkepladsen ved
Ødis Kirke.
Fra kl. 10 om
formiddagen
havde der været julemarked i det
gamle mejeri. Og her gik der rygter På vej til kirkepladsen
om, at Julemanden havde gemt sig. Kl. 3
gik børnene og nogle voksne i gang med at han ikke havde gemt sig i et mørkt rum
bagerst i Mejeriet.
lede efter Julemanden, og minsandten om
Han har vist sovet dybt, for børnene måtte i hvert fald råbe højt
og flere gange, før han dukke op.
Derefter gik turen til fods mod
kirkepladsen, hvor juletræet skulle tændes. Igen måtte børnene
råbe flere gange, inden lyset
kom. Så blev der danset og sunget rundt om juletræet.
Hans Ole spillede flot på sin guitar til de tre julesange.
Til slut fik alle børnene hver en
godtepose af julemanden.
Her er Julemanden lige blevet fundet i Det gamle Mejeri
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Nytårskur i ØBØF
Den 17.01. 2019
Der serveres et glas boblevand og efterfølgende
Mexicansk lasagna
Pris 40 kr.

Kom og vær med til at starte det nye år i lokalområdet.
Alle - både foreninger og beboere i Ødis Bramdrup, Ødis og Fovslet - inviteres til at se
tilbage på året 2018 og til at høre om de spændende planer, der er for 2019.
Vi mødes i Ødis Hallens cafeteria

d.

17.01.2019 kl. 18- ca. 20

Kom selv med dine nytårsønsker og gode ideer for ØBØF-området i det nye år.
Mød op sammen med din bestyrelse, din nabo eller andre fra vores super gode lokalsamfund, og lad os ønske hinanden et godt nytår og høre om visionerne for 2019.
Tegnestuen Mejeriet vil præsentere skitseforslag til en pavillon på det grønne område
mellem Steppingvej og Ødis Sø. Kom og se de flotte planer for landsbyfælleden.
Af hensyn til serveringen vil vi gerne have en tilmelding senest d.10.1.2019 – tilmelding til:
Christian Thomsen, tlf.: 22 92 35 25, gerne sms, eller mail:
cheibergthomsen@gmail.com

Venlig hilsen
Lokalrådet
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Drenderup Skov

Vi skal helt tilbage til 1849, da
skulle laves en bodeling mellem de
hidtidige enevældige konger og
samfundet. Da blev det besluttet, at
disse skove - rent jagtmæssigt skulle tilhøre kongen.
Sidste nyt er, at der er forhandlinger
i gang, om dette forhold skal ændres. De sidste åringer er der kun
blevet afholdt jagt på 7 områder
bl.a. Grib Skov.

Af Inge M. Thomsen

Jeg har fået et spørgsmål om, hvorfor der aldrig er jagt i den statslige
del af Drenderup Skov Det er fordi
vores skov er REGAL, og det betyder, at det kun er de kongelige, der
må drive jagt i skoven.
Jeg har undersøgt det lidt mere. Der
er 214 regale skove i Danmark, små
som store, og de dækker et samlet
område på 64.000 hektar - cirka
samme areal som Bornholm.
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Eftertanker!

En

Året går på hæld, og det får jo en til at tænke på året der er gået.
Det har jo været et forrygendes år, med en
sommer med sol og høje temperaturer, der
næsten ingen ende ville tage.
Skal man tage tingene sådan lidt i kronologisk rækkefølge, starter vi jo altid med
bankospil og køreture. Så har vi en spise
sammen dag, hvor køkkenpersonalet står
for menuen, og Vennekredsen så betaler,
hvad det koster. Små sammenkomster i
baren ca. en gang om ugen er det også blevet til, og det nyder vi alle. Det er meget
socialt, og alle deltagere taler i munden på
hinanden, mens drinks nydes i den time,
der er afsat til åbningstid.
Sct. Hans fejres snart som en tradition med
DIXEN'S pølsevogn, og der skal være
pommefritter til pølserne, ellers knurrer
beboerne. En heks kan vi jo nok få fremstillet, så "bålet" ser rigtig ud, når vi normalt tænder op i bålfadet, og vi hygger os i
de ca. 3 timer det tager. Her er der inviteret
en udefra kommende taler.
Efteråret byder på høstfest med musik og
sang, men også gerne med en inviteret taler, som kommer og fortæller om høsten på
den ene eller anden måde.
Generelt hjælper Vennekredsens piger,
hvor behovet er, indtil flere gange om måneden med gudstjeneste, sangeftermiddage
og lidt stolegymnastik m.v.

"pigegruppe" har der også været her i
2018, og de har hygget sig i de små lokaler
ovenpå. Det har til gengæld været svært at
få en mandegruppe op at stå, hvor alt kan
diskuteres over en øl eller lignende, eller
spille lidt kort m.v.
Som regel byder efteråret også på de sidste
3 bankospil, og der er faktisk ret god tilslutning her. Og så har vi lige været på
landbrugsmuseet til julestue med en busfuld af beboerne (de bedst gående). Alle
nød det.
MEN: vi savner flere, der har lyst til at
være med til at få dagene til at forløbe på
bedst mulig måde med høflig hensyntagen
til beboernes fysiske/psykiske habitus.
Blot kontakt os på tlf. 53356905 /
22309750, hvis man har lyst til at høre
mere, eller deltage i en enkelt eller flere
aktiviteter som der foregår.
Til sidst vil vi blot fra vennekredsen ønske
alle læsere en god jul og et godt nytår.
Med Venlig Hilsen
Stig Funder
Formand for
Vennekredsen

Bankokalender forår 2019

Nu stunder vinteren til, og vi har fastlagt
flg. dage, hvor der skal spilles banko.
Og som vanligt bliver der afviklet 3 bankodage.

Onsdag den 16. januar
Onsdag den 20. februar
Onsdag den 20. marts
Alle dage kl. 14 i den store stue.

overskud, som går til beboernes ve og vel.
Så vel mødt.
Med venlig hilsen
Vesterleds Vennekreds
v. Stig Funder

Vi håber stadig at så mange som muligt vil
deltage, og støtte op om, at det giver et
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Hvilken vej ?

Motivet på ovenstående billede skal
findes lidt ude i den vestlige del af
sognet.
Hvor er vi henne denne gang?
Sidste nummers Vejgættebillede”
var fra vejkrydset Ødisvej/
Sangfuglevej/Vadhusvej i Fovslet.

Loppesager

Afhentes hurtigt efter aftale
Henvendelse:
Tlf. 28 12 88 79 / Tlf. 40 96 85 34
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Julehygge i Fovslet
Lysene var tændt både ude og inde da Lone
og Jan, lørdag den 23. november inviterede
til julefrokost og julehygge på Møllevej
10D i Fovslet.
Der mødte gæsterne et festligt julebord,
pyntet med gran og lys og juleklokker
hængt på krondyr opsatse, så der var ingen
tvivl om, at her boede en
jæger.
Musikken spillede stille i
baggrunden, til bl.a. Kim
Larsens iørefaldende toner,
men blev dog højere i løbet
af aftenen i takt med, at der
Tak til Lone og Jan, fordi de igen i år lagde
flittigt blev skålet. Det blev
en hyggelig aften, hvor snak- hus til den årlige julekomsammen i Fovslet.
Kn
ken gik lystigt.

Orientering fra
Aktivitetsudvalget

Byens juletræ er i mange år
blevet sponsoreret af Elise
Frostholm, Fløjbjerg. De sidste år har det været en udfordring at finde et pænt træ, så
derfor har det været nødvendig at se sig om til andre sider.
Der blev forsøgt mange stedet, men til sidst kørte formanden og kassereren over til
Arne Christensen,
Klebækvej 42, Vamdrup
for at købe et træ. Men da
Arne hørte at træet skulle stå
på Kirkepladsen i Ødis, ville
han gerne sponsorere træet,
og det syntes vi var meget
flot.
Derfor vil vi opfordre til, at man køber
sit juletræ hos Arne
i år.

Landsbylauget Ødis Bramdrup

Den årlige generalforsamling i Landsbylauget
Ødis Bramdrup udmøntede sig i en udskiftning
i bestyrelsen, som nu udgøres af:
Carina Bjærge, formand
Claus Mørkøre, næstformand
Linda Puggaard, kasserer
Daniel K. Bjærge, sekretær
Marie S. Garbenfeldt,
Lars Andersen og Thyra Dalsgaard.
Landsbylauget vil gerne rette en stor tak til
afgående formand Lars Frandsen for hans store
arbejde i lauget og for Ødis Bramdrup.

Med venlig hilsen,
og god jul fra
Aktivitetsudvalget i Ødis.
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Denne plads er ledig
til en annonce. Hvis
nogen skulle være interesseret, kan man
henvende sig til
Lokalbladets annoncemedarbejder
se side 31

FAGKUNDSKAB . KVALITET . SERVICE

______________________________________________________________________________

VAMDRUP

GRATIS
syns-SPECIALOPTIK
- OPTOMETRIST
prøve OPTIKER
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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ADVENTSTID I KIRKEN
Nu tændes tusind julelys
på jorden mørk og rund,
og tusind stjerner stråler smukt
på himlens dybblå grund.

JULEKONCERT MED ANNE DORTE MICHELSEN

GLÆDELIG
JUL TIL
JER ALLE!

DECEMBER 2018—JANUAR 2019
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KOM OG SYNG MED I KIRKEN!
Babysalmesang i Ødis Kirke
Nyt hold starter torsdag d. 21. februar
kl. 10.30.
Tilmelding til Karin Petersen på mail:
petersen13b@hotmail.com eller på
tlf. 41 59 34 37.

VOKSENKOR

I januar starter Karin et lejlighedskor, som skal gøre kyndelmissegudstjenesten ekstra stemningsfuld. Koret er for alle lokale kvinde– og mandestemmer. Der er ingen
betingelser knyttet til at medvirke i koret, udover at man skal kunne deltage i alle
korprøverne samt kyndelmissegudstjenesten.
Koret øver 4 onsdage i januar og februar
fra kl. 19-20.30:
onsdag d. 16.1.
onsdag d. 23.1.
onsdag d. 30.1.
og onsdag d. 6.2.
Vi øver et repertoire, som vi synger til
kyndelmisse-gudstjeneste
torsdag d. 7. februar kl. 19.
Korprøver finder sted i Vestfløjen.
Tilmelding sker til organist Karin på mail:
petersen13b@hotmail.com
eller tlf. 41593437—gerne sms.

SPEJDERNES NYTÅRSPARADE
Søndag den
13. januar 2019

har Ødis-spejderne sin traditionelle nytårsparade, som afsluttes med gudstjeneste i
kirken kl. 10.30.
Alle er hjertelig velkomne til at
deltage i denne festgudstjeneste, hvor vi får møde vore flotte spejdere og deres ledere.
14

FROKOSTKLUBBEN
Møde i frokostklubben den 21.11. 2018
Denne gang skulle vi høre Terje Bårdsen
fortælle om sit liv i Danmark.
Terje blev født i Stavanger i Norge. Han flyttede som seksårig med sin familie til Hommersåk, en by som dengang havde 1500 indbyggere, nu bor her 7.000. Familien boede
helt ud til en sø, hvor han stod på skøjter om
vinteren
En meget smuk beliggenhed og Terje er meget stolt af sit land, det skønneste land i verden.
Han gik i søndagsskole fra han var fire år til
han blev 12 og fik derved, som han sagde,
Jesus ind i hjertet.
Han har også altid troet på mirakler og fortalte en historie fra dengang han var 10-11 år.
Terje legede sammen med kammeraterne i
noget højt græs, og da han kom hjem, opdagede han, at han havde tabt nøglen. Han gik
ud for at lede efter den og bad til Gud om
hjælp, og pludselig så han nøglen i det høje
græs.
Han startede som ung på teknisk skole og
læste til industrielektriker, aflagde svendeprøve og fik arbejde på elværket, hvor han
var i otte år.
Så søgte han orlov i et år og kom på bibelskole. Han rejste rundt i Danmark og besøgte

Programmet for resten af efteråret :
Onsdag d. 19.12.2018: Poul Berrig:
Vamdrup og Ødis’ omegn fra 1864
Kontaktpersonerne er :
Jens Vang
21748508
Christian Dahl
40325985
Rasmus Ravn
81904800

menigheder og kom også til Vejle, hvor han
faldt for en pige, som var med i lovsangsgruppen. De udvekslede adresser og skrev
sammen, og efter et par år blev de gift, og
Terje flyttede til Vejle.
Han søgte arbejde, men det var svært at få
noget, så han blev derfor selvstændig og begyndte at sælge sko til sundhedssektoren. Det
var en god forretning, og Terje var rundt på
messer og solgte sko i to år.
Så skulle han hjælpe menigheden i Vejle med
at sælge postkort for at samle penge ind til
ungdomsarbejdet, og det gik fantastisk godt.
Terje begyndte derefter selv at sælge postkort, fik lavet en brochure hos et reklamebureau og solgte 2-3 millioner pakker pr. år.
Det var en rigtig god forretning.
De byggede hus i Vejle i 1995, et dejligt hus
som også ligger ned til en sø ligesom hans
hjem i Norge. Men forretningen gik efterhånden dårligt, og han fik arbejde hos Tulip i
Vejle som fabriksarbejder i to år. Men sælgergenet trak, så han fik orlov fra Tulip, men
kom ikke tilbage. Han startede med at sælge
nyere brugte B&O produkter, og det har han
beskæftiget sig med siden.
Terje fik tre døtre med sin hustru i Vejle,
men forskellige omstændigheder gjorde, at
det endte med en skilsmisse. Han besluttede,
at han ikke ville være alene og mødte så heldigvis Inger i 2014, og de blev gift i 2015.
Terje er meget glad for at bo i Danmark og
her i Ødis, og han vil aldrig tilbage til Norge.
Undervejs viste Terje også billeder fra det
smukke Norge.
Tak for en spændende beretning.
Rasmus Ravn

Frokostklubbens forårsprogram er nu på plads og ser således ud :
Onsdag d. 16.01.2019:
Gustav Hansen: 40 år i Det blå Danmark
Onsdag d. 20.02.2019:
Boj Bro: Natur og landbrug på nærmeste
hold – tanker fra et liv som underviser
bl.a. på Dalum Landbrugsskole
Onsdag d. 20.03.2019:
Erik Voss: ”Gå aldrig på akkord med uretten” - Et kort portræt af Chresten Berg

Onsdag d. 17.04.2019: Jens Jørgen Holst:
Familieforhold i grænselandet
Onsdag d. 15.05.2019: Mogens Larsen:
Ålens forunderlige verden
Tak for stor opbakning til vores møder og
glædelig jul til alle.
Rasmus Ravn
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Julens musik og sang
i Ødis kirke

Gudstjenester i Ødis Kirke
december 2018 - januar 2019
Hvor andet ikke er nævnt er gudstjenesten v/sognepræst Inger Hvindenbråten

December
2. 1. søndag i Advent kl. 10.30
9. 2. søndag i Advent kl. 19.00
De 9 læsninger—musikgudstjeneste
Gløgg og æbleskiver i Vestfløjen
16. 3. søndag i Advent kl. 14.00
Vi synger julen ind—en eftermiddag
med julens salmer og sange
Sognepræst Kristina Nilsson
24. Juleaften
Familiegudstjeneste kl. 13.00
Julegudstjeneste kl. 16.00
25. 1. Juledag kl. 10.30
26. 2. juledag Ingen gudstjeneste, vi
henviser til omegnens kirker

Januar
1. Nytårsdag kl. 14.00
Vi ønsker hinanden godt nyt år over
et glas efter gudstjenesten
6. Helligtrekongers søndag
Ingen gudstjeneste, vi henviser til
omegnens kirker
13. 1. søndag efter Helligtrekonger
kl. 10.30 Spejdernes nytårsparade
20. 2. søndag efter Helligtrekonger
kl. 10.30
27. 3. søndag efter Helligtrekonger
kl. 9.00

Det er adventstid. Julegranen er på plads, og
vi er begyndt at glæde os til jul. Julens budskab formidles i høj grad i salmer og sange.
Ud over de almindelige søndagsgudstjenester er der i Ødis kirke to arrangementer,
hvor man kan være med til at lytte til musik
og selv synge de kære sange.

De 9 læsninger
9. december kl. 19.00

- en musikgudstjeneste med lokale læsere
En musikgudstjeneste med læsninger fra Det
Gamle og Det Nye Testamente. Kirkesanger
Thea vil synge med os og for os, sammen
med vores organist Karin. Efter gudstjenesten er der gløgg og æbleskiver i Vestfløjen.

Vi synger julen ind
16. december kl. 14.00

Her vil vi synge de gode og kendte julesange sammen, og måske lære lidt nyt.
”Sang for sangglade” medvirker.
Kaffe i kirken efter arrangementet.
Kontakt
Organist: Karin Petersen… 41593437
Sognepræst:
Inger Hvindenbråten ………….. 75598150
mobil
93871700
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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Julemarked i Ødis
På den første dag i december var der atter liv i Det
Gamle Mejeri i Ødis. Årets
hyggelige julemarked løb af
stablen, og i duften af gløgg
og æbleskiver blev de mange flotte boder besøgt af
glade købere fra nær og fjern.
Smukt håndværk, fine juledekorationer og
mange andre gode ting var at finde indendørs i de julepyntede haller, imens årets
juletræ kunne købes udenfor.
Fra julemarkedsudvalget skal der lyde en
stor tak til alle sælgere og besøgende for
den fine opbakning ved markedet. Uden jer
var der intet marked. Det er dejligt at der er
så stor opbakning til et forholdvis nyt, lokalt tiltag. En særlig tak til Egon og Anne-

mette for lån af mejeriet. Til Kent fra “Den
Gyldne Hane” for det flotte sponsorat af
æbleskiver og gløgg, samt til Marie Garbenfeldt fra “Fleurie” for sponsorat og udlån af de smukke julestjerner, julekugler og
andet pynt til arrangementet.
Med ønsket om en rigtig glædelig jul håber
vi at kunne sige “på gensyn
til julemarkedet i mejeriet til næste år”.

Drenderup Skov lige nu

Der er blevet fældet en del i Drenderup
skov her i efteråret, så skoven nu er
mere åben og lys at færdes i. Dele af
ridestien er i den forbindelse blevet
skrabet, så den er bredere og nemmere
at finde. Ridestien går fra Drenderuphus og mod vest mod Vamdrup.
Der er vist ikke rigtig nogen der rider
på stien i øjeblikket og den er fin at gå
på. Stien går langs vestkanten af Drenderup Skov og er en flot tur. Det er en
god ide med en kraftig sko eller støvler
og ikke velegnet til barnevogne.
God tur
Eva Schmidt
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Efteråret 2018 hos KFUM
spejderne i Ødis
Af Anne Krogsgaard

Der har været godt gang i spejderriet hen
over efteråret. Vi har en god flok Ulve og
Bævere samt en god og blandet Juniorgruppe, men vi har altid plads til en mere.
Juniorerne, som er fra 4. klasse og op, øver
sig i samarbejdets kunst. Laver lagkager
uden at se, stjerner med kun en hånd, skri- ver med fødderne og meget andet. De spekulerer og planlægger, hvordan og hvilke
specielle mærker de gerne vil gøre sig fortjent til.
Alle har vi eksperimenteret med plantefarvning sammen med Lise Frølund. Hun
vidste at birkeblade og egeblade med og
uden jern kunne give forskellige farver.
Spændende var det at se, hvor mange forskellige nuancer af gul/grøn og brun, vi
kunne få.
Vi nyder vores hytte og grund og benytter
os gerne af skoven og bålhytten. Vi bruger
vores fantasi og de materialer, vi har omkring os. Det betød, at da Ulvene fik til
opgave at bygge en bro over en grøft i skoven, kom der 5 forskellige udgaver. Sko-

Kalender 2019

Denne
flotte kalender har
spejderne
lavet og
omdelt til
alle husstande i
sognet. Du
kan støtte
spejderne ved at indbetale et beløb på
spejdernes konto i Sydbank
reg. nr. 7040 kontonr. 0000277896
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ven kan byde på mange oplevelser. Under
en tur med indsamling af svampe og blade
stødte vi på 4 døde høns. Det var nok rævens spisekammer.
Igen i år er det lykkedes os at få skaffet
annoncører til vores kalender, som er uddelt til alle husstande i sognet. Håber at I
tager godt imod den og kan klare, at 2019
er året, hvor 13. marts ikke findes. Vi siger
mange TAK til annoncørerne og alle dem,

som har støttet os på den ene eller anden
måde i årets løb. Vi håber, at rigtig mange
lige kigger op, når de kommer forbi vores
indgangsportal, for der har vi fået vores
nye skilt op. Vi siger mange tak til Ulrik
Tiim for det flotte arbejde
Om kort tid slutter vi året af med at danse
om juletræ i skoven ved lommelygternes
skær og mon ikke vi slutter med æbleskiver
om et bål i den nye bålhytte.
Efter en julepause i december
starter vi igen op med Nytårsparade søndag den 13. januar
2019.
Er du barn, voksen eller midt i
mellem og kunne tænke dig at
snuse til spejderlivet, så er du
altid velkommen til et af vores møder i TVETO-hytten på
Vamdrupvej torsdag mellem
16.45 og 18.15 eller 18 til 20,
hvis du er fra 4. klasse og op.
Find os på
www.odisspejder.dk
eller kontakt os på
odisspejer@gmail.com

Leje af borde
og stole
Vi gør opmærksom på, at det er
muligt at leje borde og stole fra
cafeteriet.
Ved interesse
kontakt:
Camilla
Mathiesen
51 90 50 98
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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

nisk materiale. Voldsneglen blev indført i Danmark i slutningen af
1800tallet og er sidenhen blevet udsat
med vilje på flere forskellige lokaliteter i landet. Plettet Voldsnegl findes
endnu ikke overalt i Danmark, men
den synes at være under spredning.
Det må forventes, at vi på sigt vil
finde denne snegl i stort set hele lanNaturen byder på mange gåder
det. Hvis sneglen er til gene eller gør
”Hvad er Det”.
skade i din have, findes der bekæmDet var en ”Plettet Voldsnegl”, der pelsesmuligheder bl.a. kan man spise
var løsningen på sidste nummers
den.
”Hvad er Det”.
Voldsnegl på københavnske volde
Plettet voldsnegl er en landlevende
Voldsneglen er ellers en fredelig lille
snegl med sneglehus. Huset er 2½-4 skabning, der på ingen måde lever op
cm i diameter (lidt mindre end en
til sit frygtindgydende navn. Artens
vinbjergsnegl). Dens hus har mørke
danske navn skyldes, at sneglen i sluttværstriber, men skjoldmønsteret kan ningen af 1800-tallet blev lukket ud på
dog variere betydeligt. Plettet volds- de københavnske volde. Formålet var,
negl kan have en betydelig påvirkning at der med tiden skulle opbygges en
på hjemmehørende plantearter og an- spiselig sneglebestand. Sneglen er
dre sneglearter, hvor den optræder i sædvanligvis fundet i små bestande og
høje tætheder. Danmark liger set i Jylland, på Fyn, Bornholm
ger omkring nordgrænsen for artens og Sjælland samt på en række mindre
udbredelse, men med de forventede
øer. På trods af at sneglen er fundet
klimaforandringerne vil plettet
i stort set hele Danmark, gør de små
voldsnegl lokalt kunne optræde i høje isolerede bestande
tætheder, da arten kan gennemføre
at den samlede
flere livscykler pr. år. Sneglen stam- udbredelse på
mer oprindeligt fra det vestlige Eu- landsplan fortsat
ropa og Middelhavsområdet, men den må anses for
er blevet indført til mange lande efendnu at være
terfølgende. Tilsigtede introduktioner begrænset.
skyldes at sneglen er en eftertragtet
Kilde:
spisesnegl. Utilsigtet kan sneglen blive
Internettet
transporteret med jord og andet orga23

Udtrækning af
Ødis IF lotteri
November 2018
95, 186, 19,
193, 6, 269,
209, 75, 238,
217, 242, 111
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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
Hele året: Døgnåbent
24/7 med tilmelding

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

Ødis Antenneforening www.oedisaf.dk

Henv.: Dagplejen, Kolding kommune

Formand: Kai Videbæk, tlf. 75 59 84 09

Børnehuset Søbo, afd. Ødis

Vandværkerne

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

Ødis Skole

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:
Kira Nielsen tlf. 26 74 84 35

Ødis: Anders Krogsgaard, tlf. 2943 9196
E-mail: 488@voresvandvaerk.dk
www.odisvandvaerk.dk
Ødis Bramdrup: Peder Nissen, tlf. 75598203
Drenderup:

Andelsboligforeningen
Henvendelse: BHS Revision,
Jernbanegade 9, Vamdrup 7558 3444

Vamdrup Boligselskab

Tirs.-onsdag kl. 10-12, torsdag kl. 15-17,

SFO Steppingvej 14, Afd.leder: Terry Lake tlf. 75 58 18 44
Huset tlf. 21 37 72 42 / mobil 21 37 72 46
Klubben tlf. 21 37 72 45

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 97 09
Håndbold: Charlotte Højmose tlf. 4266 0377
Badminton:
Børnegym.: Thomas Bang Thomsen
tlf. 2721 7685

Vesterled

Støtteforeningen for Ødis IF

Kirken/menighedsrådet

Ødis Byvej, tlf. 75 59 80 90

Formand: Jytte Johannsen 61 38 38 90

Vesterleds Vennekreds

Ødis Hallens Cafeteria

Formand Stig Funder, 75 58 36 08

Formand: Camilla Matthiesen tlf. 5190 5098

Ødis Forsamlingshus

Krolfklubben i Ødis Kroge

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

Formand: Ole Reeckmann, Kolding
Tlf.: 20 20 75 89
Email: ole@olvi.dk

Lokalrådet for Ødis Bramdrup, Ødis
og Fovslet

Formand: Christian Thomsen, tlf. 2292 3525

Krolfklubben ”Madholdet”,

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

Sang for Sangglade
Kontaktperson: Jette Christensen
Formand: Eigil Laursen tlf. 75 59 81 99
Eller kontakt Inge M. Thomsen, 20 14 20 71 25595106
Beboerforeningen for Fovslet og om- Ødis KFUM spejdere
egn Kont.person: Karen Nielsen, 51269469 www.odisspejder. dk
Tvetohytten, Vamdrupvej 16 A
Landsbylauget for Ødis Bramdrup
Aktivitetsudvalget

Henvendelse: Anne Krogsgaard, 2388 9196
Gruppeleder: Jette Røgen, 75 59 86 86
Bævere og Ulve: torsdag kl. 16.45 - 18.15

Formand: Lars Frandsen, tlf. 75 59 84 66

“Skovtrolden”
v/Torben Lindegaard, tlf. 28 70 72 71
26

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

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
27

Annoncer:
Kristian Frandsen 2639 8292
Tryk:
InPrint A/S
C.F. Tietgens Vej 7B
6000 Kolding
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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Løsningen på sidste nummers ”Gættebillede” var
huset på adressen Vadhusvej 23 i Fovslet.
Denne gang skal vi indtil
midten af sognet for at finde
ovenstående bolig m.m.
Godt julegæt og god jul til
alle!

Næste nummer:
Udkommer 5. februar 2019
Deadline fredag den 25. januar 2019
kl. 8.00

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

