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Tirsdag den 11. september 2018

Åben skole
Den 5. okt. når der er åben
hal i Ødis, vil der være mulighed for også at opleve en
åben skole. Skolen slår dørene op for alle i vores lille
lokalsamfund. På skolen bliver der en række aktiviteter
for børn og voksne. Læs s. 6

21. årgang

Ødis Bramdrup Civile Gymnastik for børn
Hundeførerforening
i Ødis hallen
Vi er en klub, der træner på
Ødis Bramdrup gamle
sportsplads og tilbyder spændende aktiviteter sammen
med din hund. Der er også
tid til socialt samvær over en
kop kaffe.
Læs s. 11

I år tilbyder vi FB gymnastik for børn fra ½ år til 3 år
og gymnastik for børn fra 410 år. Kom og få styrket
båndet mellem forælder og
barn. Vi træner onsdage.
Læs s. 21
I dette nummer af Lokalbladet kan du læse

For første gang var der tømmerflåder eller tøndeflåder med ved
sommeraktivitetsdagen. Læs s. 8

NYT – NYT – NYT

Alle er enige om at cykelsæsonen
er gået for hurtigt, derfor prøver vi
med gåture.
”Gå dig glad” i vintersæsonen.
Turene starter på kirkepladsen
mandag den 3. september kl. 15,00
og derefter hver mandag eftermiddag.
ALLE er hjertelig velkomne.
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Røde Kors
Landsindsamling
Søndag den 7. oktober er der
Røde Kors Landsindsamling
kl. 10-13. Hvis du har lyst til at bruge et par
timer på en god sag, kan du henvende dig til
mig på tlf. 2084 4579 el. 7559 8339.
Eller du kan sende en mail til
sogneavisnc@hotmail.com.
nc

Sognets aktivitetskalender
SEPTEMBER
11. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria
14. kl. 16-18, FredagsHygge på bak
ken ved Ødis Hallen
14. kl. 18.30-01.00, Hjælperfest,
Ødis IF, Ødis Hallens Cafeteria
18. kl. 19-21, Sang for Sangglade i
Vestfløjen
19. kl. 10-12, Frokostklubben i
Vestfløjen
22. kl. 8-18, Ekskursion for kirkens
personale, menighedsråd og fri
villige
25. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria
OKTOBER
2.
kl. 19-21, Sang for Sangglade i
Vestfløjen
5.
kl. 18.00-21.30, Åben Hal, Ødis
Hallen
5.
kl. 18.00-21.30, Åben Skole i
samarbejde med Åben Hal, Ødis
Skole
7.
kl. 10-13, Røde Kors Landsind
samling
9.
kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria
17. kl. 10-12, Frokostklubben i
Vestfløjen
18. kl. 17.30, Spis sammen aften i
Forsamlingshuset
23. kl. 19,00, Salmeaften med Iben
Krogsdal i Vestfløjen,
Menighedsrådet
23. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria

NOVEMBER
2.
kl. 18.00-21.30, Åben Hal, Ødis
Hallen
6.
kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria
20. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria
21. kl. 10-12, Frokostklubben i
Vestfløjen
26. kl. 19.30, Generalforsamling for
Ødis IF, Støtteforeningen og Ca
feteriet, Ødis Hallens Cafeteria
28. kl. 19,00, Julekoncert i kirken,
Anne Dorte Michelsen,
Menighedsrådet
DECEMBER
1.
kl. 10-14 Julemarked i det gl.
mejeri
4.
kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria
7.
kl. 18.00-21.30, Åben Hal, Ødis
Hallen
18. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria
19. kl. 10-12, Frokostklubben i
Vestfløjen
2019 JANUAR
28. kl. 19.00 Generalforsamling i
Forsamlingshuset

Bankospil

i Ødis Hallens Cafeteria
Hver onsdag kl. 19.30. Start d. 3. oktober.

Præmiewhist

Præmiewhist starter op tirsdag d. 11. september kl. 19,00 i Ødis Hallens Cafeteria.
Vi spiller tirsdag i ulige uger.

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2018

Nr. 8
Nr. 9
Nr. 10

deadline 28. september
deadline 26. oktober
deadline 30. november
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udkommer 9. oktober
udkommer 6. november
udkommer 11. december

NYT FRA LOKALRÅDET
Endelig er det en realitet med lokalplanen
for Ødis by, den blev godkendt og vedtaget
af et enigt byråd den 28. august 2018. Planen indeholder bl.a. udstykning af 12 nye
grunde på Vamdrupvej, etablering af et
rekreativt område ved Ødis Sø og overførsel af Ødis by fra landzone til byzone.
Vedtagelse af lokalplanen indebærer også,
at vi nu kan komme videre med den skitse-

tegning af bygningen på Landsbyfælleden,
som vi har fået bevilliget penge til fra
Landsbypuljen, og til det øvrige anlæg kan
vi nu få søgt om andre puljemidler.

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

Lokalplan for Ødis

ringsrunder og muligheder for indsendelse
Endelig er det en realitet med lokalplanen af ønsker og kommentarer.
for Ødis by. Den blev godkendt og vedta- Lokalrådet har i samråd med Kolding
Kommune også været medvirkende til den
get af et enigt byråd den 28. august 2018.
lidt lange proces, da planen blev sat på
Planen indeholder bl.a. udstykning af 12
nye grunde på Vamdrupvej, etablering af et standby i en periode på grund af en komrekreativt område ved Ødis Sø og overfør- mende ændring af Planloven, der måske
kunne få indflydelse på byudvikling på
sel af Ødis by fra landzone til byzone.
landet. Men dette viste sig uden betydning.
Lokalrådets tanker med planen og samarDerfor blev planarbejdet genoptaget i sepbejdet med Kolding Kommune har som
udgangspunkt været et ønske om udvikling tember 2016.
i lokalområdet, og dermed også kunne væ- Sidste ”bump” på vejen var et veto fra Hare medvirkende til bevarelse af Ødis Skole. derslev Stift imod planen, der blev indsendt
Det har været en forholdsvis lang arbejds- ”5 minutter i 12”, som så yderligere udsatte
slutdatoen og dette på trods af, at høringsperiode for såvel Lokalrådets bestyrelse
perioden gik fra den 29. november 2017 til
som Planafdelingen i Kolding Kommune
den 24. januar 2018.
og ikke uden ”bump” på vejen, men med
Men nu er lokalplanen en realitet, så nu
en hel utrolig vilje fra medarbejderne i
venter vi bare på at få oplyst den videre
Planafdelingen til at finde løsninger, der
tilgodeser de fleste ønsker, og dermed en- arbejdsgang fra kommunen med hensyn til
udstykningen på Vamdrupvej, som måske
der det med et ganske fornuftigt resultat.
også skal igennem en forundersøgelse og
Arbejdet med planen startede i januar
arkæologisk vurdering.
2015, ja faktisk allerede i 2009 med udar- Den forsigtige og optimistiske plan for
bejdelse af udviklingsplanen for Ødis
området er, projektering i efteråret 2018 /
Sogn. Undervejs har der været afholdt to
vinteren 2019, byggemodning foråret 2019
borgermøder, et i november 2015 og et i
og salg af grunde medio 2019.
december 2017, med efterfølgende høJens Søgaard Jørgensen
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Velkommen til Ødis Sogn
området og dette
passede ham vældigt
godt, lige til at flytte
ind i, nemt at vedligeholde både inde og
ude og kort afstand
til job mm.
Han er blevet budt
velkommen af naboerne og føler sig godt tilpas her.
Han deler fritidsinteresse med sin far i
Han kan kontaktes på mail:
gamle traktorer og maskiner og er medlem
info@dinedbpartner.dk eller på
af: Dansk Veteran traktor klub, så når både
hus, job (ja 2 faktisk job) skal passes er der
tlf. 42 28 19 92.
Både hans mor og far kommer fra området, ikke plads til meget mere. Christian har
hans mor fra Farris og hans far fra Gåskær. læst Lokalbladet og er positivt forundret
Christians farfar, Holger boede på Kildeover, at alle får det uanset betaling. Men
gården i Gåskær, så han er på en måde
han ville nu lægge betaling ind både til
vendt hjem til sine rødder.
bladet og Lokalrådet – som han siger: alle
Det var nu ikke derfor han købte huset her, har vel råd til de 2 gange 100 kr. om året.
havde kigget længe efter et hus i Kolding
Af Inge M. Thomsen

Velkommen til Christian Hellesøe – ung mand på 26 år – der
overtog huset på Vamdrupvej 7
i juli måned .
Christian arbejder som truckchauffør hos GKN Wheels i Nagbøl, er
udlært lagermand og chauffør.
Han har også sit eget firma: Dinedbpartner.dk – her hjælper han gerne alle, der har
problemer med deres IT.

Nyt år er i gang på Ødis Skole

helt essentielt. Det er noget,
der bliver arbejdet aktivt for –
både blandt skolens personale
og i skolebestyrelsen.

Som på alle andre folkeskoler i Kolding
Kommune sagde 89 elever på Ødis Skole
mandag den 13. august igen goddag til
hinanden efter en god, lang sommerferie.

Derfor var skoleåret også kun
to dage gammelt, før alle elever blev indbudt til en fælles trivselsdag, hvor de skulle
samarbejde, genkende og snakke om ting,
de havde tilfælles, knytte nye venskaber og
lære hinanden at kende på tværs af de forskellige klassetrin.

Af de 89 var det for 11 børn noget helt nyt
at starte i skole.
Men modsat rigtig mange af de andre folkeskoler i Kolding Kommune er første
skoledag en dag, hvor mange ansigter allerede er kendte, og hvor det meste er noget,
de allermindste på skolen allerede har prøvet før.

Ødis Skole vil fremover fortælle mere om
aktiviteterne på skolen og arbejdet i skolebestyrelsen i hvert nummer af Lokalbladet.

Skolestarten i Ødis er tryg og god. Først og
fremmest fordi skolen ikke er så stor, men
også fordi de nye elever allerede kender
både skolen og mange af de store elever fra
børnehaven, fra fritidsaktiviteter og fra
fællesskabet i Ødis.

Skolebestyrelsen består i år af:
Formand Kira Nielsen
Næstformand Kristina Aggesen
Berit Ehlers
Jette Hansen
Jens Leth
Chris Pedersen
Bodil Skov Jørgensen

På Ødis Skole er både genkendelighed,
sammenhold, fællesskab og tryghed noget
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Ålegilde i
Ødis Forsamlingshus
Torsdag den 18. oktober kl.17.30

Spis sammen aften menuen:
Stegte ål med kartofler, persillesovs og rødbeder.
Æblekage til dessert og Jette`s gode småkager til kaffen.
Alt dette for 150 kr. pr. voksen og 75 kr. til børn under 12 år.
Øl, vin og vand til de sædvanlige rimelige priser.
Tilmelding til Sonja:
Senest onsdag den 3. okt. på tlf. nr. 23 49 54 07
Og husk tilmelding før betaling og som altid Først til mølle
princippet – sidst vi havde ålegilde måtte vi desværre sige nej
til mange. Der er som sædvanlig plads til 60 personer.
Arrangementet er kun muligt pga. stor velvilje fra Vibeke og
Mogens Larsen (Lyksvad Fiskefarm K/S)
Pengene kan overføres via MobilPay på 2349 5407 eller til reg.
nr. 9573 kontonr. 0970461929 elPRISER:
ler kontant.
Voksne: 150.– kr.

Med venlig hilsen
Ødis Forsamlingshus

Børn under 12 år: 75.– kr.
Drikkevarer købes til rimelige priser.

Lidt nyt fra Vesterled
Nu rinder sommeren ud, og en ny efterårssæson står for døren.
Det betyder jo "som sædvanlig", at der
skal spilles banko på Vesterled.
Som vanligt bliver der afviklet 3 bankodage.
muligt vil deltage og støtte op om arrangementerne. Et overskud, går det til
Onsdag den 10. oktober
beboernes ve og vel.
Mandag den 12. november
Så vel mødt.
Mandag den 26. november
Med venlig hilsen
Alle dage kl.14 i den store stue.
Vesterleds Vennekreds
v. Stig Funder
Vi håber selvfølgelig, at så mange som
5

Åben skole

Set X i kalender den 5. oktober.
Den 5. oktober når der er åben hal i
Ødis, vil der være mulighed for også at opleve en åben skole. Skolen
slår dørene op for alle i vores lille
lokalsamfund, som har aktiviteter,
viden eller en hobby, de gerne vil
dele med andre. Så har du en aktivitet, du gerne vil byde ind med, kontakt da venligst skolen.
På skolen bliver der derfor en række
aktiviteter for de voksne, til at begynde med, som venter på deres
børn, men også alle andre som gerne vil kigge og være med.
I september kommer der flere oplysninger om mulige aktiviteter på skolen den aften. Men allerede nu kan

vi løfte sløret for, at spejderne kommer med forskellige aktiviteter til
både børn og voksne.
Så glæd jer og kom og vær med. 
Duften af
gløgg og gran
har ikke bredt
sig endnu,
men planlægningen af årets
julemarked er i
gang ☺️
Stande kan
bookes allerede nu ved kontakt til
Dorthe Jepsen
på telefon
29887130 eller
mail: Dortheje
psen123@gma
il.com
Håber vi ses
️
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365 dage med spejdertørklæde
Af Anna Krogsgaard

To Ødis spejdere har gået med deres spejdertørklæde i 365 dage.
Under spejdernes sommerlejr kunne Emanuel og Jens Thorvald fejre, at de har gået
med deres spejdertørklæde i 365 dage. For
det modtog de et fortjent diplom og et
Spejd 365 mærke til at sætte på skjorten.
Mærket går i al sin enkelthed ud på, at man
går med et spejdertørklæde 365 dage ud af
400 - både
derhjemme,
og når man er
i skole, til
fødselsdag og
hos venner altså hele
tiden. Det

skal bæres
synligt og
skal være
bundet som
et tørklæde.
Jens Thor-

vald havde endda tørklædet på, da han i foråret blev konfirmeret.
Godt gået drenge!

BANKOSPIL

I Ødis Hallens Cafeteria
Hver onsdag kl. 19.30
Start d. 3. oktober
Sidste gang d. 19. december 2018
Der spilles om
20 genvinster + ekstragevinst og udtrækning
af amerikansk lotteri
Arr.: Støtteforeningen
for Ødis IF
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Sommeraktivitetsdag ved
Ødis Sø
Lørdag den 25. august var der sommeraktivitetsdag ved Ødis Sø. Dagen startede med
noget blandet vejr, og ved middagstid begyndte det at regne. Men så klokken 13, da
arrangementet blev skudt i gang, ja, så
stoppede regnen og vejret var godt med en
del sol resten af dagen.
Hans Ole bød velkommen, og efterfølgende dirigerede han de forskellige aktiviteter.
Der var aktiviteter for alle aldre. Børnene
erobrede hoppeborgen med det samme, og
den var i gang hele tiden, ja, det hævdes
endda, at enkelte børn slet ikke forlod borgen gennem hele forløbet.
Sækkeløb var både for børn og voksne.
Almindelig krolf og stigegolf var også i
gang det meste af tiden.
En af de mest populære aktiviteter var flødebollekasteren. Der var kø hele tiden, så
Jens og andre hjælpere havde travlt med at
lade apparatet.
For første gang var der tømmerflåder med i
arrangementet. Heino havde sammen med
sin søn fået bygget en flot tømmerflåde, og
Anne Krogsgaard kunne præsentere en
anden solid tøndeflåde, som spejderne havde lavet af tønder og rafter holdt sammen
af tovværk med rigtige knop og stik.
I teltet kunne man købe kaffe, te, øl og
vand samt kage, som nogle frivillige have
doneret. Her kunne man også blive introduceret i pileflet. Jane Enemark nåede at
flette flere kurve, og så kunne
man melde sig til et pileflettekursus, som snart arrangeres i

skolens sløjdlokale. Det er for øvrigt en
årlig tilbagevendende begivenhed.
Hvis man havde lyst til at flyve med drage,
så stod Elsebeth parat til at hjælpe.
Man kunne også udfylde en tipskupon med
13 spørgsmål om Ødis sogn. Blandt de 13
rigtige blev der trukket lod om en tur i en
racerbil, som Tim Hansen og Bo Ørbjerg
stillede til rådighed

Dagen før havde frivillige stillet telt op og
tidligt lørdag formiddag blev flagalleen
etableret. Den var virkelig flot.
Der skal lyde en stor tak til Aktivitetsudvalget og alle de frivillige hjælpere, der har
været med til at arrangere en rigtig god
dag.
nc
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Hjælperfest
2018
Så er det igen tid til hjælperfest.
Kære frivillige trænere, ledere, aktører og
hjælpere af enhver art.
Du indbydes hermed til hjælperfest, sammen
med din kone, mand, kæreste, samlever.
Fredag d. 14. september Kl. 18:30 – 1:00
i Ødis Hallens Cafeteria.
Som tak for din indsats for Ødis IF i året der
gik, vil foreningen gerne invitere til lidt godt til
ganen.
Tilmelding Senest d. 5. september
på tlf. 20762617 (Birgitte) eller
61383890 (Jytte)
Gerne på sms. Husk at påføre navn og antal.
Med Venlig Hilsen

ØDIS-IF
Generalforsamling

for Ødis IF, Støtteforeningen for Ødis IF og
Cafeteriet
i Ødis Hallens cafeteria,
Mandag d. 26. november
2018 kl. 19:30
Med venlig hilsen
Jytte Johannsen
9

Hvilken vej ?

Vi skal denne gang til den nordøstlige del
af sognet for at finde vejen på dette nummers ”Vejgættebillede”.
Godt sensommergæt!!!
Sidste nummers Vejgættebillede” var
en del af Steppingvej fotograferet ved
udkørslen fra Ødis mod Kolding.

Loppesager

Afhentes hurtigt efter aftale
Henvendelse:
Tlf. 28 12 88 79 / Tlf. 40 96 85 34
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Ødis Bramdrup Civile Hundeførerforening

Vi er en klub, der
træner på Ødis
Bramdrup gamle
sportsplads og tilbyder spændende aktiviteter sammen med din hund.
Vi tilbyder følgende hold:
Hvalpe og unghunde
Familielydighed
Rally
Agility
Man kan vælge kun at træne på de
faste aftner, men der er også mulighed for at deltage i konkurrencer.
Efter træningen er der tid til socialt
samvær over en kop kaffe.
Ud over de
faste hold
tilbyder vi
også korte
kurser i fx
noisework.
Hvis noget
af dette har
din interesse, så kontakt Ingo på mail: ingo@find-us.dk
eller tlf. 2133 2021.
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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

______________________________________________________________________________

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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HØST OG TAKNEMLIGHED
Plant håb i verden

Det er overskriften til Folkekirkens
Nødhjælps Høstindsamling 2018, som
vi i Ødis kirke også vil støtte ved vor
høstgudstjeneste.
I år kan det nogle steder være svært at
sige tak for en stor og god høst. Den
lange tørke på tre måneder har for mange landmænd betydet en høst langt under normalen.
Tre måneder er lang tid foruden regn,
men i mange områder, for eksempel i
Zimbabwe, kan man opleve tørke i optil
tre år. Det betyder marker helt uden
afgrøde og millioner af mennesker afhængige af hjælp. Dette kan vi bidrage
til gennem årets høstindsamling.

HØSTGUDSTJENESTE
SØNDAG DEN
9. SEPTEMBER
KL. 10.30
Vi glæder os til at fejre høstgudstjeneste,
og håber, rigtig mange har lyst til at
komme! Denne gang kommer Peter
Bjørnshauge Jensen og spiller på sit jagthorn i gudstjenesten, og vi vil også få høre
smuk sang af Thea, vor dygtige kirkesanger.
Tema for gudstjenesten er taknemlighed.
Vi takker for alle gode gaver fra mark og
skov, som Gud velsigner os med.
Efter gudstjenesten kommer Dixens pølsevogn, hvor vi kan købe vor frokost og noget at drikke. Vi serverer kaffe, og der
bliver også nogle aktiviteter for små og
store.

Hjertelig velkommen!

SEPTEMBER
maj 20182018
13

SALMEAFTEN MED IBEN KROGSDAL
TIRSDAG DEN 23. OKTOBER
KL. 19.00
I VESTFLØJEN
Forfatter og salmedigter Iben Krogsdal vil her præsentere en række af sine nye salmer. Hun vil fortælle
om de menneskeskæbner, livserfaringer og tanker, der
har inspireret hende, og vi skal synge nye salmer med
melodier af flere nulevende komponister.
Et af de temaer, flere af hendes salmer handler om, er:
Hvad vil det sige at være kristen i en moderne virkelighed? Ud fra en række af sine salmer vil hun fortælle om det moderne menneskeliv. Hun vil tale om livets sorger og glæder, magt og afmagt - og om, hvordan kristendommen stadig kan være en kilde til liv og
forandring for mennesker i dag. Også selvom mange slet ikke længere opfatter sig selv
som troende.

Velkommen til en aften med god musik og sang, spændende samtale og lidt
ost og rødvin.
Pris for hele arrangementet: 30 kroner.

”At sprede det gode i verden”

At uddele livstid på gaden
Og sende en hjertelig tanke
At stå ved en fjende og ane
Hans hjerte, hvor hårdt det kan banke
At forme en skæbne ved bordet
Ved bare at give den ordet
Det er hvad det handler om
Vi kalder det kristendom

At sprede det gode i verden
Og sige velkommen til andre
At give af det vi fik givet
Og søge et savn at forandre
At finde de næster der venter
På nogen med vores talenter
Det er hvad det handler om
Vi kalder det kristendom

Og står vi en dag ved en grænse
Som ingen af os kan forcere
Og kæmper vi kampe forgæves
Og kan vi til sidst ikke mere
Så kommer en mand uden ære
Og åbner en dør i det svære
Han ved hvad det handler om
Han vinker og siger: Kom!

At flirte med én i et jazzhus
At øse af alt det vi skylder
At synge i andre folks mørke
Og hente mirakler på hylder
At række en nedslidt sin krykke
Og byde på kage og lykke
Det er hvad det handler om
Vi kalder det kristendom

(Iben Krogsdal ”Fuldmagt” s. 63)
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FROKOSTKLUBBEN
Så er sommerferien slut, og jeg håber I er klar til en ny sæson i Frokostklubben.
Første gang er onsdag d. 19-9-2018, hvor Jens Vang vil fortælle om
Overlevelseskæden. Det lyder interessant.
Ellers er programmet :
Onsdag d. 17-10-2018: Jens Lund : Rejseoplevelser
Onsdag d. 21-11-2018: Terje Bårdsen : Mit liv i Danmark
Onsdag d. 19-12-2018: Poul Berrig : Vamdrup og Ødis omegn fra 1864
Kontaktpersonerne er :
Jens Vang
21748508
Christian Dahl
40325985
Rasmus Ravn
81904800
Alle mænd er velkomne til møderne. Vi vil dog gerne have, at nye deltagere tilmelder sig til Rasmus af hensyn til forplejningen. Alle møderne er
den tredje onsdag i måneden kl. 10.00-12.00.
Rasmus Ravn

JULEKONCERT MED
ANNE DORTE MICHELSEN
ONSDAG DEN 28. NOVEMBER KL. 19.00
I ØDIS KIRKE

Velkommen til en jule og vinterkoncert med Anne Dorte Michelsen, der skaber
varme, fælleskab og lys i mørket.

BILLETTER:
Pris: 200 kroner
Kan købes via kirkens MobilePay,
nummer 40628
(oplys navn og antal billetter).
Afhentes ved gudstjenester i kirken.
Billetsalg i Vestfløjen:
Torsdag den 1. november kl. 16-18.
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BØRNE– OG FAMILIEKLUBBEN
I efteråret ønsker vi velkommen til børne–
og familieklub følgende søndage:
30. september kl. 14.30
25. november kl. 14.30
(ændringer kan forekomme, følg med på
Facebook)

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

Vi starter med en lille samling ,der vi synger
nogle sange og hører bibelfortælling.
Derefter laver vi en kreativ aktivitet sammen.
Og til sidst hygger vi os med boller, saftevand, kaffe og the.

September
2. 14. søndag efter Trinitatis kl. 9.00
9. 15. søndag efter Trinitatis kl. 10.30
Høstgudstjeneste
16. Ingen gudstjeneste—vi henviser
til omegnens kirker
23. 17. søndag efter Trinitatis kl. 9.00
30. 18. søndag efter Trinitatis kl. 10.30

Oktober
7. 19. søndag e. Trinitatis kl. 10.30
14. Ingen gudstjeneste—vi henviser
til omegnens kirker
20. Dåbsgudstjeneste kl. 10.30
21. 21. søndag e. Trinitatis kl. 9.00
25. Børnegudstjeneste kl. 17.00
Halloween. Aftensmad bagefter.
28. 22. søndag e. Trinitatis kl. 10.30
Præsentation af årets konfirmander.

SANG FOR SANGGLADE I
VESTFLØJEN

Næste gang er tirsdag den 18. september og derefter tirsdage i lige uger.

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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Junior spejderne på overnatning i shelter

blev søsat
og sejlet
på på Ødis
Sø. Den er
Af Anne Krogsgaard
Junior spejderne har været på overnatning i nu skilt ad
igen, hvorshelteren ved Svanemosen.
Som optakt til aktivitetsdagen ved Ødis Sø efter tønder og
tog junior spejderne på overnatning i den
rafter blev
nye shelter ved Svanemosen.
Børnene havde sat sig flere mål med turen. trillet tilEt var at overleve primitivt og uden IT, et bage til
andet at lave forskellige brød på bål og det TVETOhytten.
tredje at spise bacon til alle måltider i et
Her sluttehelt døgn.
de vi med
Det betød, at der blev kokkereret lystigt.
en gevalBrændende kærlighed til aftensmad. Et
fyrsteligt morgenmåltid med æg og bacon, dig middag med kød i saltdej tilberedt på bålstedet
2 slags bålbrød bagt hhv. på pande- og
i shelteren i Drenderup skov.
baconbrød i urtepotter, nylavet syltetøj af
blommer og æblemos.
Nu ved vi, at man sover godt i shelteren
Ved aktivitetsdagen kunne man se et par
ved Svanemosen.
spejdere, der lige skulle stege en gang bacon til vores frokost, som bestod af en oliestegt bålbolle med bacon og salat. Slutteligt var der chokoladekage med bacondrys.
Undervejs fik vi bygget en tøndeflåde, som
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havde 2 Rickshaws med på turen. Som
afslutning på denne tur, var vi inviteret i
baren på Vesterled. De ville gerne fortælle
om, hvordan man kan blive pilot på netop
disse Rickshaws.
Cykelsæsonen slut for i år
Vores årlige udflugt gik vestpå over Vamdrup, Hafdrup til Vejen, hvor vi holdt en
Atter en cykelsæson er overstået. Tak til
lille formiddagspause, videre til Askov,
alle de trofaste cyklister, der har cyklet
hvor vi fulgte hærvejen over Skibelund til
med denne sommer.
Frihedsbroen. Her indtog vi vores medVi har også haft fornøjelsen af et par nye
bragte frokost med udsigt over Kongeåen,
medlemmer, og sandelig om ikke årets
et meget charmerende sted. Der var både
gæst dukkede op.
toilet og sheltere, som er meget brugt til
Vi har i gennemsnit været 13 cyklister,
overnatning for både vandrere på Hærveover hele sommeren, hvilket har været
jen og kanoroere på Kongeåen.
rigtig flot, og vi har tilbagelagt ca. 462 km,
Turen gik så over Københoved, Skodborg
så vi har da fået en del motion.
Skov og til Skodborg. Her fik vi en regnDer har også været fornemt besøg underbyge, som vi faktisk alle nød ovenpå den
vejs, da vi fra Vesterled en enkelt aften,
meget solrige og tørre sommer.
I Skodborg indtog vi vores medbragte
kaffe i deres shelter, som ligger ned til en
lille sø.
Turen hjem gik over Bastrup Skov, Ødis
Bramdrup og Anholt, hvor vi sluttede af
med en lille forfriskning.
Alt i alt har det været en super sæson, i det
flotte sommervejr.
Endnu en gang tak til jer alle.
Håber vi ses til næste sommer.
Minna
Frokost ved Frihedsbroen



Klubmesterskab i
Krolfklubben
Madholdet

havde lavet et spilleprogram
og efter ca. 3 timer med lidt
pause undervejs var mesterskabet afgjort og det blev,
Søndag den 26. august var
som det ses i rammen.
der klubmesterskab i krolfDer var lidt mobberi fra daklubben Madholdet. Der var merne, da det viste sig, at de
mødt 30 spillere, og vejret var havde færre slag end herrerperfekt. Der var en lille byge, ne, så det varer jo nok lidt,
men ellers skinnede solen
inden det er glemt.
hele dagen.
Så var der mad. Der var BufDer var spil på to baner, og 2
fet og efter følgende kaffe og
gange på hver bane.
småkager.
Men først var der kaffe og
rundstykker, og en lille skarp En meget stor TAK skal lyde
til festudvalget for den dejlige
til at dulme nerverne med,
mad.☺☺☺☺☺☺
eller måske 2 skarpe. Vagn
Peter
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Resultaterne blev:
Junior
Nr. 1 Valdemar 169 slag
Nr. 2 Niklas 173 slag
Damer
Nr. 1 Vinny 113 slag
Nr. 2 Lisbeth 115 slag
Nr. 3 Lilian 117 slag
Herrer
Nr. 1 Vagn 116 slag
Nr. 2 Per 118 slag
Nr. 3 Peder 118 slag
(omspil mellem 2 og3)

Gymnastik for børn i Ødis hallen

Gymnastik for børn fra 4-10 år.
Træningstider: Onsdage kl 17.15-18.00
Fra onsdag den 5. september til april.
Trænerteamet: Simone og Vibeke
Vi vil udfordre børnene og få udviklet deres
gymnastiske færdigheder gennem leg.
Vi styrker fællesskabet og styrker barnets tro
på egne evner.
Kontingent : 450 kr. for en sæson. Vi ses

Gymnastik for de mindste

Så starter gymnastikken for de mindste
I år tilbyder vi FB gymnastik for børn fra ½ år til 3 år.
Vi træner onsdage kl. 16.30-17.15 i Ødis Hallen.
Opstart onsdag den 5. sep.
Træner : Marie Evald
Kom og få styrket båndet mellem forælderen og barnet gennem sang og bevægelseslege. Vi har det sjovt
sammen og slutter med at udfordre motorikken på vores forhindringsbane.
Prisen for en sæson: 450 kr.

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?

Også denne gang skal vi ud i naturen
for at finde dette nummers ”Hvad er
Det”.
” Hvad er Det” i sidste nummer af
bladet var en klase af frugter fra
småbladet lind. Lindens frugter er
nødder.
Lindetræet indvandrede til Danmark omkring 7500 år f. K. I flere
tusind år var lind det dominerende
skovtræ i Danmark.
Mennesket har til alle tider brugt
lindetræet til mange forskellige ting.
Derfor har vi været tæt på at udrydde linden i Danmark.
Oldtidsmennesker fra den såkaldte
Ertebøllekultur ca. 5.400 f. K. til ca.
3.900 f. K. var så vidt vides de første
mennesker, der lavede stammebåde af
udhulede lindestammer.
Endvidere ved man, at mennesket
gennem mange århundreder har lavet
bast af fibre fra lindetræet.
Lige under barken findes det lag af
bast - dvs. lange fibre, der er bløde og
samtidig stærke. Dem kan man bruge
som snor eller til at slå tovværk af. I
gamle dage knyttede man fiskenet af
lindebast.

Af Frede Nielsen

I fortiden brugte man veddet til at
lave trækul af. Trækul fra lind blev
både brugt til tegnekul for kunstnere og til at lave krudt af.
Også til fremstilling af træben
brugte man lindetræ, fordi lindetræ er
meget stabilt. Det arbejder ikke så
meget, når luftfugtigheden ændrer sig
- og det er jo meget rart, at ens træben ikke giver sig for meget.
I folkemunde gennem tiden kaldtes
træet for Frejas træ. I den nordiske
mytologi var lindetræet knyttet til
kærligheden på grund af de hjerteformede blade - og fordi det kunne have
en hjerteformet krone. Derfor blev
lindetræet netop kaldt Frejas træ.
(Freja var frugtbarhedens og kærlighedens gudinde i den nordiske mytologi).
I gamle dage samlede bønderne lindens blade og tørrede dem. Bladene
blev brugt til at fodre kreaturerne
med om vinteren.
Navnet lind har noget at gøre med,
at lind er blevet brugt til bast og til
flette- og vævearbejde. Det går igen i
mange sprog. På svensk betyder linda
bånd. På islandsk betyder lindi bånd
eller bælte. Det latinske slægtsnavn
Tilia kommer måske af
Tela, der betyder noget
vævet.
Lind kan blive mindst
300 år gammel.
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Kilde: Skoven i skolen

Udtrækning af
Ødis IF lotteri

August 2018
156, 138, 248,
237, 188, 89,
196, 77, 29, 46,
70, 249
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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: Jan Søgaard
Jørgensen, 51525810

Ødis: Anders Krogsgaard, tlf. 2943 9196
E-mail: odisvand@gmail.com
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

Formand: Jytte Johannsen 61 38 38 90

Ødis Byvej, tlf. 75 59 80 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

Krolfklubben ”Madholdet”,

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

Formand: Christian Thomsen, tlf. 2292 3525 Sang for Sangglade

Aktivitetsudvalget

Kontaktperson: Jette Christensen

Landsbylauget for Ødis Bramdrup

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

Formand: Eigil Laursen tlf. 75 59 81 99
25595106
Eller kontakt Inge M. Thomsen, 20 14 20 71
Ødis KFUM spejdere
Beboerforeningen for Fovslet og om- www.odisspejder. dk
egn Kont.person: Karen Nielsen, 51269469 Tvetohytten, Vamdrupvej 16 A
Formand: Lars Frandsen, tlf. 75 59 84 66

“Skovtrolden”
v/ Frede Nielsen
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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

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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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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Dette nummers ”Gættebillede”
skal man til den sydvestlige del af
sognet for at finde. Der er tale om
en privat bolig.
Hvor er vi henne?
Løsningen på sidste nummers
"Gættebillede" var også en privat bolig – nemlig huset på Fløjbjergvej 16 i Ødis.

Næste nummer:
Udkommer 9. oktober 2018
Deadline fredag den 28. sept. 2018
kl. 8.00

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

