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Tirsdag den 6. marts 2018

Galleri Mørkøre

Spejderne på fisketur

Alle påskedagene torsdag til
mandag er der som sædvanligt åbent i Galleriet.
Der er mange nye Færøske
malerier og små nuttede huse.
Åbne atelier døre den 24.-25.
marts.
Læs s. 5

I bækken fra Drenderup
Skov til Ødis Sø kan der her
om vinteren være et mylder
af fisk. Bevæbnet med fiskenet, spande og opslagsbøger
drog Bævere og Ulve på
fisketur.
Læs s.8

21. årgang

Kransbjerg Mølle
Avisens medarbejder har
besøgt Inger Bruun i Christiansfeld med henblik på at
kunne skrive en artikel om
Kransbjerg Mølles historie.
Møllen blev opført i 1866
og nedrevet den 29. januar
2018.
Læs s. 24-25 og 27
I dette nummer af Lokalbladet kan du læse

Udsigt over Ødis Sø en vinterdag i februar 2018.

Lokalbladet betales på
MobilePay 2987 9877
eller bankkonto
7040 0000175819.
Prisen er fortsat 100,- kr. pr.
år. 160.– kr, hvis man får
bladet sendt. Husk navn
Mange har allerede betalt.
Tak for det.
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Kræftens Bekæmpelse
Landsindsamling
søndag den 8. april
Hvis du har lyst til at bruge 2-3 timer til et godt
formål, kan du melde dig som indsamler hos
Ulla Beyer Lauridsen, Vamdrup tlf. 2217 3351
Ved Landsindsamlingen i 2017 var ca. 28.000 indsamlere med til at indsamle mere end 34,1 mio. kr.

Sognets aktivitetskalender
MARTS
6.
kl.19.00, Filmaften i Vamdrup
Kino, Menighedsrådet
6.
kl. 19.00, Sang for sangglade,
Vestfløjen
10. kl. 9.00-14, Arbejdslørdag i For
samlingshuset
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
21. kl. 19.30, Generalforsamling,
Ødis Antenneforening, Ødis Hall
ens Cafeteria
24. kl. 10-16, Åbne atelier døre,
Galleri Mørkøre
25. kl. 10-16, Åbne atelier døre,
Galleri Mørkøre
27. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria
29.-31. kl. 10-16, Åbent Galleri,
Galleri Mørkøre
APRIL
1.-2. kl. 10-16, Åbent Galleri,
Galleri Mørkøre
7.
kl. 18.00, Ladies Night i Forsam
lingshuset

9.
10.
12.
16.
18.
22.
23.
24.
30.

kl. 19.00-21.45, Pileflet, Ødis
Skole
kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria
kl. 17.30, Spis sammen aften i
Forsamlingshuset
kl. 19.00-21.45, Pileflet, Ødis
Skole
kl. 10-12, Frokostklubben i
Vestfløjen
Smuk landsbydag, Lokalrådet
kl. 19.00-21.45, Pileflet, Ødis
Skole
kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria
kl. 19.00-21.45, Pileflet, Ødis
Skole

MAJ
7.
kl. 19.00-21.45, Pileflet, Ødis
Skole
16. kl. 10-12, Frokostklubben i
Vestfløjen
JUNI
11. kl. 19.00, Generalforsamling,
Ødis Vandværk
OKTOBER
11. kl. 17.30, Spis sammen aften i
Forsamlingshuset
23. kl. 19,00, Sangaften i Vestfløjen,
Menighedsrådet
NOVEMBER
28. kl. 19,00, Koncert i kirken,
Menighedsrådet

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

deadline 30. marts
deadline 27. april
deadline 25. maj

udkommer 10. april
udkommer 8. maj
udkommer 5. juni
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NYT FRA LOKALRÅDET
Generalforsamling

Den årlige generalforsamling er netop
afholdt, tak for et fint fremmøde. To nye
ansigter blev valgt ind i Lokalrådets bestyrelse nemlig Christina Rasmussen,
Fovslet og Hanna Rasmussen, Ødis
Bramdrup.
En stor tak skal lyde til Lone Knudsen for
hendes arbejde i Lokalrådet gennem de
seneste 13 år. Lone udtræder af bestyrelsen. Grete Dahl er udtrådt af bestyrelsen
grundet sygdom, også en stor tak til Grete. Jens Søgaard Jørgensen forlader ikke
bestyrelsen helt, men videregiver formandsposten. Næste bestyrelsesmøde er
den 12. marts, hvor den nye bestyrelse
konstitueres.
Christian Haugk næstformand i Lokaldemokratiudvalget holdt et interessant oplæg, hvor han kunne berette om, hvad
Lokaldemokratiudvalgets opgaver er og
bliver. En væsentlig ting er, at hvis der
etableres nye græsområder, bede eller
andet, der skal vedligeholdes, ja så skal
der være penge sat af til det. Man kan
ikke ”låne” i andre kasser i kommunen.

Det er også Lokaldemokratiudvalget,
som står for endelig godkendelse af alle
de ansøgninger, som sendes ind til
Landsbypuljen. Puljemidlerne er i forvejen fordelt af Kontaktforum.

Lokalplanen

Haderslev stift har nedlagt veto, men
kommunen og stiftet har en dialog i gang.
Vi håber på et positivt udfald, så vi snarest kan få den endelige godkendelse, og
der kan komme gang i byggemodning
osv.

SMUK landsbydag

SMUK landsbydag er i år søndag den 22.
april 2018, så sæt kryds i kalenderen og
kom og vær med til at gøre vores 3 landsbyer smukkere! Mere info i næste nummer af Lokalbladet.

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

Arbejds-/rengøringslørdag i Ødis Forsamlingshus
Lørdag den 10. marts 2018 kl. 9.00

Hele huset skal gøres rent fra gulv til loft.
Ventilationsrørene støvsuges og vinduerne
vaskes.
Borde og stole rengøres og efterspændes.
Alt porcelæn og bestik efterses og får en
tur i opvaskeren.
Køleskab, ovne og kaffemaskiner rengøres/
afkalkes.

Klippe hæk og rydde
op omkring huset.
Dagen starter med
kaffe og rundstykker, og slutter med frokost.
Alle er velkomne til at komme og give et
nap med et par timer.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Velkommen til Ødis Sogn
Af Inge M. Thomsen

Drenderuphus - skovløberhuset
på Vamdrupvej 18 - fik i sommer nye beboere .
Det er Anna og Lars Skovmøller
– begge lige omkring de 30. De
har samme uddannelse, skov- og landskabsingeniører, en uddannelse de har taget på
skovskolen Nødebo ved Hillerød, en del af
Københavns Universitet. Efterfølgende tog
de kandidatuddannelsen på Landbohøjskolen.
Lars kommer oprindelig fra Als og Anna fra
København.
I forbindelse med udflytningen af statslige
arbejdspladser til Jylland, fik Anna job i
Randbøl og Lars i Gråsten, begge ved Naturstyrelsen. De boede i starten i Kolding, men
da huset her blev slået op som en mulighed,
søgte de og fik det, og det er de begge rigtig
glade for. Huset ligger sådan i midten af deres arbejdssteder. De nyder naturen her og de
mange oplevelser, det giver. De møder jævnligt både rådyr og dådyr.
Huset er blevet sat rigtig flot i stand. Haven
havde rigtig mange uønskede smådyr, da de
flyttede ind, nemlig dræbersnegle, så de fik
hurtigt anskaffet nogle ænder, ikke almindelige ænder, men løbeænder. I der færdes i
skoven har sikkert set dem og måske undret
jer over, hvad det var for nogle, da de ser lidt
sjove ud. De kan ikke flyve og går sådan
Af Inge M. Thomsen

Velkommen til Margit Hansen, i 60 års
alderen, der i sommer købte huset på Ødis
Byvej 10 B.
Margit boede på det tidspunkt i Åbenrå,
men da datteren, der bor i Ødis, fortalte
hende, at huset her var til salg, slog hun til.
Margit arbejder stadig på kommunekontoret i Åbenrå, men forventer at stoppe til
efteråret og dermed vil det blive nemmere
at kunne hjælpe lidt til med de 2 børnebørn
i byen. Romeo på 7 år er med på billedet
og Matheo på 10 havde travlt med noget
andet – de var begge på besøg hos mormor.
Margit kommer oprindeligt fra Als og har
boet i området omkring Åbenrå gennem
årene. Hun vil gerne læse bøger, hvilket

meget oprejst og så elsker de dræbersnegle.
Begge føler sig taget rigtig godt imod, især af
deres nærmeste naboer, Eva og Hans Iver, og
det er de rigtig glade for. Hyggeligt når de
mange der kommer til skoven har tid til at
hilse på og få en lille snak.
Lars er med til Out door fitness oppe ved
skolen, og på den måde lærer de efterhånden
lidt flere at kende. De er begge positivt overrasket over de mange forskellige aktiviteter,
der finder sted i området og følger også med
på hjemmesiden og Facebook.
I forbindelse med vores nye bålhytte / shelter
er det også rart, at huset er blevet beboet.
Sådan indirekte er der lidt kontrol med,
hvem der færdes i skoven.

også hendes hjem
bærer
præg af.
Hun glæder sig til
foråret,
hvor hun
kan komme ud i
haven.
Hun har
mødt de
andre i boligforeningen og føler sig godt
taget imod.
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Tak for samarbejdet

forbilledligt, og i min verden
er du en ildsjæl, der både kan
På ØBØF’s generalforsamling, d. 20. februar meddelte Jens Søgaard Jørgensen sit og vil gøre en forskel. Sammen
med resten af din bestyrelse,
exit fra bestyrelsen, og dermed skal der
og med borgerinddragelse, skal
findes en ny formand. Jeg har gennem de
du have ære for blandt andet landsbyfællesidste godt 4 år, haft et super samarbejde
med Jens omkring byudvikling i ØBØF’s den, Ødis’ ”nye” varemærke den runde
bro, forhåbentlig snart en ny lokalplan for
lokalområder og det arbejde, der fra hans
side har været lagt for dagen, er intet min- at få Ødis i byzone, og mange mange andre
gode initiativer.
dre end fantastisk.
Jens, Tak for alle gode samtaler, hvad en- Jeg glædes over, at Jens trods sit exit, stadig er med til de kommende bestyrelsesten det har været over mail, telefon eller
face to face, så har vores samarbejde været møder, nu som suppleant, og jeg ser frem
til et forhåbentligt lige så solidt samarbejde
målrettet og konstruktivt. Du er altid velforberedt og oprigtig interesseret i at finde med den nye formand og bestyrelse.
Tak for samarbejdet Jens, det har været en
det kompromis, alle er tilfredse med. Dit
udsøgt fornøjelse fra min side af!
engagement og iver er på mange måder
Tobias Jørgensen

Galleri Mørkøre

Åbent Hus i Galleri Mørkøre

Åbne atelier døre

Alle påskedagene torsdag til mandag er
der som sædvanligt åbent i Galleriet,
Der er mange nye Færøske malerier og
de små nuttede huse står fint på rad og
række.
Alle er hjertelig velkommen fra
kl.10-16

Galleri Mørkøre holder åbent hus i forbindelse med Kolding kommunes nye
tiltag,
Åbne atelier døre.
Der er åbent den 24.-25. marts fra kl.
10-16
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Spis Sammen aften i
Ødis Forsamlingshus
Torsdag den 12. april kl.17.30
Endnu engang har festudvalget lovet at lave
mad til os – herligt.

Menuen bliver Husarsteg med kartofler og salat
– derefter en dessert og aftenen slutter af med kaffe.
Prisen for alt dette er 80 kr. for voksne og 40 kr. for børn under 12 år.
Drikkevarer sælges til rimelige priser.
Tilmelding sker til Sonja på tlf. 23 49 54 07 og efterfølgende betaling
kan ske via MobilPay eller overførsel til reg. nr. 9573 kontonr.
0970461929 eller kontant.
Husk tilmelding før betaling – det gør det nemmere at holde styr på.

Sidste frist for tilmelding er lørdag den 7. april
PRISER:
Voksne: 80.– kr.
Børn under 12 år: 40.– kr.
Drikkevarer købes til rimelige priser.

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.

Med venlig hilsen
Ødis Forsamlingshus

GENERALFORSAMLING I
ØDIS ANTENNEFORENING
i Ødis Hallens Cafeteria

onsdag den 21. marts 2018 kl. 19.30
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Årsregnskab og kontingent
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer
og suppleanter
På valg: Erik Mathiesen, Gerhard Knudsen og Niels Christensen
6. Indkomne forslag (Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14.03.18)
7. Eventuelt
Hjemmeside: www.oedisaf.dk
E-mail:
oedisaf@oedisaf.dk
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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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Spejderne på fisketur
Af Anne Krogsgaard

Bækken fra Drenderup skov til Ødis
sø kan her om vinter være et mylder af
fisk. Bevæbnet med fiskenet, spande
og opslagsbøger drog Bæver og Ulve
spejderne på fisketur for at studere
fænomenet. Og sikken et fiskeri, alle
fangede fisk, masser af fisk! Nogle
blev straks sluppet fri, andre måtte en
tur op i spanden og kigges nærmere
på. Vi fandt ud af, at det var skaller og
de var op til 15 cm lange.
Nogle enkelte fisk blev taget med til TVE-

TO-hytten, hvor vi rigtig fik kigget nærmere på dem. Ja, altså vi fandt ud af, at selv
om vi havde slået dem ihjel, kunne de både
sno sig, baske med halen og
hive efter vejet med munden
i ganske lang tid. Vi fandt
også ud af, at de alle var
hunner med rogn, så og
følte på tarme, hjerte, lever,
gæller og svømmeblæren.
Fantastisk at se den pustet
op som en lille ballon.
Sikken en oplevelse på en
dejlig vinterdag.
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Fastelavn i Ødis Hallen
Af Anne Krogsgaard

I anledningen af fastelavn var prinsesser,
hekse, Nidjaer, mariehøns, flagermus, havfrue, uhyggelige monstre, seje tøser og hele
Ødis politi mødt op i Ødis hallen for at give
tønderne et ordentligt slag.
Nogle årgange fik hurtigt slået katten ud af
tønden, mens det for andre krævede mange
slag og stor tålmodighed. Men det lykkedes
at få kåret både kattekonger og dronninger
for alle 8 tønder.
Noget tyder på, at mændene i Ødis har trænet i tøndeslagning det seneste år. Hvor de
sidste år kæmpede i timer for at få slået
deres tønde ned, lykkedes det i år da alle
havde slået en gang. Til gengæld holdt tønden i pap til de mindste børn til rigtig mange slag – måske bytter vi dem om næste år?

Fantasien og kreativiteten havde været i
sving og der var rigtig mange flotte, uhyggelige og spændende udklædninger. Det
gjorde det igen svært at vælge de flotteste
udklædninger.
Vi siger tak til alle som var med til at holde
traditionen i hævd og det lokale politi for at
holde god ro og orden.
KFUM spejderne Ødis og Cafeteria Udvalget

SANG FOR SANGGLADE

Nu foregår det i Vestfløjen
tirsdage i lige uger kl. 19 –21
foreløbig indtil påske.
Se i øvrigt Aktivitetskalenderen på side 2.
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Formandens beretning for
året 2017

alle de udfordringerne
ved at få bryghuset etableret i det gamle fryseForsamlingshuset generalforsamling hus, og indviede os i
Så skriver vi 2018, og vi kan nu gøre status nogle af brygmesterens hemmeligheder ved
over året 2017.
ølbrygningen. Vi smagte på forskellige øl
Fredag den 27. januar 2017 havde vi invite- samtidig med, at vi fik en fortælling om,
ret til nytårstaffel og menuen var Tappas.
hvad der var i de forskellige typer.
Tilslutningen kunne have været bedre, men Sonja havde lavet en lækker lille anretning
det blev en rigtig god fest alligevel.
og bagt kringle til kaffen.
I år ville det have været 6. år vi arrangere- Det blev en rigtig spændende, god og hygde en fest i januar, men vi synes at tilslutgelig aften.
ningen var for ringe i forhold til det arbejde Hjemmesiden ”odisforsamlingshus.dk” har
der blev lagt i det fra festudvalg og bestynu fungeret i 3 år, men Dennis bruger til
relse,
stadighed mange timer på at forbedre den.
Vi havde generalforsamling mandag den
Han sørger også for at Facebook hele tiden
23. januar. Der var fire bestyrelsesmedlem- er opdateret. Jeg vil takke Dennis, for alle
mer på valg, og de blev alle genvalgt, og
de timer du bruger som administrator for
Sonja Sørensen blev genvalgt som supple- vores hjemmeside.
ant til bestyrelsen. Begge revisorer blev
Huset har været udlejet over 30 gange i
genvalgt, og Lone Knudsen blev genvalgt
løbet af året, og næsten alle lejerne har
som revisorsuppleant.
booket huset via hjemmesiden, så det må vi
Der blev afholdt rengørings- og arbejdslør- betegne som en succes.
dag den 18. marts, hvor vi fik gjort hoved- Her vil jeg takke Minna, for jeg ved, at du
rent fra gulv til loft i hele huset, gardinerne bruger megen tid på at styre udlejningen og
blev vasket, alt porcelæn og bestik fik en
fremvise huset for interesserede lejere.
tur i opvaskeren, alle borde og stole blev
”Åbent hus for pensionister og efterlønnetørret af, set efter og diverse skruer efterre” har tidligere haft arrangementer tirsdaspændt. Der blev gjort rent omkring huset
ge i ulige uger og ”Sang for sangglade”
og ryddet op i baghuset, så der var travlhed tirsdage i lige uger, fra september til april.
overalt.
Begge arrangementer har været godt besøgHer vil jeg takke bestyrelse, festudvalg,
te og har hermed været vigtige kulturelle
rengøringshold og øvrige frivillige for en
aktiviteter i lokalsamfundet. Det er derfor
positiv indstilling til opgaven.
med beklagelse at vi må konstatere, at det
Vi startede dagen med kaffe og rundstykhar været svært at holde disse aktiviteter
ker, og sluttede af med en god frokost.
kørende.
Vi havde spissammen aften onsdag den 19. Begge arrangementer har været udfordrede
april, og torsdag den 12. oktober og begge et par år på grund af alder og sygdom
aftener var vi ca. 60 deltagere. Vore spisblandt de personer, som har stået for arransammen aftener er blevet en god tradition, gementerne. Begge grupper har lejet sig ind
hvor unge og ældre hygger sig i hinandens i forsamlingshuset på gunstige vilkår og har
selskab, og hvor nye beboere kan møde
begge fået tilskud fra Kolding Kommune.
andre beboere fra Ødis og omegn og få en
Der har været forsøg på at få ”Åbent hus
god snak med hinanden.
for pensionister og efterlønnere” startet op
En stor tak skal lyde til Sonja, som tovhol- igen, men pt. er det ikke lykkedes.
der ved vore spissammen aftener.
”Sang for sangglade” er så småt startet op
Sidste arrangement i 2017 var torsdag den igen, men arrangementerne foregår nu i
2. november, hvor vi havde besøg af Sonja Vestfløjen ved Præstegården.
og Knuds svigersøn, brygmester Tim
Vi har foretaget flere investeringer i løbet af
Hyldal fra Bække. Han fortalte levende om året:
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Ødis U6-7 drenge og piger har været til Finalestævne

Ødis U6-7 drenge og piger har været til Finalestævne i Christiansfeld i Cuben. De vandt
begge kampe
Og der var medaljer, nationalsang, røg og diskolys til sidst. Et rigtig
godt stævne.
På billedet ses Victor, Jeppe, Frei, Gustav, Anna Katrine og Gustav.
/ Camilla og Dorthe


Udskiftet det ene toilet på dame
toilettet. 1.200 kr.

Udskiftet blødgørings beholder til
opvasker. 1.000 kr.

Udskiftet bestik, så vi nu har ens
bestik til 100 personer. 2.300 kr.
Det gamle bestik forærede vi til
Støtteforeningen for idrætsforeningen.

Ny forstærker og 4 nye højtalere i
salen. 5.000 kr. Forstærker og 2
højtalere brændt af, af 2 omgange.

Først på året søgte vi gennem
Landsbyforum, Kolding Kommune
om 14.000 kr. til nye borde og en
vogn til at køre dem på. Vi var så
heldige at få bevilget pengene, og
købte så begge dele ved Zederkof i
Fredericia.
De gamle borde har vi så overdraget til

Aktivitetsudvalget, og de ligger nu nede på
”Mejeriet.” De kan så bruges til diverse
arrangementer, og de blev brugt til Julemarkedet 2. december 2017.
I det nye år håber vi at få forbedret akustikken i salen. Vi har fået et tilbud på 40.000
fra ALPHA AKUSTIK, og har søgt midler
gennem Lokalsikringsprisen 2017 ved Thisted Forsikring, men forventer ikke, at vi
får noget. Vi vil nu forsøge at finde en anden og billigere løsning.
Vi skulle også gerne have soklen ud mod
vejen repareret snarest.
Til slut vil jeg rette en tak til min bestyrelse
for et godt samarbejde. Jeg har ikke overbebyrdet jer med møder i det forløbne år,
men det vil jeg gerne råde bod på i 2018.
29. januar 2018

Eigil Laursen
Formand for Ødis Forsamlingshus
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Hvilken vej ?

Denne gang skal i ud i den sydvestlige del
af sognet for at finde ovenstående motiv –
nemlig dette nummers ”Vejgættebillede”.
Hvor er vi henne?
Sidste nummers ”Vejgættebillede” var
en stump af Hjortvadvej i Ødis Kroge.

Loppesager

Afhentes hurtigt efter aftale
Henvendelse:
Tlf. 28 12 88 79 / Tlf. 40 96 85 34
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Generalforsamling i Ødis
Forsamlingshus mandag
den 29. januar 2016

Menig:
Menig:
Menig:

Generalforsamlingen var godt besøgt, og
bestyrelsen orienterede om sine planer for
fremtiden, og de udfordringer det giver
anledning til. Ved det efterfølgende kaffebord var der en livlig snakken.
Jens Søgaard Jørgensen blev valgt som
ordstyrer, og førte generalforsamlingen
sikkert i mål.
Umiddelbart efter generalforsamlingen var
der bestyrelsesmøde med konstituering.
Bestyrelsen ser nu således ud:
Formand:
Eigil Laursen
Næstformand:
Thorkil Laursen
Kasserer:
Terje Bårdsen
Sekretær:
Ulrich Thiim

Martin Aggesen
Allan Nielsen
Peter Grave

Bestyrelses suppleanter:
Sonja Sørensen
Bjarne Dantoft
Revisorer:
Inge M. Thomsen
Jytte Dantoft
Revisor suppleant:
Lone Knudsen
Udlejning af Ødis Forsamlingshus:
www.odisforsamlingshus.dk
Minna Laursen, Søndergyden 5, Ødis,
6580 Vamdrup.
Telefon 6136 6015 – sondergyden@gmail.com

Nu er bålhytten/shelteren overdraget til de mange frivillige, der er klar til at bygge den
færdig, når vejret egner sig til det.
13

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

______________________________________________________________________________

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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KARNEVALSGUDSTJENESTE, DÅB OG FASTELAVN
Søndag den 11. februar var det Fastelavnssøndag og en rigtig festdag i kirken. Lille Nohr blev
døbt, og det var meget fint at få fejret denne glædelige begivenhed sammen med ham og hans
familie. Kirkens 11 flotte minikonfirmander var medansvarlige for gudstjenesten, og ledede sang,
læste fra Bibelen og ledet kirkebønnen. De er altså dygtige! Efter gudstjenesten var det tøndeslagning bag i kirken, og efter meget hårdt arbejde fik vi til slut hul på den, og alle kunne hygge
sig med slik. Til sidst var det dejlige fastelavnsboller i Vestfløjen, og alle de fine udklædte fik
præmie. Tak til alle små og store, som var med til at gøre dagen til en fest.

marts 2018
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En regnbue over fastetiden

Som sidst år vil vi også i år hver søndag i fastetiden, fra Fastelavnssøndag til Palmesøndag,
tænde et af regnbuelysene i kirken. Dette er som en forberedelse til påske. Regnbuen er Guds
tegn i skyen, tegnet på Guds nærvær og på at vi skal bevares fra dødskræfterne i verden.
Regnbuen er et tegn for håb, og det minder os om, at vi alle tilhører det samme fællesskab.
Uge for uge tænder vi nye lys, helt til det skinner af alle regnbuens farver.
De forskellige farver symboliserer ( i denne sammenhæng) følgende:
Rød: kærlighed, venskab og omtanke. Orange: forandring. Gul: retfærdighed. Grøn: håb.
Blå: vand og frugtbarhed. Indigo: fællesskab og tro. Lilla: eftertanke og stilhed.

VELKOMMEN TIL
PÅSKENS
GUDSTJENESTER
I ØDIS KIRKE
Palmesøndag 25. marts kl. 9.00
Jesus bliver hyllet som en konge i
Jerusalem.
Skærtorsdag 29. marts kl. 10.30
Jesus vasker disciplenes fødder, og
indstifter nadveren, det sidste måltid
Langfredag 30. marts kl. 15.00
Jesu lidelse og død.
Vi læser hele lidelseshistorien og lytter
til musik.
Påskedag 1. april kl. 10.30
Jesus er opstanden!

Hil dig, Frelser og Forsoner!
Verden dig med torne kroner,
du det ser, jeg har i sinde
rosenkrans om kors at vinde,
giv dertil mig mod og held!
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FROKOSTKLUBBEN
Møde i Frokostklubben 21. februar 2018
Denne gang var vores oplægsholder Harald Oksbjerg.
Oksbjerg blev født i præstegården i Ødis og boede der fra
1937-1953, hvor familien flyttede fra Ødis, da hans far blev
pensioneret som præst.
Han fortalte kort om sin far, som forkyndte det kristne budskab så det splittede menigheden i Ødis i to dele, en indre missionsk og en grundtvigiansk.
Oksbjerg fik en meget streng opdragelse. Han fortalte om sin
barndom og ungdom i Ødis, og om Ødis Skole, hvor han gik
fra 1943-1948.
Han viste billeder og nævnte flere navne, som flere af os kunne huske. Han fortalte også,
at Vestfløjen, hvor vi holder vore møder, tidligere var hestestald, hvor bønderne bandt
deres heste, mens de var i kirke. Denne hestestald var ”besat” af danske soldaters heste i
1939-1940, og fra 1940-1945 af tyske soldaters heste.
Mens de danske soldater var indkvarteret i Ødis, blev Oksbjergs ældste søster, Grethe,
kæreste med løjtnant Johan Böge. Da den danske hær trak nordpå og opgav kampen mod
tyskerne, bad han om sin afsked fra militæret. Han blev senere modstandsmand og blev
hjulpet til Kolding af dr. Vestergård i Ødis Bramdrup. Derfra kom han videre til Sverige.
Han blev senere taget af Gestapo i Århus og sendt til Frøslevlejren. Efter krigen kom han
hjem med De hvide Busser.
I 1985 blev han og Grethe gift og bosatte sig i Holte. Hans gravsten blev mange år senere fundet i Nordsjælland og står nu på kirkegården i Ødis.
Vi hørte også om besættelsestiden, hvor tyske soldater var indkvarteret i forsamlingshuset, missionshuset og præstegården. Drengene drillede tyskerne ved at lægge søm på
vejen og derved punktere deres biler, men de handlede også med dem og købte bl.a. cigaretter.
Oksbjerg fortalte også om det sociale liv i Ødis. De opholdt sig meget på gårdene og ved
Ødis station, hvor de hoppede på og af togenes trinbræt, inden togene kom op i fart. Efter skoletid hjalp de også til på gårdene, og han husker specielt høsttiderne, hvor de hjalp
til og så kom med til en fælles høstfest i forsamlingshuset.
Som nævnt flyttede familien fra Ødis i 1953, men Harald Oksbjerg besøger ofte byen og
har mange gode minder herfra.
Tak for et spændende oplæg.

Frokostklubbens forårsprogram ser således ud :

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 møderne er den tredje onsdag i måneden fra 10-12.
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Filmaften tirsdag den 6. marts
kl. 19.00 Vamdrup Kino

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

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.

Marts
1. Torsdag. Børnegudstjeneste og
dåbsjubilæum kl. 17.00
med efterfølgende spisning
4. Ingen gudstjeneste
11. Midfaste søndag kl. 10.30
18. Mariæ bebudelses dag kl. 9.00
25. Palmesøndag kl. 9.00
29. Skærtorsdag kl. 10.30
30. Langfredag kl. 15.00

Pris for arrangementet, inkluderet ost og
vin: kr 75,-

April
1. 1. påskedag kl. 10.30
2. 2. påskedag Ingen gudstjeneste
8. Ingen gudstjeneste
15. 2. søndag efter påske kl. 10.30
Konfirmation
22. 3. søndag efter påske kl. 10.30
Guldkonfirmander
29. 4. søndag efter påske kl. 9.00

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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Beretning Lokalrådets
generalforsamling
tirsdag den 20. februar 2018

Året 2017 har for Lokalrådet været et år
fyldt med mange udfordringer. Der er afholdt ni bestyrelsesmøder + tre orienterende møder for lokale interesserede deltaget i
møder og planlægning vedr. Landsbykonferencen, motorvejsproblematikken, Lokalplan for Ødis, projekt Landsbyfælleden og
flere tiltag, der alle vil blive omtalt senere i
beretningen.
Året startede med udarbejdelse af fem ansøgninger til Landsbypuljen på et samlet
beløb på 194.500 kr., som så senere på
demokratisk vis blev reduceret til 91.500
kr. Beløbet skulle dække beplantning af
området ved broen, oprensning ved søen,
skitseprojekt for Landsbyfælleden, flagstangsholdere til flagalle i Ødis, nye borde
til Forsamlingshuset og skitseprojekt til
fartdæmpere i Fovslet. En del af projekterne indebar en stor frivillig indsats til bl. a.
plantning af 325 buske, bortkørsel af det
opgravede materiale fra søbredden og nedstøbning af flagstangsholder ca. 40 stk. En
stor tak til de involverede for veludført
arbejde.
Som et nyt tiltag blev der i januar afholdt
nytårskur med god tilslutning, her blev vi
gjort opmærksom på forvirringen omkring
samhørighed og ind betaling af kontingent
til såvel Lokalrådet som Lokalbladet +
diverse lokale grupper. Med dette som begrundelse, blev der efterfølgende udarbejdet et organisationsdiagram, der er offentliggjort i Lokalbladet og på hjemmesiden.
Dermed håber vi, at enhver tvivl og misforståelse er rettet og forklaret.
Igen i 2017 blev der arrangeret Smuk
Landsbydag den 26. marts med oprydning,
affaldsindsamling, rengøring m.m. i hele
sognet. Ligeledes blev der i marts afholdt
hjertestarterkursus.
Af andre arrangementer i Lokalområdet,
som jeg også vil nævne og kippe med fla-

get for, er bl.a. Sankt Hans i alle tre landsbyer, høstfest i Ødis Bramdrup, Børnedyrskue, Aktivitetsdag ved søen, Julemarked
på Det Gamle Mejeri, opsætning af og juletræstænding i forbindelse med advent. De
her nævnte er alle arrangeret af selvstændige arbejdsgrupper eller foreninger. Lokalrådet sender en stor tak til de involverede
for indsatsen. Disse arrangementer er netop
medvirkende til, at lokalområdet kan fungere og samtidig byde nye beboer velkommen.
Der er også mange andre gode initiativer,
der tages i lokalområdet. Jeg vil blot nævne
et par stykker. Landsbylaugets projekt om
retablering og markering af de gamle grænsesten og Skov-og Naturstyrelsen projekt i
samarbejde med Aktivitetsudvalget i Ødis,
om projekt bålhytte-shelter i Drenderup
Skov, hvor en hel klasse fra skoler, spejdere og andre får mulighed for at overnatte i
naturen.
I begyndelsen af året blev der lagt sidste
hånd på den nye hjemmeside, som stadig
heder www.ødis.dk, og som blev taget i
brug ca. 1. maj. Siden er udarbejdet og
redigeret af to frivillige Michael og Dennis.
Vi mener den er mere spændende og informativ end den gamle.
Ligeledes i begyndelsen af året blev vi
også involveret i planlægning af en Landsbykonference, der skulle afholdes i september 2017 i Ødis Hallen og dække Region
Syd minus Fyn. Konferencen blev desværre udsat på grund af manglende tilslutning
En af de ting, der har sat lokalbeboerne og
sindene lidt eller meget i oprør i det forgangne år, er den måske kommende motorFortsættes s.22
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vej i området. Lokalrådet
har deltaget i flere møder
desangående, og der er indsendt et høringssvar til Vejdirektoratet, som kan læses i
Lokalbladet nr. 7
(september 2017).
I den forbindelse er der
selvfølgelig opstået en lidt
paradoksal situation. Vi
kipper med flaget for den
nye afkørsel ved Ødisvej,
men en motorvej i
”baghaven” er ikke det vi
ønsker.
Og derfor, beskedne som vi
er, kan og vil vi fint nøjes
med den nye afkørsel ved
Ødisvej.
Igen i 2017 har den kommende lokalplan for Ødis
fyldt en del i Lokalrådets
tanker og arbejde, der har
været afholdt orienterede
møder med Planafdelingen
og flere tilretninger er foretaget inden borgermødet den
11. december 2017. Forslaget til planen var sendt i
høring til den 24. januar
2018.
Lokalrådet vil herfra generalforsamlingen sende en
stor tak til Planafdelingen i
Kolding Kommune for behagelig samarbejde igennem
snart 2,5 år.

munen såede græs. Arealet
ligger nu med græs og venter på det videre forløb. Der
er for arealet udarbejdet en
plan af Landskabsarkitekt
firmaet Moos og Loft. En af
de store udfordringer fremadrettet bliver at få realiseret planen for området. Omkostningsmæssig bliver det
en stor sten at løfte, derfor
skal der søges midler fra
fonde o.l.

Efterfølgende skal også
nævnes at landsbysamarbejdet i Kontaktforum og
Landsbyforum har fungeret
godt og efter hensigten.
Der er til Kolding Kommunes Landsbypulje i indeværende år indsendt i alt otte
ansøgninger fra hele lokalområdet på i alt 587.000 kr.
disse er pt. ikke færdigbehandlet.
Jeg kan selvfølgelig ikke
Også i anden sammenhæng slutte beretningen uden at
skal nævnes samarbejdet
rette en stor og velment tak
med kommunen, på et tids- til redaktøren af Lokalbladet
punkt i sensommeren var
incl. hans hjælpere. Du/I gør
”Flygtningehuset” og omgi- et kæmpe arbejde for, at det
velserne i lidt forfalden
lille blad skal fungere. Ligestand, efter henvendelse til ledes en stor og velment tak
kommunen og en besigtigel- til alle, der på flere forskelse på stedet, blev der taget
lige fronter bidrager positivt
hånd om sagen og forholde- til opretholdelse af et samne blev udbedret, til glæde
fund, der er rart at bo og
for de omkringboende, ja
færdes i.
faktisk hele byen.
Jens Jørgensen

I forslag til lokalplanen er
også indtænkt det af kommunen erhvervede areal ved
søen, som fremadrettet bliver benævnt
”Landsbyfælleden”, også
her er der lagt en del frivilligt arbejde i form af udtynding og flisning af uønsket
vegetation, oprydning, fræsning og harvning indtil flere
gange af arealet inden kom22

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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Kransbjerg Mølle!

I Danmark skelner man oprindeligt mellem
to forskellige mølletyper. Den almindelige
Avisens medarbejder har besøgt Inger Bruun i hollandske mølle (Kransbjerg Mølle) og den
Christiansfeld med henblik på at kunne skrive noget mindre stubmølle. Stubmøllerne var
en artikel om Kransbjerg Mølles historie.
konstrueret således, at det tunge møllehus, der
Inger Bruun har gennem mange år interesse- som regel var bygget af træ i en firkantet faret sig for gamle danske møller og hun har et con, skulle drejes ved krøjningen (Krøjning –
omfattende kartotek over sådanne fra en stor en teknik indenfor vindmølleindustrien, som
del af landet.
regulerer vingernes position i forhold til vinMøllen med tilhørende bygninger blev opdens retning).
ført i 1866 af Møller Jens Peter Andersen fra
Kransbjerg Mølle var en såkaldt
Langbjerg-gård i Fovslet. Møller Andersen
”tårnmølle”, hvilket betyder, at den var helmejede møllen frem til 1877, hvor han byggede uret og rund i faconen i modsætning til mange
Vonsild Mølle, som også var en vindmølle.
andre møller, der ofte var ottekantede og bygEfter 1877 ejedes Kransbjerg Mølle i en
get af træ.
kort periode af en møller ved navn Møller,
De hollandske vindmøller gjorde krøjninhvorefter den blev købt af proprietær Brangen noget lettere, idet det kun var selve den
dorff fra Kransbjerggård.
”løse” møllehat, der skulle drejes. Ved krøj-

Et stykke tømmer med en indskrift blev for nogle år siden
fundet på møllen.
Indskriften:
Søren Sørensen
Møllersvend Krandsbjerg
Mølle 5./8. 1904.
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ningen blev vingerne drejet op mod vinden,
hvis den skiftede retning. Vingerne var forsynet med sejl af stof eller klapper af træ
(Kransbjerg Mølle havde klapper og ikke
sejl). Det var ikke unormalt, at møllehat og
vinger vejede mellem fem og ti tons.
Klapperne blev kaldt jalousier og var selvregulerende. Ved normal vindstyrke dannede
klapperne en tæt vingeflade, mens de åbnede
sig ved stærk vindstyrke; de var monteret
således at vingernes omdrejningshastighed
reguleredes automatisk. Dette blev kaldt svikning.
Mange hollandske vindmøller havde en
såkaldt ”krøjevinge”, det var en konstruktion,
der automatisk svikkede møllevingerne op i
vinden. Der kunne være tale om en slags stor
bagudrettet ”fiskehale” eller to modsatrettede
små mangevingede møllehjul, som sad diametralt modsat de store møllevinger.
Kransbjerg Mølle havde ingen krøjevinge,
så der skulle man krøje møllehatten manuelt. fra en platform med gelænder, som var monDette foregik ved, at krøjningen skulle foregå teret på selve møllebygningen nogle meter
over jorden – kaldet ”baldakinen eller omgangen”. Fra denne omgang var der forbindelse
til en mekanisme, som var anbragt mellem
møllebygningen og møllehatten, hvor man
via en jernkæde kunne aktivere et tandhjul,
som havde forbindelse med en tandkrans på
henholdsvis møllebygningen og hatten og
derved dreje vingerne op mod vinden og fastlåse dem.
Møllen blev nedlagt som mølleri i 1951.
En tidligere møller Eli Aagaard fortæller: Min far Michael Aagaard – tidligere
møllersvend på Vonsild Mølle blev i 1913
ansat som bestyrer på Kransbjerg Mølle og
her blev han til møllen blev nedlagt i 1951.
Han fortsætter sin beretning med at fortælle, at møllen blev beskadiget ved et lynnedslag i 1935 og at der samme år brast en vinge
(I fagsproget har en mølle to vinger forstået
på den måde, at en vinge bestod af en gennemgående bjælke fra side til side). Møllen
kørte derefter et par år med kun en vinge,
indtil en ny blev monteret.
På møllen fandtes også en meget stor bageovn til rugbrødsbagning samt der blev fremKransbjerg mølle væltet den 29. januar 2018.
stillet noget så specielt som såkaldt
(Foto: Karen Nielsen
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Hvad er det?

Af Frede Nielsen

I længst forgangne tider troede man
at disse deformiteter var hængt op af
troldene om natten. Man mente også, at
hvis man led af mareridt, skulle det
angivelig hjælpe at ophænge sådanne
heksekoste i soveværelset.
En af naturens luner. Sådan kan
man vel betragte heksekoste. Sådanne
"skadereder" kan vel ikke genere nogen? Det skulle da lige være skaderne!
I litteraturen nævnes det at skaderne
fortrækker, når de ser heksekoste i
træerne. Det skulle angiveligt være
Hvad er Det?
fordi de opfatter kostene som reder og
Hvad er Det denne gang er en ny
derfor må opfatte territoriet som besat.
gåde fra naturen!
I tidligere tider havde man stor reDet var en såkaldt ”Heksekost”, eller spekt for disse heksekoste. Bl.a. var
polykladi i fagsproget, der var løsnin- der ude på gårdene tale om, at hvis
gen på sidste nummers ”Hvad er
man havde et træ med en sådan vækst
Det”- Der er tale om et naturligt fæ- på gårdens areal, så måtte det absolut
nomen, som ligner en sammenfiltret
ikke fældes, for så risikerede man at
masse af småkviste eller måske endda
gården brændte. Træet blev i sådanne
en fuglerede, men der er i virkelighe- tilfælde benævnt som et ”brandtræ”.
den tale om en slags svamp, der som
Megen anden mystik knyttede sig til
oftest ses på dunbirk, men som det ses fænomenet, men nu må det være nok
her på et blommetræ, kan svampen også for denne gang.
vokse på andre træarter.
Kilde: Gyldendals leksikon.
I gamle dage kunne man ikke finde
en forklaring på det sammenfiltrede
virvar af grene så derfor måtte træerne jo være forheksede. Deraf navnet
heksekost.
Træets knopper angribes og træet
reagerer ved at knopperne begynder at
skyde helt vildt.
Heksekostene udvikler aldrig blomster eller frugt.
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Fortsat fra s,25

”blanksværte” – skosværte på møllen. Et skilt
ved vejen viste, at her kunne man købe skosværte.
Hele to gange mistede møllen den ene vinge – første gang som omtalt i 1935, hvor
vingen faldt ned med et brag. Mens møllen
kørte videre med en vinge, arbejdede møller
Aagaard et par år med at fremstille en ny
vinge i ledige stunder. Lange granstammer
blev tilhugget til den nye vinge, og efter
monteringen kørte møllen igen med to vinger
frem til 1938, hvor den anden vinge faldt ned.
Begge gange faldt vingen bare ned på græsmarken uden at nogen kom til skade.
Driften fortsattes fremover med kun en
vinge i omkring fem år, hvor den fik en indkøbt brugt vinge fra Brænøre Mølle, som på
dette tidspunkt blev nedlagt som mølleri.
Møllevingen blev transporteret til Fovslet på
en stor blokvogn fra Fovslet Skov. Det fortælles, at der skulle ti mand til at få monteret
den ”nye” vinge.
Efter at Kransbjerg Mølle blev nedlagt som
mølleri i 1951, blev der påbegyndt fremstilling af formbrændsel i møllebygningen. En
15 hk’s dieselmotor blev installeret som drivkraft til stampeværket, som pressede tørvesmuld fra Brænøre Mose til de runde briketter. Brændet blev solgt til forskellige forhandlere.
Møllen gik langsomt i forfald – den sidste
vinge faldt ned og hatten blev ødelagt. Resterne af hatten blev fjernet og erstattet af et
betondæksel. Der blev sat et rækværk rundt
om toppen af møllen og midt på den monteredes en flagstang med en vimpel. Det var nu
meningen, at interesserede kunne benytte
møllen som udsigtspunkt, hvorfra man kunne
udnytte den skønne udsigt over Fovslet Mark.
Også i møllebygningens indre skete der
store forandringer, idet kværne, sigter og
deslige blev fjernet og erstattet af stier til svin
og høns. Sådan fungerede møllen i en årrække, men efterhånden faldt også det indre helt
sammen.
Gennem en årrække udlejedes bygningerne
til privatbeboelse. Omkring 1968 flyttede en
bygmester – Evald Thomsen ind i bygningerne med sin familie. Han indrettede en del af

udbygningerne til et snedkerværksted og
selve møllebygningen til et lager for byggematerialer.
Således gik der ret mange år.
Efter Evald Thomsens død i 2014 og hans
enke Tove Thomsen flyttede fra stedet i 2015
har bygningerne stået tomme.
Møllebygningerne ligger på adressen Møllevej 6 i Fovslet og er efterhånden helt forfaldne.
Nye ejere på adressen har planlagt nedrivning
af alle bygninger og vil i den nærmeste fremtid erstatte med nybyggeri på grunden.
Frede Nielsen
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Vinterstemning

Bladene er faldet af træerne. De nøgne
toppe står malerisk tilbage og det kan
være en ren nydelse at se dem tegne et flot
mønster mod en lys vinterhimmel.
Her er der tale om vortebirken, som står
smukt aftegnet ved udkørslen fra Drenderup Skov med Ødis Sø dom baggrund.

www.trafikskolen-vamdrup.dk

Udtrækning af
Ødis IF lotteri

Februar 2018
23, 276, 96, 222,
183, 139, 69, 64,
240, 28, 92,176
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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
29

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”,

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

Sang for Sangglade

Aktivitetsudvalget

Kont.person: Marie Louise Jensen 26127780

Formand: Eigil Laursen tlf. 75 59 81 99

Ødis KFUM spejdere
www.odisspejder. dk

Stifindergruppen

Formand: Inge M. Thomsen, 20 14 20 71

Tvetohytten, Vamdrupvej 16 A
Beboerforeningen for Fovslet og om- 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

e
ed
ill
en
ls

eb

ie
N

tt

de

æ

re
F

G

af

Dette nummers ”Gættebillede”
er foreviget i den sydvestlige del
af sognet. Der er tale om en kendt
bygning, som dog ikke normalt
ses fra den optagne vinkel. Godt
vintergæt!
Vadhusvej 4 i Fovslet var løsningen på sidste nummers
"Gættebillede".

Næste nummer:
Udkommer 10. april 2018
Deadline fredag den 30. mar. 2018
kl. 8.00

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

