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Tirsdag den 9. oktober 2018

Sammenhold på
tværs af klassetrin

21. årgang

Den lille skole

Høstfest i Dagplejen

En lille skole med forholdsvis få elever i klasserne.
Sådan er det på Ødis Skole.
Det er rart, at klasserne ikke
er så store. Det er trygt, at
alle kender hinanden, og det
er lettere at rumme og tage
Læs s. 7
Læs s. 5 hensyn til alle.

Tirsdag den 11. september
havde vi Høstfest i Legestuen. Vi havde igen i år hentet
en kæmpe kasse med frugt
og grøntsager hos Franka og
Ebbe. Tusind tak for alt det I
har givet os.

Skoleåret er godt i gang på
Ødis Skole og igen i år er der
fokus på samarbejdet mellem
klasserne.
Der er fokus på fællesskabet
og den enkelte.

Læs s. 19

I dette nummer af Lokalbladet kan du læse

Så blev den nye bålhytte med shelter i Drenderup Skov endelig
officielt indviet. Der er også opstillet et toilet.
Læs s. 9

Dansk Flygtningehjælp søger
indsamlere i Ødis og Vamdrup

Køkkengrej til 10 familier, undervisning
til 30 syriske flygtningebørn eller rent
vand til 150 mennesker i verdens største flygtningelejr i
en måned. Det er blot få eksempler på, hvor langt de
1000 kroner rækker, som en gennemsnitlig indsamler for
Dansk Flygtningehjælp samler ind.
”Meld dig som indsamler hos din lokale koordinator på

tlf. 50470241 eller på flygtning.dk/li
Det er søndag den 4. november.

Nyt fra Lokalrådet
s. 3
Julemarked
s. 3
Velkommen til Ødis Sogn s. 4
Lejrskole i Blåvand
s. 5-6
Undervisning på tvær
s. 7-8
Ny ungdomsklub
s. 8
Banko i Hallen
s. 8
Åben Hal
s. 8
Nyt fra Vesterled
s. 9
Hvilken Vej?
s. 10
Mud Race
s.11
Generalforsamling Ødis IF s. 11
Kirkesider
s. 13-16
Klubmesterskab i Krolf s. 20
Gymnastik
s.21
Hvad er det?
s. 23

Åben skole

Tre fredage i dette efterår er der
Åben Skole i samme tidsrum, som
der er Åben Hal.
Her kan man fremstille knive og
andre ting i sløjdværkstedet. I skakværkstedet kan man spille skak og
andre spil. Man kan også lave julepynt og kagepyntning. Strikkeklubben vil muligvis være med.
Alle er velkomne til at deltage. nc

Sognets aktivitetskalender
OKTOBER
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
2.
kl. 18.00-21.30, Åben Skole i
samarbejde med Åben Hal, Ødis
Skole
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
7.
kl. 18.00-21.30, Åben Skole i
samarbejde med Åben Hal, Ødis
Skole
18. kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria
19. kl. 10-12, Frokostklubben i
Vestfløjen
2019 JANUAR
28. kl. 19.00 Generalforsamling i
Forsamlingshuset
MARTS
16. kl. 9.30-14 Loppemarked i Ødis
Hallen, Støtteforeningen

Bankospil

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

Præmiewhist

Præmiewhist er startet den tirsdag d. 11.
september kl. 19,00 i Ødis Hallens Cafeteria. Vi spiller tirsdage i ulige uger.

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2018

Nr. 9
Nr. 10

deadline 26. oktober
deadline 30. november

udkommer 6. november
udkommer 11. december

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2019

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

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

udkommer 5. februar
udkommer 5. marts
udkommer 9. april
udkommer 7. maj
udkommer 4. juni
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NYT FRA LOKALRÅDET
Lokalrådet er i fuld gang med at få lavet
planer for, hvad der skal ske på Landsbyfælleden. Vi har her i oktober to møder,
hvor vi skal have lavet en skitse på huset,
der skal være dernede. Det har vi Tegnestuen Mejeriet til at være behjælpelige
med.
Med hensyn til udstykningen på Vamdrupvej, der går det endelig hurtigt fremad.
De arkæologiske undersøgelser, der skul-

le foretages, er nu afsluttet, så nu kan
projekteringen gå i gang.
Lokalrådet ser frem til et spændende efterår.

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

Det går strygende med udlejning af stande til årets julemarked, og
mere end halvdelen er nu
afsat.
Skal du nå at
have en stand
til vores hyggelige julemarked, så kontakt
Dorthe på
2988 7130
eller dorthejepsen123@gmail
.com
En stand koster
100 kr.
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Velkommen til Ødis Sogn
Christina arbejder ved Kolding
Kommune i
sygedagpenge
afdelingen. Hun
er samtidig ved
at uddanne sig
til psykoterapeut og er ved
at åbne egen
praksis.
Med et stort hus
og dertil hørende have, er der
nok at se til for
dem begge, og Per er kreativ med hænderne.
Christina bruger der ud over fritiden på yoga,
terapien og kattene.
De er begge meget glade for at bo i Fovslet
og regner med, at de skal bo der i mange år
endnu.

Af Karen Nielsen

Huset på Vadhusevej 21 i Fovslet
stod ikke længe til salg, før et ungt
par fra København faldt for det og
købte det i februar 2018.
To katte - Torben og Frida - tager imod, når man træder indenfor. De to katte har parret hentet i et dyreinternat på Fyn og med god og kærlig pleje er
de faldet godt til hos dem.
Parret Per Bruun Jespersen og Christina Aggesen kommer fra København, hvor de boede
i en lille toværelses lejlighed på Nørrebro.
Og hvorfor så bosætte sig helt her ovre i Jylland? Bl.a. fordi Christinas familie bor her på
egnen.
Per arbejder pt. som souschef i Jem og Fix i
Haderslev og bliver butikschefs trainee i Jem
og Fix i Kolding Syd (ved Vonsild) fra 1.
november. Butikschefs trainee går ud på at
oplære nye butiksmedarbejdere. Han satser på
at få sin egen Jem og Fix forretning derefter.

De har en
søn, der
stadig bor
i Island,
men måske flytter
han også
herned og
ellers
tager det
jo kun
nogle
timer at flyve hertil, hvilket fruens mor snart
gør.
De føler sig godt tilpas i området og er glade
over den velkomst, de har fået af naboerne.
De handler både det ene og andet i Vamdrup.
De første nætter, de skulle sove i huset, skulle
de lige vænne sig til stilheden. Lejligheden i
Island lå på en hovedgade med megen støj.
De er begge utrolig dygtige med deres hænder – fantastik flotte og meget forskellige
håndarbejder, jeg fik lov til at se.
Hunden Gosi fulgte med i alt, vi foretog os,
medens vi alle sad ved køkkenbordet og nød
de nybagte vafler.

Af Inge M. Thomsen

I juni fik adressen Skovvang 12 nye
beboere og de kommer helt fra Island, så deres navn måtte jeg bede
dem om at skrive – ikke så lige til –
Oddný Jonsdottir 58 år og Jon Ingi Theodorsson 65 år – kan godt se der mangler nogle
tegn over nogle af bogstaverne – undskyld.
Og selvfølgelig tænker man, hvorfor flytte fra
det skønne Island til vort land, ja det er også
skønt, men hvorfor. Ja som fruen (det navn er
nemmere at skrive) fortæller, så har hun i
mange år haft en drøm om at flytte til Danmark. De har i rigtig mange år holdt ferie her
og har også nogle venner, der flyttede hertil
for år tilbage.
Lejligheden blev solgt, og de flyttede hertil
og boede i sommerhus i flere måneder, inden
de bestemte sig for købet af huset. De så på
mange huse rundt omkring i landet og havde
svært ved at bestemme sig, men anden gang
de så huset her, følte de, at her skulle det
være.
Fruen er uddannet pædagog og håber snart at
få job. Hun taler udmærket dansk og de vil
også begge gå på danskkursus. Herren forstår en del, bare man taler tydeligt.
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Sammenhold på tværs af klassetrin
Af Bodil Skov Jørgensen

dag, men sammen er de

Fokus på fællesskabet og den enkelte
Det betyder, at både indskolingen (0.-3.
klasse) og mellemtrinnet (4.-6.) bruger
meget mere tid sammen med hinanden end
man gør på mange andre skoler. Samarbejdet er med til at styrke sammenhængskraften på skolen og giver mulighed for kompetencebaseret undervisning, hvor der er
øget fokus på kompetencerne hos det enkelte barn på tværs af de forskellige klassetrin.
I hverdagen betyder det bl.a. at indskolingen på kryds og tværs er sammen i både
billedkunst, bevægelse og idræt. På mellemtrinnet har der efter sommerferien været arrangeret stjerneløb, hvor eleverne var
af sted på forskellige hold med deltagere
fra alle tre klassetrin.
Sammen ude i verden
Eleverne i de forskellige klasser bruger
meget tid sammen i den almindelige hver-

Drenderup Skov, hvor 0. til
3. klasse sammen var på
sneglejagt, for at undersøge og opdage de
forskellige sneglearter, der er i skoven.
Efterfølgende spiste alle elever madpakker
i den nye bålhytte i skoven.
5. og 6. klasse har været på fælles lejrtur til
Blåvand, som du også kan læse om her i
bladet.
Tidligere på året har de yngste elever været
på udflugt til Harteværket, hvor der blev
leget på vandlegepladsen og bygget både af
medbragte mælkekartoner.
Understøtter den gode hverdag
Samarbejdet på tværs af de forskellige
klassetrin er med til at styrke både sammenhold og fællesskab mellem både lærere
og elever på hele skolen, og er medvirkende til at skabe tværgående venskaber, som
understøtter den gode hverdag på Ødis
Skole.

Skoleåret er godt i gang på Ødis Skole også ude og opleve verden
og igen i år er der fokus på samarbej- uden for skolen.
det mellem klasserne.
Senest var det en tur i

5. og 6. kl. havde en lejrtur med flot sommervejr i Blåvand en uge i september.

Lejrskole i Blåvand

3.-7. sept. 2018
Gab, det var tidligt at stå op kl. 05.45 for at
være på Kolding banegård kl. 6.30. Bagagen
var klar og cyklen var klar også. Toget kørte
kl. 6.52 og så var vi på vej til Esbjerg og
videre til Varde og så til Oksbøl og så fra
Oksbøl til Blåvand i bus. Vi skulle tage vores bagage og gå op på vores værelser, hvor
vi skulle pakke ud og se, hvem vi skulle
sove sammen med mine var Daniel, Cato og
Theis. Det hed Blåvandgård og lå få meter
fra Vesterhavet.
Det var meget godt sted, store bygninger og
store grønne områder til f.eks. at spille fodbold og sådan noget. Vi kom på 4 hold, og
jeg kom på rødt hold sammen med Magne,
Maja J, Mads, Johanne, Kaya og Mathias.

På klatretur ved mulddyrene på stranden.

Til at starte med havde vi rengøring, hvor vi
skulle gøre toiletterne rene og fjerne støv.
I zoo skulle vi fodre løven, og den var hvid,
men den var doven, fordi den gad ikke trække i kødet sådan, at vi kunne lave tovtrækning med den. Det var ærgerligt, at den ikke
gad. Så skulle vi følge en bil over til bavianerne, hvor vi også skulle fodre dem med
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frugt og grønsager, og så skulle vi se resten
af dyrene.
Hos ravsliberen var der en ældre mand der
havde arbejdet med rav, siden han var 13 år,
hvor han gik til ravslibning. Resten af hans
liv har han arbejdet med rav. Han sliber dem
og polerer dem, og han havde masser af
smykker som f.eks. øreringe, ringe, halskæder, nøglering osv. Jeg købte en nøglering
og en halskæde.
I badeland var der 3 rutsjebaner. Den ene
gik lige ned og den anden var der var 3
sving i og 2. sving var næsten farlig fordi
man kom nogle gange over kanten, men ikke
mere end få centimeter over kanten og så var
der 2 store pools og et babyland. Der var
ikke så mange mennesker i badelandet, så
der var ikke så lang kø. Jeg prøvede det hele,
og det var sjovt.
Vi var oppe i Blåvand Fyr som er Danmarks
vestligste bygning. som var mega stort 170
trin og 39 meter høj. Det er bygget som vinkelfyr i 1888 og så bliv det ombygget i 1900
til et anduvningsfyr til Esbjerg Havn, anduvningsfyr har til formål at give landkending
på større afstand så bådene kan navigere
efter det. Lysene kan lyse 41 km ud i havet,
der er god udsigt over Blåvand by, og det
brusende Vesterhav, der var også mange
bunkere og sand bakker. Det blæste ikke så
meget igen.
En dag cyklede vi til Tirpitz, der er en del af
et rigtig stort bunkerområde. En ildledelsesbunker, der skulle udpege målet. 2 ammunitionsbunkere, hvorfra granaterne blev skudt
afsted. 5 barakbunkere, her boede soldaterne. Vi var i Tirpitz som er et helt nyt Museum om 2.verdenkrig som speciel handler om
en bunker som skulle være en kæmpe maskine, som skulle kunne transporter granater op
til en kæmpe kanon. Der var to forskellige
granater den lette kunne kanonen skyde 55
km væk og den anden var mere kraftig men
kunne ikke skyde så langt.
Det var også rigtig spændende med alle de
historier, der var om de unge soldater, der
drog i krig. Den ene historie var der en ung
mand, som fortalte at han først var blevet
sendt til Rusland i krig og det var det rene
helvede, fordi der var skudvekslinger over-

Med naturvejleder på stranden ved Blåvandshuk. Der blev fanget en masse hesterejer, som
blev spist både levende og ristede.

alt, men så blev han sendt til Danmark og
det var til gengæld det rene paradis, fordi der
var mange søde danske piger og krigen var
meget mere afdæmpet.
Vi hørte også en historie, der var optaget på
video, hvor en mand gik inde i den bunker,
som han i sin tid levede i under krigen. Han
fortalte hvilken køje han sov i, og her var
der ikke meget plads og jeg ville slet ikke
kunne overleve her. En journalist tog fat i en
rusten plade med hank og manden fortalte,
at det var deres stegepande engang. Når de
skulle på toilet, skulle det foregå i en krukke
på gulvet, det er efter min opfattelse lidt for
ulækkert.
På museet var der også en tidslinje fra istiden med mammutterne til nutiden i Blåvand. Der var også en ravudstilling, som jeg
ikke så, da vi lige havde været ved ravsliberen samme dag.
På lejrturen fik vi med hjælp fra tanterne
rigtig lækker mad. Der var både pizza, pasta
og kødsovs, burger, tortillas. Morgenmad
bestod af boller med valgfri pålæg, havregryn eller cornflakes og juice. Til frokosten
kunne vi for det meste vælge imellem rugbrød og boller med pålæg.
Jeg synes, det var en rigtig god tur, og jeg
var glad for at lære nogle af dem fra 6.kl.
endnu bedre at kende. Det var også rigtig
hyggeligt at vi brugte vores lommepenge på
snoller og at mange af drengene på et tidspunkt alle havde mindst 6 poser gifler hver,
så vi gik i hvert fald ikke lækkersultne i
seng.
Skrevet af Matheo 5. klasse
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Undervisning på tværs

Det har givet os nogle gode erfaringer, som
vi i år har valgt at bruge i alle klasser på
skolen.
I indskolingen (0.-3. kl) undervises 2.-3. kl.
fortsat sammen i de fleste timer, mens 0.
og 1. kl. jævnligt har dansktimer sammen.
I matematik har vi foreløbig en ugentlig
time fælles 1. - 3. kl., i det vi kalder matematikværkstedet, hvor de finder sammen
på tværs af klasserne og bygger geometriske figurer eller mønstre, træner hovedregning eller spiller skak eller andre spil. I
natur-teknologi planlægges det sådan, at
hele indskolingen har alle timer og fagdage
sammen. Vi havde en rigtig god og lærerig
dag ved Harteværket den 12. september, og
den 26. september var vi på sneglejagt i
Drenderup Skov, hvor vi har fået rigtig
gode forhold med den nye bålhytte ved den
lille skovsø.
På mellemtrinnet (4.-6. kl.) har vi i dansk
planlagt flere forløb og fagdage for hele
trinnet fordelt over hele skoleåret. Vi startede skoleåret med at gøre 5. og 6. kl. klar
til at skulle sammen på lejrtur på Blåvandgård, noget begge klasser på forhånd havde
lidt negative holdninger til. Alle dansktimerne blev brugt sammen på fælles opgaver og fremlæggelser om Blåvand og Vadehavet. Vi havde er rigtig god lejrtur i
første uge af september, hvor de havde
gode oplevelser sammen og virkede trygge
ved hinanden.
Hele mellemtrinnet har allerede i august
haft 2 fagdage sammen. Den første var en
rigtig fin trivselsdag, og den anden var en
dansk-fagdag med en læsemaraton, hvor
der blev læst koncentreret med afvekslende
fysiske aktiviteter ind imellem f.eks. en
”hente-diktat-stafet”, hvor man skulle løbe,
vælge et ord mellem 3 sværhedsgrader og
huske det, løbe tilbage, skrive ordet og
sende den næste afsted. Da tiden var gået,
skulle holdene rette et andet holds resultater og regne deres point ud. En anden stafet, gik ud på, at holdene skulle indsamle
bogstaver, der var spredt ud på fodboldbanen, derefter skulle de lave så mange ord,
de kunne, og der var ekstra point på spil,
hvis man fandt det længste ord. Fortsættes s.8

En lille skole med forholdsvis få elever i
klasserne.
Sådan er det på Ødis Skole.
Det er rart, at klasserne ikke er så store.
Det er trygt, at alle kender hinanden, og det
er lettere at rumme og tage hensyn til alle.
Som på alle andre skoler kan der være stor
variation i elevernes faglige niveau i de
enkelte klasser. Det har ikke så meget med
klassernes størrelse at gøre.
Med få elever i en klasse kan det dog være
svært at finde gode venner eller nogen,
man arbejder godt sammen med. Derfor
valgte man sidste år at 1. og 2. kl. skulle
undervises sammen. Derudover har Lodret
læsning på tværs af klasserne i indskolingen været en succes i de 2 år, vi har haft
det.

Indskolingen på klatretur under besøget
på Harteværket
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Matematik på mellemtrinnet har i løbet af
skoleåret flere forløb á 2 uger med hold på
tværs, hvor de arbejder intensivt med de 4
regningsarter. Det første forløb er løbet af
stablen her midt i september.
Undervisningsdifferentiering skal der til,
om der er en klasse eller tre! Som lærer er
man som regel alene om arbejdet i klasserne. Med de fælles forløb er der måske lidt
større spredning, men vi er også flere om at
finde de bedste løsninger. Vi får også flere

muligheder for at lave holddelinger; det
kan være efter fagligt niveau, interesser
eller andre kriterier.
Det har været en forudsætning, at en del af
dansk- og matematiktimerne skulle ligge
parallelt på de to trin. Det har været en stor
udfordring for skemalæggerne at få det til
at lykkes. Det er det heldigvis.
Elsebeth Bording

Ny ungdomsklub i Ødis

Som udgangspunkt er det planen, at klubben er åben hver anden torsdag. Dørene
Torsdag den 27. september var der debutaf- åbnes derfor næste gang torsdag den 11.
ten for den nystartede ungdomsklub i Ødis. oktober fra kl. 18:00 til kl. 21: 00 i kældeKlubben er for dem, der går i 6. til 10. klas- ren på Ødis Skole.
se og er tænkt som et sted, hvor de unge har Der mødte ikke ret mange deltagere op, da
mulighed for at være sammen med venner- klubben havde åbent første gang, men initine, høre musik eller spille pool og Playsta- ativtagerne håber selvfølgelig på, at flere af
tion. Men der er rig mulighed for også selv de unge i Ødis får øjnene op for den nye
at være med til at præge aktiviteterne i
mulighed og har lyst til at være med.
klubben fremover. Så hvis du sidder hjemme og brænder for at lave andre sjove akti- Klubben er et frivilligt initiativ, der er sat i
gang af ”Klubgruppen”, som er et samarviteter sammen med dine jævnaldrende
kammerater, er de fleste nye ideer velkom- bejde mellem Ødis Skole, forældre i byen
og Lokalrådet ØBØF.
ne.

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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Indvielse af bålhytte og shelter

Aktivitetsudvalget
ønsker nu kun at
Af Inge M. Thomsen
rigtig mange får
Så blev den nye bålhytte med shelter i
gode stunder i hytDrenderup Skov endelig officielt indviet.
ten og vi alle vil
Med flagalle og repræsentanter fra Naturhjælpe til med at
styrelsen, de mange frivillige, dem fra
Troldkærskolen og en herlig masse børn fra passe på stedet.
Hans Nielsen, som
børnehaven og skolen samt mange flere.
var en uundværlig
Efter Gert Hougaard Rasmussen havde
fortalt om projektets forløb, blev der grillet og meget kvalificepølser og hældt sodavand op, og alle hyg- ret leder af de frivillige håndværkere, blev
belønnet med en lille erkendtlighed.
gede sig en god times tid.

Sang på Vesterled

Lidt nyt fra Vesterled
Som vanligt bliver der afviklet 3
bankodage i efteråret.
Onsdag den 10. oktober
Mandag den 12. november
Mandag den 26. november
Alle dage kl.14 i den store stue.
Vi håber selvfølgelig, at så mange som muligt vil
deltage og støtte op om arrangementerne. Et overskud, går det til beboernes ve og vel.
Med venlig hilsen
Vesterleds Vennekreds
v. Stig Funder
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Den 1. onsdag i måneden i vinterhalvåret er vi nogle stykker
der mødes på plejehjemmet Vesterled Ødis kl 14.30, hvor vi
synger med beboerne. Men vi
kunne godt være nogle flere,
især mangler vi nogle gode
mandsstemmer. Og så er der nok
nogle der siger jeg kan ikke synge, ja, men enhver fugl synger
med sit næb. Og så er der gratis
kaffe.
På beboernes vegne
Karen Clausen og Ingrid Nielsen

Hvilken vej ?

Sidste nummers Vejgættebillede”
var en del af Christiansholmsvej
syd for Fovslet.
”Vejgættebilledet” denne gang
hører nok hjemme i den svære afdeling. Lidt hjælp skal der til. For
det første skal motivet findes i den
sydvestlige del af sognet. Derefter
kan man måske lettere genkende
det, hvis man tager den lille stump
af bygningen til venstre med.
God fornøjelse.

Loppesager

Afhentes hurtigt efter aftale
Henvendelse:
Tlf. 28 12 88 79 / Tlf. 40 96 85 34
10

Outdoor Ladies til Mud Race

Ladies Mud
Race i FrederiAf Mette Lykke Westphal
cia, hvor der i
Den 15. september deltog ni kvinder fra det alt deltog omlokale hold Outdoor med Mette Feldfoss i kring 1800
kvinder.
Løbet strakte sig
over en distance
på 7,5 km, hvor
vi skulle igennem ca. 50 naturlige/
opbyggede forhindringer. Det var en kæmpe oplevelse, der bød på masser af grin og
fællesskab samt mudder og vand i rigelige
mængder.
Outdoorholdet holder vinterpause nu. Men
vi tager hul på 5. sæson til april.
Nye medlemmer er meget velkomne.

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
11

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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EN DEJLIG HØSTGUDSTJENESTE

Søndag den 9. september fejret vi høstgudstjeneste i kirken. Tak til alle jer der
kom og fyldte kirken med sang og glæde!
Der var også et par overraskelser:
Ved indgangen blev vi mødt af
”landmanden Marius”, som var kommet til
kirken for at fejre med os og passe på at
årets høstindsamling blev gennemført på
en ordentlig måde. Og så havde vi aftalt at
Peter skulle komme og spille på sit jagthorn i gudstjenesten, og det gjorde han,
men pludseligt hørte vi som et ekko, og
der var det sandelig et jagthorn mere! Stor
tak til Peter og Morten for flot spil både i
kirken og ved pølsevognen! Også stor tak
til Thea og Karin for pragtfuld sang og
musik.
Kirken var flot pyntet med forskellig kunst
fra børnehaven og skolen—også tak til jer
for jeres store arbejde! Efter gudstjenesten
hyggede vi os med pølser fra Dixens pølsevogn, kaffe og snak, og mange lavet
flotte æblekranse.

OKTOBER
maj 2018
2018
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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 tema, 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.

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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FROKOSTKLUBBEN
Møde i frokostklubben
den 19. september 2018
Vores oplægsholder var denne gang Jens Vang Møller.
Jens var redder og brandmand hos Falck 1977-2013, var
faglærer for redderne 1999-2002 og har nu i mange år
været førstehjælpsinstruktør.
Jens fortalte i sit oplæg, om den enorme udvikling, der
er sket med førstehjælp og udstyr i ambulancerne.
I 1775 var der en forordning om, at man ikke måtte behandle en skinddød. Så blev det ændret, så man måtte
trække en druknet i land i benene, men så skulle en læge tilkaldes før man måtte gøre mere.
I dag er det sådan, at jo før der bliver ydet førstehjælp, jo større chance er der for overlevelse uden mén.
Overlevelseskæden er lig med hurtig alarmering. Adressen er meget vigtig, så derfor er
det en god ide at have 112 app.dk på sin telefon.
Derefter starter man med livreddende førstehjælp. I Region Syd har man det mål, at man
gerne vil have 1600 hjerteløbere. Det er personer, som har gennemgået et førstehjælpskursus, og som hurtigt kan være fremme evt. med en hjertestarter.
Derefter er der avanceret behandling i ambulance og akutmodtagelse.
Jens fortalte også om uddannelsen som falckredder. I begyndelsen var den meget kort,
men efterhånden er det blevet en flerårig og meget professionel uddannelse.
Ambulancerne var også meget lidt udstyret i begyndelsen. Man skulle jo kun transportere folk fra A til B.
Men i dag er udstyret helt anderledes.
Man starter straks behandlingen i ambulancen og kan give både smertestillende og anden medicin. Man er også i kontakt med akutafdelingen på sygehuset, så man der ved,
hvilken behandling patienten skal have, når vedkommende når frem.
Et spændende, men også lærerigt oplæg, så stor tak til Jens.
Rasmus Ravn
Programmet for efteråret :
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
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BØRNEGUDSTJENESTE
HALLOWEEN TORSDAG
DEN 25. OKTOBER
KL. 17.00

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

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

Velkommen til efterårets skumleste og sjoveste gudstjeneste! Her kan vi måske møde
spøgelser, monstre, zombier, hekse, djævle
og andre uhyggelige vesener (og måske
engle). Vi skal lege og synge, spise slik— i
hvert fald hvis man kommer udklædt i kirken! Efter gudstjenesten går vi til Vestfløjen
og får pasta og kødsauce til aftensmad.
Tilmelding til Inger på mail: ihv@km.dk
eller SMS 93871700
senest fredag den 19. oktober 2017.

Præsentation af årets konfirmander.

November
4. Allehelgens søndag kl. 19.00
Mindegudstjeneste.
11. Ingen gudstjeneste—vi henviser
til omegnens kirker
18. 25. søndag e. Trinitatis kl. 10.30
25. Sidste søndag i kirkeåret 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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Høstfest i Dagplejen
Tirsdag den 11. september havde vi Høstfest i
Legestuen. Vi havde igen i år hentet en kæmpe
kasse med frugt og grøntsager hos Franka og
Ebbe. Tusind tak for alt det I har givet os.
Og tusind tak til forældre og børn, som også
havde taget noget med hjemme fra haven. Det
blev til et super flot, lækkert og farverigt bord.
Vi havde en rigtig god dag, hvor børnene og de
voksne fik set, følt, duftet, øvet farver og smagt
i lange baner. Det blev igen i år taget rigtig
godt imod og ja sikke nogle sjove ansigter det
blev til.
Mange hilsner fra Dagplejen
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Klubmesterskaber i Krolfklubben i Ødis Kroge (KØK)
Krolfklubben i Ødis Kroge (KØK) afholdt
som sædvanlig klubmesterskaber 1. lørdag
i september.
Det var en dejlig dag med sol og fine temperaturer, og når vejret er godt, er krolf
specielt godt.
Vi spillede under afslappende forhold fra
kl. 10 til 17:30, med indbygget spise- og
kaffepauser.
Først blev der spillet 4 indledende runder
slagspil – 1 runde på hver af banerne – og
det var Hans Johnsen der brugte færrest
slag med kun 108 slag. Nummer 2 blev
Gunner Søndergaard med 117 slag, efterfulgt af Eigil Fabricius med 119 slag på 3.
pladsen.
Bedste damer blev Lene Henriksen, Hanne
Majnz og Bente Nielsen, alle med 121
slag.
De 36 bedste gik videre til 6 semifinaler –
heldigt at vi lige nøjagtig var 36 spillere.
De 6 vindere fortsatte til finalen, og den
vandt Johannes O. Nielsen med 28 slag
foran Flemming Jensen og Søren Kuntz
med 30, Mikael Christensen med 32, Erik
Mathiesen med 34 og endelig Sten Andersen med 36 slag.
Det skal vist lige bemærkes, at Johannes
blev hjulpet i hul hele 3 gange. Man har jo
lov til at være heldig.
Undervejs spillede vi også vores specielle
pokalkrolf (vind eller forsvind). Her slutter
kampen brat, hvis en spiller fører med mere end 2 slag eller laver hole-in-one.

Her vandt Sten Andersen med en hole-inone i finalen mod Hans Johnsen på 2. pladsen og Søren Kuntz som nummer 3.
Til sidst gik vi i cafeteriet og fik dejlig
flæskesteg med hvad dertil hører, og så
selvfølgelig præmieoverrækkelse til de
dygtige og heldige vindere.
Se eventuelt mere på vores hjemmeside www.krolf.dk/koek
Med venlig hilsen
Peter L. Christensen
menigt medlem af
Krolfklubben i Ødis Kroge (KØK)
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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?
Naturen
byder på
mange gåder, så også denne
gang skal
vi derud
for at finde et emne
for ”Hvad
er Det”.
Den vilde plante ”Gederams”, som i
øvrigt findes i en udgave, der hedder
”Storblomstret Gederams”. Den vokser i Grønland. Den er landets nationalblomst og er indvandret fra Amerika.
Nå, men tilbage til emnet. Gederams er 40-150 cm høj. Det er en
flerårig staude i natlys-familien, og
den blomstrer primært i juli med rødviolette blomster. Den sætter aflange
frøkapsler. Navnet gederams menes at
være afledt af plantens frøkapsler, da
de minder meget om gedebukkens
skæg. I sensommeren når frøene er
modne tørrer kapslerne ind og danner
en slags bue. Ved denne indtørring
sker der på et tidspunkt det, at kapslen
sprænges og sender en byge af frø ud
i landskabet. Frøene er behæftet med
flyvehår, som gør at de kan svæve ret
langt med vinden og derved danne
grundlag for etablering af nye planter
andetsteds det følgende år. Flyvehårene er bløde, næsten som silke, og

Af Frede Nielsen

førhen spandt man da også garn af
dem.
Ud over at være smuk er gederams også en nytteplante. Langt tilbage
i tiden har den været brugt til både
madlavning og medicin. Som medicin
brugte man blandt andet bladene til
omslag til gigtpatienter. I madlavning
blev gederams tidligere brugt til eksempelvis at koge suppe på. Den kan
fint bruges i en urtesuppe f.eks. sammen med brændenælde. I Rusland
skal man ikke langt tilbage, før det
ikke var ualmindeligt at få serveret
gederamssuppe. Den var dog så jernholdig, at ikke kun tungen og tænderne
blev sorte, men efter sigende også skeen.
I dag bruges de unge skud på samme
måde som asparges. Planten har derfor fået tilnavnet ”fattigmandsasparges” eller ”skovens asparges”. De nye
blade kan tilberedes som spinat eller
bruges i te, hvis de tørres, gerne blandet med andre teblade. De kaldes også
for sibirisk te og har været meget anvendt i Rusland. Blomsterne kan også
spises og er flotte som pynt på desserter eller i salater.
Planten er udbedt over hele landet.
Kilde: Naturguide.
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Udtrækning af
Ødis IF lotteri
September 2018
9, 263, 137,
14, 62, 17,
168, 228, 88,
42, 36, 152
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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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Denne gang skal vi bevæge os
til omtrent midt af sognet for
at finde det aktuelle
”Gættebillede” i denne avis.
Hvor er vi henne?
Løsningen på sidste nummers "Gættebillede" var
også en privat bolig – nemlig
huset på Gammel Møllevej 46
i Ødis Bramdrup

Næste nummer:
Udkommer 6. november 2018
Deadline fredag den 26. okt. 2018
kl. 8.00

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

