1/18
Februar
2018

LOKALBLADET

FOR ØDIS BRAMDRUP / ØDIS / FOVSLET

Nr. 201

Tirsdag den 6. februar 2018

"LADIES NIGHT"
"Kvindeaften, pigehygge,
tøsefest. En sjov aften for
hunkøn i alle aldre kan have
mange navne.
Vi har valgt at kalde det
"LADIES NIGHT"!
Sæt X i kalenderen

Skolefest på Ødis
Skole

Ødis Skole holder skolefest
torsdag den 8. februar kl.
17.15 i Ødis Hallen.
Der afholdes generalprøve
samme dag og samme sted
kl. 9.30, hvor hele sognet er
Læs s.6 velkommen.
Læs s.7

21. årgang

Generalforsamlingen i Lokalrådet

Tirsdag den 20. februar kl.
19.00 i Ødis Hallens Cafeteria. Gæstetaler er 2. viceborgmester samt næstformand i det nye Lokaldemokratiudvalg Christian
Haugk.
Læs s. 3 og 4
I dette nummer af Lokalbladet kan du læse

Antennemasten, som har forsynet Antenneforeningen med TVsignaler siden 1975, er der nu ikke mere brug for. En vinterdag i
januar blev den taget ned og fjernet. (foto: Inge M. Thomsen)

Betaling for LOKALBLADET

Nyt fra Lokalrådet
s. 3
Hjertestarterkursus
s. 3
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s.5
Nyt fra Vesterled (gen.fors.) s. 6
Fastelavnsfest i Ødis Hallen s. 8
Loppemarked
s. 9
Hvilken Vej?
s. 10
Julefest i Dagplejen
s.11
Fællesforeningen gen,f,
s. 11
Kirkesider
s. 13-16
Sogneavisen i 20 år
s.19
OK-reklame
s. 20
Hvad er det?
s. 22
Gravermedhjælper
s. 23
Foreninger
s. 26

har betalt i 2017, og det til trods for, at det
er blevet nemmere med MobilePay. Cirka
Så er det januar igen, og det er tiden at be- 15 færre har betalt. Til gengæld er der en
tale for Lokalbladet. Det er der mange, der del, der har betalt mere end de 100 kr.
gør, og det er nødvendigt, for at Lokalbla- Tak for det.
det stadig kan udkomme. Stor tak til alle,
Prisen er fortsat 100 kr. for folk her i sogder har bidraget.
net og 160 kr. for udensogns. Beløbet betaRegnskabet for 2017 udviser et lille under- les på MobilePay: 2987 9877 eller
skud, og det er ikke så overraskende, da
Netbank kt. nr. 7040 0000175819
farvetryk er dyrere end sort/hvid.
Min postkasse Stationsvej 13 kan også beMere overraskende er det, at ikke så mange nyttes.
nc

Sognets aktivitetskalender
FEBRUAR
6.
kl. 19.00, Sang for sangglade,
Vestfløjen
8.
kl. 17.15, Skolefest på Ødis Skole,
Ødis Hallen
kl. 9.30, Generalprøve,
Ødis Hallen
8.
kl. 19.00, Musikaften, Forsamlingshuset
10. kl. 15.00, Fastelavn i Ødis
Hallen, Spejderne
13. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria
20. kl. 19.00, Generalforsamling i Lo
kalrådet, Ødis Hallens Cafeteria
20. kl. 19.00, Sang for sangglade,
Vestfløjen
21. kl. 10-12, Frokostklubben i
Vestfløjen
26. kl. 19.00, Generalforsamling i
Fællesforeningen Aktivitetsudval
get / Stifindergruppen, Ødis Hal
lens Cafeteria
27. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria

6.

kl. 19.00, Sang for sangglade,
Vestfløjen
10. kl.10-14, Hjertestarterkursus, Lokalrådet, Ødis Hallens Cafeteria
11. kl.12-14, Indsamling, Folkekir
kens Nødhjælp, Vestfløjen
13. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria
17. kl. 9.30-14 Loppemarked i Ødis
Hallen, Støtteforeningen
20. kl. 19.00, Sang for sangglade,
Vestfløjen
21. kl. 10-12, Frokostklubben i
Vestfløjen
27. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria
APRIL
7.
kl. 18.00, Ladies Night i Forsam
lingshuset
9.
kl. 19.00-21.45, Pileflet, Ødis
Skole
10. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria
16. kl. 19.00-21.45, Pileflet, Ødis
Skole
18. kl. 10-12, Frokostklubben i
MARTS
Vestfløjen
1.
kl.17.00, Dåbsjubilæum, kirken og
23. kl. 19.00-21.45, Pileflet, Ødis
Forsamlingshuset
Skole
3.
kl.10-14, Hjertestarterkursus, Lo24. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis
kalrådet, Ødis Hallens Cafeteria
Hallens Cafeteria
5.
kl.17-21, Hjertestarterkursus, Lokalrådet, Ødis Hallens Cafeteria
Præmiewhist
6.
kl.19.00, Filmaften i Vamdrup
Fortsætter indtil tirsdag d. 24 april.
Kino, Menighedsrådet

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2018
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5

deadline 23. februar
deadline 30. marts
deadline 27. april
deadline 25. maj
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udkommer 6. marts
udkommer 10. april
udkommer 8. maj
udkommer 5. juni

NYT FRA LOKALRÅDET
Generalforsamlingen i Lokalrådet
ØBØF
Den årlige generalforsamling afholdes

tirsdag den 20. februar kl. 19.00
i Ødis Hallens cafeteria.

Gæstetaler er 2. viceborgmester samt næstformand i det
nye Lokaldemokratiudvalg
Christian Haugk.
Husk at forny eller tegne medlemskab af Lokalrådet ØBØF
inden 20/2, så har du stemmeret til generalforsamlingen. Se dagsorden side 4 her
i Lokalbladet.

Nytårskuren

Tak for den store opbakning til dette års
Nytårskur, dejligt så mange havde lyst til

at deltage samt at berette om årets gang i
diverse udvalg og foreninger.

Hjertestarterkurser

OBS ændring af dato!! Lørdag den 3.
marts og mandag den 5. marts. Se mere
om tilmelding mv. inde i bladet.

VIGTIGT: Lokalrådet har fået et
erhvervsnummer til MobilePay
som er 40557

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

Hjertestarterkurser

Hjertestarterkurser kan nu tilbydes igen.
Der kan vælges mellem 2 alternative datoer.
Lørdag den 3. marts 2018 kl.10.00 til 14.00
Mandag den 5. marts 2018 kl.17.00 til 21.00
HUSK, det anbefales, at man fornyer sit kursus hvert andet år.
Kurserne er uden egenbetaling da Trygfonden har doneret alle
kursusudgifterne inkl. Forplejning.
Der kan max. være 15 deltagere pr. kursus.
Kurserne afholdes i Ødis Hallens Cafeteria.
Tilmelding efter ”først til mølle princip” til
Jens Søgaard Jørgensen jenssogaard@gmail.com
eller tlf. 40 68 82 82
Senest den 15. februar 2018.
Venlig hilsen
Lokalrådet
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Velkommen til Ødis Sogn
Af Inge M. Thomsen

Den 1. september kom der
endnu et ungt par til Skovvangkvarteret – ja, adressen er nu
Fløjbjergvej 11, men alligevel,
det hedder Skovvangkvarteret,
og de unge syntes det var sjovt at få den
info, at de nu bor på Ødis’ gamle sportsplads.
Velkommen til Katrine Jensen 27 år og
Jacob Hafbjerg på 30 år og allermest til
lille Phillip på bare 6 uger, en skøn lille
gut, der efter lidt mad sov på enten mors
eller fars arm.
Lige nu er der orlov. Ellers arbejder Katrine ude ved Lidl på Mosevej og Jacob, der
er udlært speditør, trængte til nye udfordringer og arbejder hos Alfa Laval i Kolding.
De boede tidligere i Kolding, og da de gik
i gang med at søge efter hus i omegnen,
tastede de relevante data ind på en hjemmeside, og her dukkede dette hus op blandt
flere, men de syntes utrolig godt om huset
her og omgivelserne, både selve kvarteret
og tæt ved både skov og sø.
I forhold til hvor kort tid de har boet her,

var de allerede godt vidende om byen og
meget interesserede i, hvad jeg kunne fortælle om ”fortiden”. De føler sig godt
modtaget og helt sikker på, det var den
rigtige beslutning de tog, som den store
beslutning, det er at købe hus. De glæder
sig til at blive en del af samfundet, og Jacob har allerede meldt sig som frivillig når
vi skal i gang med færdiggørelsen af vor
nye bålhytte / shelter i Drenderup Skov.
Lige nu er der nok at se til med den lille
ny, nyt hus mm. Men når tiden tillader det
vil Jacob gerne cykle på sin Mountainbike
eller tage sig en løbetur.

Generalforsamling
i Lokalrådet ØBØF

8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af revisor
10. Valg af revisorsuppleant
11. Eventuelt
Ødis Bramdrup, Ødis og Fovslet
Forslag
der ønskes behandlet på generalAfholder ordinær generalforsamling
forsamlingen, skal være formanden i hænTirsdag den 20. februar 2018
de senest 8 dage inden generalforsamlinkl. 19.00
gen.
i Ødis Hallens Cafeteria
Gæstetaler er 2. viceborgmester Christian
Dagsorden:
Haugk, næstformand i det nye Lokaldemo1. Valg af dirigent
kratiudvalg i Kolding Kommune, det er
2. Valg af stemmetællere
dette udvalg landsbysamarbejdet nu hører
3. Formandens beretning
under.
4. Fremlæggelse af regnskab
Christian Haugk taler bl.a. om ”Hvad kan
5. Indkomne forslag
landsbyerne forvente og hvilke visioner
6. Bestyrelsens forslag til vedtægts- har Lokaldemokratiudvalget for at bevare
ændring
og udvikle lokalområderne”.
7.Valg af medlemmer til bestyrelsen
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Velkommen til Ødis Sogn
Af Lene Clausen

Så fik ”Dalshøj” nye ejere.
1. kvartal 2018 overtog Lena og
Søren Thorøe-Bjerrisgaard , begge 32 år, den 154 ha store ejendom, ”Dalshøj” på Farrisvej 48.
Ved ankomsten for interviewet, mødte man
et flot hus og et interiør, der var meget
smagfuldt.
Parret har allerede nu fået sat deres personlige præg på boligen (der i forvejen var
lækkert indrettet).
Vintersolen skinnede ind ad vinduerne.
Othello-lagkagen blev serveret, og børnene,
Frederik på 6 og 0scar på 9 og familiens
”labrador”, Sally, bød sammen med forældrene velkommen.
Sørens forældre, Mette Vind og Jørn
Thorøe-Nielsen, realiserede nemlig deres
plan om at bygge & bosætte sig i Hjarup.
Derfor kunne overdragelsen ske.
Søren er barnefødt på ”Dalshøj”.
Lenas forældre er bosiddende i Holsted.
Sammen med parret er nu også sønnerne, blevet en kærkommen del af Farrisvej.
De voksne (!) ser naturligvis frem til at
deltage i den årlige vejfest på Farrisvej.
Status for bedriften: Det er primært Sørens
far og Sørens bror, Jesper, der har ansvaret
for den erhvervsmæssige del af bedriften:
Jørn for kyllingeproduktionen og Jesper for
markarbejdet.
Hvorfor nu det?

SANG FOR SANGGLADE
SYNGER IGEN

Nu foregår det i Vestfløjen
tirsdage i lige uger kl. 19 –21 foreløbig
indtil påske.
Næste gang
Tirsdag den 6. februar
Se i øvrigt Aktivitetskalenderen på side 2.

Jo, Søren er ansat som Maskiningeniør
(med konstruktion som ansvarsområde).
Hos Alfa-Laval i Kolding.
Og det er han meget glad for. (Alfa-Lavel:
Produktion af komponenter til fødevareindustrien).
Lena er begejstret for sit job som Tandklinikassistent ved Kolding Kommunale
Tandpleje/Vamdrup Klinikken, et arbejde,
der også handler om at gøre børnene trygge, når tandbehandling skal i gang.
”For nogle skal der 3 besøg på klinikken
til, før de er klar til selve behandlingen”,
fortæller Lena.
Så Lenas og Sørens jobs var ikke til salg.
Men hvorfor så ”Dalshøj”?
”Vi var så glade for livet i Ejstrup, men vi
ønskede at beholde vore jobs og gik samtidig efter den herlighedsværdi, der ligger i
et liv på landet, så konstruktionen med Jørn
og Jespers andel i bedriften er fin”, udtaler
Lena.
”Og vi elsker naturen her,” siger drengene”.
Man kan knapt tro det, men trods familiens
travle hverdag, så får Lena tid til løb og
cross-training plus mountain biking (når
tiden tillader det). Og Søren: squash, lidt
jagt… og har ølbrygning som sit nye
”speciale”.
Et hyggeligt besøg er ovre. Kagerne er
spist…og drengene er i fuld gang med diverse sysler indendøre.
Bl.a. den nye version af ” moderne hønseringe”…
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Vesterleds Vennekreds afholder generalforsamling
torsdag d.08. marts 2018 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: 3bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
7. Valg af 1 revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Forslag til foreningen skal være
formanden i hænde senest 3 dage
før generalforsamlingen.
Foreningen er vært ved en kop kaffe med tilbehør.

P.B.V.
Stig Funder

Nyt i Ødis

Det er tid til at prøve noget nyt. Derfor har
vi lagt op til festlig aften for alle kvinder
over 18 år, det kalder vi

”Ladies Night”

Lørdag den 7. april kl. 18.00
God mad udefra, festligt selskab, højt humør og senere på aftenen vil professionelle
bartendere servere lækre drinks i 4 timer.
Alt dette samt et festklædt forsamlingshus
og god musik, er inkluderet i billetprisen
på 350 kr.
Drikkevarer til under middagen medbringes.
Kom og vær med. Tag din veninde, nabo
eller en du ikke kender under armen og støt
op om en hyggelig aften, hvor der er tid til
god mad, kolde drinks, snak, dans og god
stemning lige her i Ødis.

45 deltage. Er der stemning for det, gør vi
det gerne igen.
Som kom med, og sæt lidt forårs fut i det
lokale forsamlingshus. Vi håber på en superhyggelig aften, hvor lige netop DU skal
være med til at skabe den gode stemning.

Tilmelding er bindende til Dorthe på
mail dorthejepsen123@gmail.com eller
telefon 29 88 71 30. Betaling via Mobilpay senest 4. marts. 2018
For at alt kan lade sig gøre skal minimum

Mange hilsner festudvalget
Anna Katrin, Majken og Dorthe
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Skolefest på Ødis Skole
Ødis Skole holder skolefest

torsdag den 8. februar kl. 17.15
i Ødishallen.

I år opfører 5. og 6. klasse ”Emil fra Lønneberg”
4. klasse og Elsebeth står for amerikansk
lotteri ( Sponsorgaver kan indleveres til
skolen senest den 6. februar)
Festen er for hele skolen med forældre og
søskende og 7. klasserne.
Der afholdes generalprøve torsdag den 8.
februar om formiddagen kl. 9.30, hvor
hele sognet er velkomne.

Pileflet

PILEFLET

med Jane Enemark
i sløjdlokalet på Ødis Skole
Vi fletter 5 mandage fra
den 9. april
kl. 19 - 21.45
Tilmelding via nedenstående.
https://vejen.lof.dk/kurser/
dofo/kreative-hold/sub/
pileflet/hold/183030

Priser:
Almen 780 kr.
Pensionist Kolding 660 kr.

Kan du lide at arbejde med hænderne?
Er du vild med naturmaterialer? Vil du
gerne udfordres? Så er et kursus i pileflet lige noget for dig.
Vi skal lave kurve, fuglefoderhuse, bakker, hjerter, stjerner, kranse, plantestativer og mange andre ting. Du vil komme
til at lære flere forskellige teknikker og
prøve forskellige modeller af.
Er du nybegynder starter vi med noget
der er overkommeligt, har du flettet før
har jeg nogle lidt større udfordringer
med. Du vil komme hjem med flere forskellige ting i pil, som du vil glædes
over mange år frem.
Medbring en beskærersaks.
Materialepris 80,00kr. pr. gang.
Se under: www.birkelevnaturkunst.dk

GENERALFORSAMLING
I henhold til vedtægterne afholdes der
Generalforsamling i krolfklubben MADHOLDET
Søndag den 25. februar 2018 kl. 9.30.
i klubhuset Steppingvej 21a.
Så mød op. Vi starter med kaffe og rundstykker. Vi ses
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Lørdag den 10. februar 2018 kl. 15

FASTELAVNSFEST

Ødis hallen

danner igen i år rammen om vores
Fastelavnsfest.
Vi slår katten af tønden og kårer kattedronninger og
--konger i flere aldersgrupper – også voksne.
Vi opfordrer alle børn og barnlige sjæle til at møde
udklædte op.
Der er præmier til de sjoveste, flotteste eller mest
fantasifulde udklædninger.
Til sidst hygger vi os med fastelavnsboller med saftevand, kaffe eller te.
Adgangsbilletter til fastelavnsfesten købes ved indgangen evt
Mobil Py tlf

23889196
35 kr. pr. person
KFUM-spejderne i
Ødis og Ødis Hallens
Cafeteria
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Loppemarked i Ødis
2018
Lørdag den 17. marts 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 timeres 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 hjælpere” og inviterer hermed også nye interesserede hjælpere. 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. 14/3 kl. 16.30, der serveres aftensmad kl. 18.00.
Torsdag d. 15/3 - fredag d. 16/3 kl. 9.00 til morgenkaffe, der
serveres frokost/aftensmad.
Lørdag d. 17/3 kl. 8.00 til morgenkaffe og så går det løs. Der
serveres frokost, og afsluttes med smørrebrød efter oprydning.
Meld dig som hjælper: ved Tove 40 96 85 34 helst sms.

Vi ses… loppehilsner
Støtteforeningen for Ødis IF
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Hvilken vej ?

På dette nummers ”Vejgættebillede” befinder vi
sådan lidt henad den sydøstlige del af sognet.
Godt Gæt!
Sidste nummers ”Vejgættebillede” var fra
Gåskær Tværvej i Gåskær.

Loppesager

Afhentes hurtigt efter aftale
Henvendelse:
Tlf. 28 12 88 79 / Tlf. 40 96 85 34
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Juletræsfest i dagplejen

Juletræsfest i dagplejen blev holdt tirsdag d
19 december nede i vores legestue. Vi startede dagen med en gang formiddagsmad og
derefter skulle vi pynte vores fine juletræ
med pynt ,som børnene nye som gamle har
været med til at lave. Det var rigtig spændende og hyggeligt.
Derefter legede vi og øvede os på vores
julesange ,som vi sang igen senere, da forældrene kom til eftermiddags kaffe og julehygge. Først
skulle vi lige
have en lækker omgang
risengrød og
rugbrød ,hvis
man ville
have dette.
En lille mid-

dags lur skulle der også til, så man var frisk
til også at få besøg af Julemanden. Da forældre kom og julemanden kom, skulle vi
danse om juletræet og have en lille gave.
Tusind tak for en dejlig dag og tusind tak
for besøget kære julemand (Kristian).
Mange hilsner fra Dagplejen Ødis
Anja, Tove og Majbrit

Generalforsamling i Fællesforeningen, Aktivitetsudvalget/
Stifindergruppen i Ødis
mandag den 26. februar 2018 kl. 19.00
Generalforsamlingen afholdes i Ødis Hallens cafeteria.
Et vigtigt punkt på dette års generalforsamling bliver at få nedlagt Stifindergruppen som selvstændig gruppe. Arbejdet i gruppen vil blive videreført af Aktivitetsudvalget, som af samme grund udvides med 2 medlemmer. Dette betyder
samtidig at vedtægterne skal ændres. 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.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Følgende er på valg:
Aktivitetsudvalget:
Stifindergruppen:
Martin Aggesen
Eigil Laursen
Jens Leth-Pedersen
Peter Grave
Stemmeret har alle som er medlem af:
Lokalrådet ØBØF
Beboerforeningen for Fovslet og omegn.
Landsbylauget Ødis Bramdrup
Med venlig hilsen
Aktivitetsudvalget og Stifindergruppen
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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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FASTELAVNSSØNDAG 11. FEBRUAR KL. 10.30
BØRNEGUDSTJENESTE OG KARNEVAL
Velkommen til Fastelavnssøndagsgudstjeneste i kirken! Vi skal fejre dåb, minikonfirmanderne
kommer, vi skal synge og lytte til bibelfortælling. Bagefter bliver der tøndeslagning i kirken, og
karneval med fastelavnsboller og hygge i Vestfløjen. Vi håber, alle børn — og alle voksne der
har lyst til det — vil komme udklædte til kirken. På billederne kan I se mange flotte , udklædte
små og store fra sidst år.

DÅBSJUBILÆUM
FOR 5-ÅRIGE

TORSDAG DEN 1. MARTS
KL. 17.00 INVITERER VI TIL
BØRNEGUDSTJENESTE OG
DÅBSJUBILÆUM
Denne eftermiddag vil vi ganske særskilt fejre de børn, der blev døbt for 5
år tilbage. I vil få en egen indbydelse i
posten ganske snart.
Vi glæder os til at se jer alle, sammen
med familie og venner.
Gudstjenesten er selvfølgelig åben for
alle, der har lyst til at komme.
Efter gudstjenesten samles vi til aftensmad og hygge i forsamlingshuset.
Tilmelding til Inger på mail
ihv@km.dk senest den 25. februar.

FEBRUAR2018
2018
FEBRUAR
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Rasmus Ravn
LANDSINDSAMLING FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
Bliv indsamler og giv håb til mennesker i nød!

De penge du samler ind ved Folkekirkens Nødhjælps indsamling, går
både til akutte katastrofer og langvarige, bæredygtige projekter. Men
også til deres arbejde med menneskerettigheder, minerydning og
ekstrem ulighed.
Man må gerne gå to eller flere sammen og samle ind. Børn under 11
år skal følges med en voksen, mens børn fra 11 til og med 17 år må
gå to og to.

I Ødis sogn afvikles indsamlingen søndag den 11. marts
kl. 12.00.

Indsamlere møder i Vestfløjen og får det de skal bruge fra indsamlingsleder Kai Videbæk. Derefter går vi vores rude, som vil tage
cirka to timer, og bagefter samles vi i Vestfløjen til suppe, boller og
en lille hyggesnak.

Indsamlere bedes venligst tilmelde sig ved Inger på mail ihv@km.dk
eller SMS 93871700, senest den 1. marts 2018.

Filmaften tirsdag den 6. marts kl. 19.00 Vamdrup Kino
Bjørn og hans søstre bor alle stadig i den lille by de er vokset
op i. Kort efter deres fars død, finder de videohilsner fra ham,
som får dem til at tage deres liv op til overvejelse. Bjørn gør
nu noget han aldrig før havde turdet; han starter en læseklub
på sit værksted. For pludseligt synes Vilhelm Mobergs over
50 år gamle roman ”Min tid på jorden” hyperaktuel i Bjørns
eget liv. Selv søstrene begynder at se livet med nye øjne. Var
det virkelig sådan her livet skulle være? Og er det stadig en
mulighed at gøre noget ved det?
Johan Löfstedts spillefilmsdebut KÆRE FAR er i allerhøjeste
grad en personlig fortælling. Instruktørens familie er både bag
og foran kameraet. Hans morbror og mostre, mor og morfar,
ja, hele slægten spiller rollerne som sig selv i denne fiktive
historie om to af vor tids største rædsler: døden og det, at tale
foran en forsamling.
Pris for arrangementet, inkluderet ost og vin: kr 75,-

Frokostklubbens forårsprogram ser således ud :

Onsdag d. 21.2.2018: En præstesøns erindringer. Harald Oksbjerg
Onsdag d. 21.3.2018: Hvorfor er Sønderjylland noget særligt?
Hans Schultz Hansen
Onsdag d. 18.4.2018: Jagttur til Kasakstan. Orla Didriksen
Onsdag d. 16.5.2018: Sundhed for seniorer. Kirsten Bak Hansen
Kontaktpersonerne er :
Jens Vang
21748505 21748508
Christian Dahl 40325985
Rasmus Ravn
81904800
Alle mænd er velkomne til møderne. Vi vil dog gerne have, at nye deltagere tilmelder sig til
Rasmus af hensyn til forplejningen. Alle møderne er den tredje onsdag i måneden fra 10-12.
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FROKOSTKLUBBEN
På vores sidste møde i 2017 den 20.12. var Jan Daugaard oplægsholder.
Jan fortalte at han havde solgt sin virksomhed ”Daugaard Byg”.
Virksomheden havde i mange år bygget erhvervsejendomme for forskellige
firmaer i hele landet.
Da krisen kradsede i 2008 byggede firmaet stadig videre, men det var svært
at sælge ejendommene, så de blev lejet ud.
Efter salget havde han en god ejendomsportefølje, som han kunne leve af,
og han ville nu spille golf, rejse og nyde livet. Men det blev for kedeligt.
Så opstod en gammel tanke om at købe et landbrug, da han for mange år
siden sammen med sin bror havde købt 35 ha. på østkysten, og var meget
glad for dette sted.
Jan kontaktede banker og kreditforeninger for at høre, om der var landmænd, der manglede kapital. De kom aldrig tilbage med et svar, men så blev han kontaktet af Jan
Rodenberg. Han havde købt en svinegård i Frørup og ville gerne udvide. Jan Rodenberg havde
også kontakt til to andre svineproducenter, og 1. april 2017 stiftede de fire så AC-farming.
Det er gået stærkt, så firmaet ejer i dag 27 ejendomme, har 7.300 søer, og er faktisk den 3. største
svinefarm i Danmark. Der er 60 ansatte og de driver tilsammen 2200 ha.
Planerne for fremtiden er at købe flere sogårde med jord, evt.
indgå i et samarbejde med pensionerede landmænd, som venter
på et generationsskifte.
Yderligere har man planer om at opføre tre biogasanlæg.
Stor tak til Jan for et spændende oplæg, det er utroligt så stærkt
udviklingen i landbruget går.
Vi i Frokostklubben er meget glade for at vi kan låne Vestfløjen
til vores møder, derfor bad vi Niels Christensen om at viderebringe vores tak til Menighedsrådet sammen med to flasker vin.

Fra mødet d. 17-01-2018:
Vores oplægsholder denne gang var Åge Kyed.
Åge fortalte om Harteværket og viste video derfra.
Han arbejdede på Harteværket fra 1980 til 1988 og fortalte, at det var
en fantastisk arbejdsplads. Han stod for al udendørsarbejde, d.v.s.
vedligehold af bygninger samt grødeskæring m.m. i vandløbene omkring værket. Da han startede sit oplæg, kunne vi se på videoen, at
området var noget forsømt, men efterhånden fik Åge rettet op på tingene, så det hele med tiden kom til at se velplejet ud.
Han fortalte at der ofte var besøg af skoleklasser, de kom bl.a. for at
se hvordan maskinerne arbejdede for at lave strøm. De gik rundt mellem maskinerne, den eneste restriktion var at de ikke måtte have halstørklæde på.
Åge fortalte om de små ål, som svømmede op i vandløbet, men som
ikke kunne komme forbi slusen. Dem samlede man op og bar dem
længere op i vandløbet.
Han fortalte også at han engang trak en død kvinde op af en brønd,
det var en tragisk oplevelse, så hårene rejste sig på ham.
Mange tak til Åge for et spændende oplæg
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VELKOMMEN TIL BABYSALMESANG!

Gudstjenester i Ødis Kirke
februar—marts 2018
Hvor andet ikke er nævnt er gudstjenesten v/sognepræst Inger Hvindenbråten

Februar
1. Kyndelmisse kl. 19.00
Musikgudstjeneste
4. Ingen gudstjeneste, vi henviser til
omegnens kirker
11. Fastelavnssøndag kl. 10.30
Familiegudstjeneste. Kom gerne
udklædte. Karneval med Fastelavnsboller og hygge i Vestfløjen bagefter
18. 1. søndag i fasten kl. 9.00
25. 2. søndag i fasten kl. 10.30

Nyt hold starter i Ødis Kirke tirsdag
d. 20. februar.
Babysalmesang er et tilbud til babyer fra
0-12 mdr. sammen med deres mor, far eller
bedsteforælder. Vi mødes i kirken kl. 10.30,
hvor vi synger salmer og børnesange med
fagter, bevæger os rundt i kirken med børnene og lytter til musik. Hver lektion varer en
god halv time og efterfølgende er der kaffe/
te og hyggeligt samvær.
Forløbet starter tirsdag d. 20. februar og
slutter tirsdag d. 20. marts.
Tilmelding til Karin Petersen på mail:
petersen13b@hotmail.com eller på
tlf. 41593437.

Marts
1. Børnegudstjeneste kl. 17.00
Dåbsjubilæum for 5-årige
Aftensmad og hygge i forsamlingshuset bagefter
4. Ingen gudstjeneste, vi henviser til
omegnens kirker
11. Midfaste søndag kl. 10.30
Indsamling Folkekirkens Nødhjælp
kl. 12-14
18. Mariæ bebudelses dag kl. 9.00
25. Palmesøndag kl. 9.00
29. Skærtorsdag kl. 10.30
30. Langfredag kl. 15.00
1. april Påskedag kl. 10.30

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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berettigelse i
papirformat, vil
I disse dage for 20 år siden, udkom SOGNEvise sig. Indtil
AVISEN for første gang. Den nydannede
videre er der
SOGNEFORENING havde netop overtaget
rigtig mange
bladet, som tidligere hed LOKALAVISEN
læsere, der giFOR ØDIS SOGN. Navneskiftet var bl.a.
ver udtryk for,
begrundet i, at der skulle være overensstemat de er glade
melse med SOGNEFORENINGENs titel.
for avisen og
betaler gerne
Dengang var arbejdet med at fremstille blafor den.
det noget anderledes end i dag. Vi brugte
Som det forestadig saks og lim. Det gav et godt socialt
går nu, bliver
samvær, når avisen skulle skrives og sættes
den af vore
op. Vi lånte lokaler på Sogneskolen til forihærdige omdemålet.
lere afleveret til hver eneste husstand i sogVi fik ofte håndskrevne indlæg, som skulle
net.
tastes ind og redigeres, men vi modtog også
Vi har, som det ses ,også mange annoncører,
indlæg, som var tastet ind og blev afleveret
der trofast betaler deres annonce hvert år.
på en diskette lige til at redigere. Det var et
fantastisk fremskridt.
Fra 2002 indledte Sogneavisen et samarbejde
Men så blev Internettet mere udbredt, og i
med kirken og Menighedsrådet om udgivelse
dag modtager vi
af et kirkeblad. Det blev til de 4 midtersider i
næsten alt på
Sogneavisen, og det har det være lige siden.
mail.
Vi har også fået
Fra marts 2016 ændredes navnet til LOtidssvarende skriKALBLADET FOR ØDIS BRAMDRUP /
veprogrammer,
ØDIS / FOVSLET. Dette var en naturlig
hvor vi kan gøre
følge af, at Sogneforeningen Ødis Sogn ænbladet helt færdig
dre navn til LOKALRÅDET ØBØF ØDIS
og sende den digiBRAMDRUP / ØDIS / FOVSLET.
talt til trykkeriet.
Fra juni samme år er LOKALBLADET bleOm Sogneavisen /
vet trykt i farver.
Lokalbladet i
nc
fremtiden har sin

Sogneavisen Ødis Sogn

Støt vore annoncører.
De støtter
os.
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Støt Ødis IF, hver
gang du tanker
Vi har indgået en
sponsoraftale med
OK, så du kan støtte
Ødis IF, hver gang
du tanker.
Du støtter vores klub
med 6 øre for hver
liter, du tanker med
OK Benzinkortet –
uanset hvor du tanker i Danmark. Første gang du har tanket 500 liter, får
klubben desuden en
ekstra bonus på 250
kr. Det koster dig
ikke ekstra at støtte
– OK betaler hele
beløbet.
Få et OK Benzinkort
på www.ok.dk/
lokalsporten.
Har du allerede et
OK Benzinkort?
Har du et OK Benzinkort i forvejen,
kan du nemt få det
tilknyttet vores klub.
Du skal bare ringe
til OK på telefon
70102033 og oplyse
vores klubnavn og
dit kortnummer, så
støtter du Ødis IF.
Støt lokalsporten ekstra meget
Støt ekstra med el fra OK
Med el fra OK kan du støtte med ekstra 6 øre pr. liter. Og det er nemmere, end du
tror. Du skal bare vælge imellem el til fastpris eller variabelpris på www.ok.dk/
lokalsporten/el, så klarer OK hele skiftet fra det gamle elselskab til OK.
Støt ekstra med OK Mobil
Du kan støtte med ekstra 6 øre pr. abonnement, hver gang du tanker en liter. Du kan
frit vælge den OK Mobilpakke, der passer dig og din familie bedst (dog ikke OK
Mobil Basis). Du forhøjer din støtte til vores klub på www.ok.dk/lokalsporten/mobil.
Vil du vide mere?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Jytte Møgelvang Johansen på
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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

Der er tale
træets panikreaktion, når det mister
en stor del af sin
bladmasse, f.eks.
ved beskæring eller
stormskade, og
mest når det sker
om vinteren.
Ordet vanris er
sammensat af forHvad er Det denne gang er stavelsen van- og ordet ris.
en ny gåde fra naturen!
Van- har benægtende eller
nedsættende betydning (ordet
Det var begrebet vanris på
er beslægtet med oldnordisk
stilkeg der var løsningen på
vanr "manglende"), og derfor
sidste nummers ”Hvad er
betyder vanris: "forkerte skud".
Det”, Det er de små kvistei Man ser af og til stavemåden
et bundt, som vokser på ege- vandris, men den er misledenstammen, der kaldes vanris.
de og får en til at tro, at
Altså skud fra stamme og
skuddet har noget med vand at
grene af ældre træer som føl- gøre.
ge af stresspåvirkning, der på- Kilde:
virker bladmassen, fx hugst,
Wikepedia/
tørke eller pludselig lystilling. Gyldendals
Vanris er almindeligt på løv- leksikon.
træer, bl.a. eg og skaber mange
knaster i veddet, samt nedsætter salgsværdien.
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Gravermedhjælper
Ødis Kirke

En stilling som gravermedhjælper ved Ødis Kirke, Ødis Sogn er ledig pr. 1.
marts 2018.
Stillingen er på 30 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af
opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde.
Gravermedhjælperen skal varetage følgende opgaver:
• medvirke ved kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
• rengøring og vedligeholdelse af kirke, samt øvrige til kirken hørende bygninger og udenomsarealer
Vi forventer, at du:
• har interesse og praktisk erfaring på området
• har ordenssans og er serviceparat over for alle kirkens brugere
• varetager kirketjeneropgaver ved gudstjenester og kirkelige handlinger, som
afløser for graveren
• har evne for samarbejde med menighedsråd, præst og øvrige medarbejdere ved
kirken
• har et positivt livssyn, og en glad, udadvendt og imødekommende fremtoning
• kan arbejde selvstændigt
Ødis Sogn har 1305 indbyggere, som bor i sognets tre landsbyer omgivet af
spredt bebyggelse af gårde og huse. Ødis Sogn er kendetegnet ved en smuk natur med blandt andet sø og skov.
Ansættelse sker ved Ødis Sogns Menighedsråd beliggende Ødis Kirkevej 1A,
Ødis 6580 Vamdrup.
Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på
landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund
(3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør
for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse kr. 244.264 (trin 1) og kr.
249.809 (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Niels Christensen på telefonnummer 75598339 / 20844579 /mail oedis.sogn@km.dk.
Ansøgningen med relevante bilag sendes til Niels Christensen, Stationsvej 13,
Ødis, 6580 Vamdrup eller på mail til 7946fortrolig@sogn.dk
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 16. februar kl.
12.00.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted onsdag den 21. februar fra kl. 16.00.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.
23

www.trafikskolen-vamdrup.dk

Udtrækning af
Ødis IF lotteri

Januar
90, 216, 289,
131, 65, 146,
21, 190, 253,
224, 1, 12
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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 97 09
Håndbold: Charlotte Højmose tlf. 4266 0377
Badminton:
Børnegym.: Thomas Bang Thomsen
tlf. 2721 7685

Vesterled

Ødis Byvej, tlf. 75 59 80 90

Vesterleds Vennekreds

Støtteforeningen for Ødis IF

Formand Stig Funder, 75 58 36 08

Formand: Jytte Johannsen 61 38 38 90

Ødis Forsamlingshus

Ødis Hallens Cafeteria

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

Formand: Camilla Matthiesen tlf. 5190 5098

Krolfklubben i Ødis Kroge

Formand: Peter Christensen, tlf. 29939117

Lokalrådet for Ødis Bramdrup, Ødis
og Fovslet

Krolfklubben ”Madholdet”,

Aktivitetsudvalget

Sang for Sangglade

Formand: Eigil Laursen tlf. 75 59 81 99

Kont.person: Marie Louise Jensen 26127780

Stifindergruppen

Ødis KFUM spejdere
www.odisspejder. dk

Ødis Bramdrup
Formand: Jens S. Jørgensen, tlf. 75 59 82 88 Formand: Vagn Hugger, tlf. 91 54 24 73

Formand: Inge M. Thomsen, 20 14 20 71

Beboerforeningen for Fovslet og om- Tvetohytten, Vamdrupvej 16 A
Henvendelse: Anne Krogsgaard, 2388 9196
egn Kont.person: Karen Nielsen, 51269469 Gruppeleder: Jette Røgen, 75 59 86 86
Bævere og Ulve: torsdag kl. 16.45 - 18.15

Landsbylauget for Ødis Bramdrup
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
Tryk:
INPRINT
C.F. Tietgens Vej 78
6000 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
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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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For at finde motivet for dette
nummers ”Gættebillede”
skal man lede i den østlige
del af sognet.
Godt vintergæt!
Vamdrupvej 14 løsningen
på sidste nummers
"Gættebillede".
Næste nummer:
Udkommer 6. marts 2018
Deadline fredag den 23. feb. 2018
kl. 8.00

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

