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Tirsdag den 9. april 2019

22. årgang

Bakkeby på Skolen

Fastelavn i legestuen

Gymnastikafslutning

På Ødis Skole vil der i uge
20 være projekt Bakkeby,
hvor skolens lokaler bliver
omdannet til små butikker,
fabrikker og restauranter.
Skolens elever vil være ansatte i butikkerne og handlende i bylivet.
Læs s. 5

Tirsdag den 26.2. havde
Dagplejen fastelavn i legestuen.
Vi startede dagen med vores
formiddags frugt, og derefter
var vi kreative, hvor vi lavede pynt til vores fastelavns
ris.
Læs s. 11

Lørdag den 30. marts var
der afslutning i Ødis´IFs
gymnastikafdeling.
I år prøvede vi et nyt koncept for en opvisning, hvor
tilskuerne var en mere aktiv
del af afslutningen.

Læs s. 19

I dette nummer af Lokalbladet kan du læse

Der var rigtig god opbakning til affaldsindsamling i hele Ødis
Sogn. Der blev plantet flotte blomster ved vejskiltene.
Meget mere om Smuk Landsbydag i næste nummer.
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ØBcH: Ødis Bramdrup civile Hundeførerforening
Der tilbydes træning i:
Familielydighed, hvalpe
og unghunde, Agility,
Rally og Nosework.
Kontakt Ingo 21332021
ingo@find-us.dk
Hjemmeside: www.dch-obch.dk

Sognets aktivitetskalender
APRIL
13. kl. 9-13, Rengøringsdag i
Forsamlingshuset
13.-14. kl. 10-17, Åben Atelier,
Galleri Mørkøre
17. kl. 10-12, Frokostklubben i
Vestfløjen
18.-22. kl. 10-17, Åben Atelier,
Galleri Mørkøre
30. kl. 17.30, Spis sammen aften i
Forsamlingshuset

16.
17.

kl. 13.00, Sogneudflugt, Menig
hedsrådet
kl. 19.00, Generalforsamling i
Ødis Vandværk

AUGUST
24. Aktivitetsdag ved Ødis Sø

SEPTEMBER
4.
Gymnastikstart i Ødis Hallen
14. Ekskursion for kirkens personale,
menighedsråd og frivillige
OKTOBER
MAJ
22. kl. 17.30, Spis sammen aften i
Forsamlingshuset
5.
kl. 10.30, Konfirmation i Ødis
Kirke
2020
6.
kl. 19.00. Cykelsæsonstart,
JANUAR
Mødested: kirkepladsen ved Ødis 27. kl. 19.00, Generalforsamling i
Kirke
Forsamlingshuset
7.
kl. 16-19.30, Åben skole på Ødis
Medarbejder til
Skole
Lokalbladet søges
9.
kl. 17.00, Familiegudstjeneste
Lokalbladet søger en medarbejder,
med bål i haven
der kan besøge og interviewe nye
15. kl. 10-12, Frokostklubben i
beboere i Ødis Bramdrupområdet.
Vestfløjen
16. kl. 14-17, Bakkeby på Ødis Skole Er der en person i området, der har
tid og lyst til det, så skriv eller ring
Åben for gæster

til Lokalbladet.

JUNI
1.
Gåtur i Drenderup Skov, Aktivitetsudvalget
13. kl. 16-19.30, Åben skole på Ødis
Skole

sogneavisnc@hotmail.com
7559 8339 / 2084 4579

Stor tak til Lene Clausen for den
tid, du har arbejdet for bladet.

Niels Christensen

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2019
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
Nr. 7
Nr. 8
Nr. 9
Nr. 10

deadline 26. april
deadline 24. maj
deadline 26. juli
deadline 30. august
deadline 27. september
deadline 25. oktober
deadline 29. november
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udkommer 7. maj
udkommer 4. juni
udkommer 6. august
udkommer 10. september
udkommer 8 oktober
udkommer 5. november
udkommer 10. december

NYT FRA LOKALRÅDET
Vi har nu i Lokalrådet fået os konstitueret
som følgende:
Formand
Christian Thomsen
Næstformand Dorthe Jepsen
Kasserer
Hanna Rasmussen
Sekretær
Christina Rasmussen
Medlem
Allan Rasmussen
Medlem
Susanne Skov
Suppleant
Annebet Sjøgaard
Suppleant
Jens Søgaard Jørgensen
Vi glæder os til det spændende projekt
med Søpavillonen på Landsbyfælleden,
som nu er et skridt nærmere en realisering

med tilsagn fra landsbypuljen med støtte
på 315.000 kr.
Vi skal nu i gang med det videre forløb
med at søge fonde. Vi tror på det! Men
ROM blev selvfølgelig ikke bygget på en
dag, så det vil tage nogen tid, inden et
byggeri kan gå i gang. I første omgang
skal vi have tilladelserne i orden, men det
forventer vi ikke giver problemer.

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

Ny bro

Der er nu nemmere adgang til
Drenderup skov fra Egeskovvej via
Peter Schmidts skov over nyt
brorør som erstatter træbro.

Vil du være en del af vores nye trænerteam i gymnastik ?
Vi søger nye hjælpere til
vores gymnastikafdeling i
Ødis IF. For at kunne tilbyde vores gymnaster en målrettet undervisning mangler
vi et par nye hjælpere.
Du bliver klædt på til opgaven via kurser fra
DGI. Pt træner vi om onsdagen fra 16.30 til
18.00, men du kan få medindflydelse på træningstiden og hvilke gymnastikretninger, der
skal være.
Hvis det er noget for dig, kan du kontakte gymnastikudvalget inden den 1. juni.
Vi håber at høre fra dig.
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Velkommen til Ødis Sogn
Af Inge M Thomsen

Velkommen til de nye beboere
på Søndergyden 8. Alle er selvfølgelig lige velkomne her til
byen, men det er nu dejligt med
en ung familie og 2 raske drenge.
Familien består af Lian på 3 år, Julian på 4
år, Dalila på 28 år og Jesper på 33 år.
Begge drenge går i børnehaven Søbo, og de
er rigtig glade for at være der, medens mor
læser til pædagog i Kolding og far sætter
alarmer op for firmaet G4S.
Som navnet Dalila antyder, er det ikke særlig dansk, og nej, hun og hendes familie
flygtede fra Bosnien, da hun var 3 år. Hendes mor og far bor i Vejle, og søsteren kigger på hus i Vamdrup området. Jesper er
født i Vester Nebel og har ellers boet i Kolding.
Da de begyndte at se efter hus, var dette,
det første de så, og det opfyldte alle de ønsker de havde, og så det købte de. God
plads i huset og med en stor grund – samt
udsigt fra 1. salen til søen.
De er natur- og havemennesker og glæder
sig til at komme i haven. Et drivhus skal
også sættes op. Tidligere havde de en kolonihave.
De har talt med flere af deres nye naboer
og blev glædelig overrasket over besøg af
et par fra gaden lige efter, de var flyttet ind.
De kom og bød velkommen og havde en

Gåtur i Drenderup Skov
Lørdag den 1. juni arrangerer aktivitetsudvalget en gåtur i Drenderup - bliver
kombineret med
at finde nogle
LIVSTRÆER og
grille pølser til
sidst i bålhytten.
Mere i næste
blad.

flot blomst med. Det havde de ikke prøvet
før. TAK til jer alle, dejligt når tilflytterne
føler sig velkomne.
Om ganske kort tid bliver familien udvidet
med en lille hundehvalp, og navnet er bestemt, nemlig Kavik.
De har væltet et stort træ på grunden, og
grenene er blevet afhentet til brug til vort
Sankt Hans bål. De ønsker helt klart at blive en del af samfundet.
En sjov lille ting. I Bosnien kalder man en
vejchikane/ bump for: Liggende politi
betjente og ja, som Dalila siger, så køres
der alt for stærkt gennem byen. Det oplever
hun dagligt, når hun cykler sine drenge om
i børnehaven.
PS: Drengene var lagt i seng, da jeg skulle
interview familien, og selvfølgelig skulle
de med på billedet. Så det blev et af familiens egne billeder, der kom med - bare så I
ikke tror, jeg kan tage så flotte billeder.

Nu er stedmoderblomsterne på vej ved byskiltene
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Den gode historie
Åben Skole

velser og aktivitet i vores lokalsamfund.
Vil du være med til Åben Skole – vi har Der er Åben Skole igen den 7. maj og den
13. juni. Begge dage fra kl. 16:00 til kl.
brug for din hjælp!
19.30.
Den 12. marts blev dørene slået op til anHar du en idé til et værksted, og har du lyst
den omgang af Åben Skole på en helt altil at være frivillig til arrangementet, er der
mindelig tirsdag.
hårdt brug for din hjælp.
Mellem 50 og 70 deltagere mødte op for at Alle ideer og alle hjælpende hænder kan
være med til Open By Night på skolens
bruges, så kom frit frem og giv skolen bebibliotek, til både tegne-, spille- og sløjd- sked, hvis du vil være med!
værkstederne og sidst, men ikke mindst, til
fællesspisningen på skolen – alt sammen
noget som skolens ansatte og frivillige
kræfter havde sørget for.
Initiativet med Åben Skole er med til at
udvide brugen af vores fine skole og lade
skole være en af rammerne for gode ople-

Der er Åben Skole igen
tirsdag den 7. maj og
tirsdag den 13. juni.
Begge dage kl. 16:00 - kl. 19.30.

bakkeby
Ødis Skole bliver omdannet
til minisamfundet Bakkeby

I løbet af hele uge 20 håber vi, at der er
nogle frivillige, som har lyst til at hjælpe
med noget af det praktiske arbejde i værkPå skolen vil der i uge 20 være projekt
stederne.
Bakkeby, hvor skolens lokaler bliver omMan kan hjælpe med madlavningen og
dannet til små butikker, fabrikker og rebetjeningen i restauranten. Der er mulighed
stauranter. Skolens elever vil være ansatte i for at hjælpe med at lave smykker, ting i
butikkerne og handlende i bylivet og danne træ, drive et tivoli, lave kreative ting i
rammen for byen Bakkeby.
værksteder eller måske bistå i banken.
Eleverne vil modtage løn, så de kan købe
Er det ikke muligt, kan man også hjælpe
mad og handle i butikkerne og more sig i
med fx at bage kage til restauranten, give
forlystelserne.
ting, der kan sælges i genbrugsforretningen
Bakkebyen bliver afholdt hvert 3. år og er eller noget helt tredje.
en tilbagevendende succes, som elever og Arbejdsdagen starter hver morgen kl. 7.55
forældre ser frem til.
og slutter kl. 13.55.
Derfor slår vi dørene op i Bakkeby
Kan du hjælpe, så skriv til:
torsdag den 16.maj kl. 14.00-17.00. j.monrad@hotmail.com
Vi glæder os til at se så mange så muligt i
Her kan både forældre og pårørende og
vores lille by.
lokalsamfundet komme til åben by.
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SPIS Sammen Aften i
Ødis Forsamlingshus
TIRSDAG den 30. april kl. 17.30
– gentager lige - det er Tirsdag
Vor nye kok – Kent – har menuen klar til
denne aften, og han glæder sig til sammen med festudvalget at kunne
servere følgende menu:
Gl. kalvesteg med kartofler, Waldorfsalat, agurkesalat og grøntsager – derefter er der citronfromage og kaffe.
Prisen for alt dette er kun 85 kr. for voksne og 40 kr. for børn under
12 år.
Drikkevarer sælges til rimelige priser.
Tilmelding sker som før til Sonja på tlf. 23 49 54 07 og efterfølgende betaling kan ske via MobilePay 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 onsdag den 24. april.
PRISER:

Med venlig hilsen
Ødis Forsamlingshus

Voksne: 85.– kr.
Børn under 12 år: 40.– kr.
Drikkevarer købes til rimelige priser.

Arbejds-/rengøringslørdag i Ødis Forsamlingshus
Lørdag den 13. april 2019
klokken 9.00 – 13.00.

Alt porcelæn og bestik
efterses og får en tur i
Alle er velkomne til at komme og opvaskeren.
Køleskab, ovne og kaffemaskiner
give et nap med et par timer.
rengøres/afkalkes.
Hele huset skal gøres rent fra gulv Der klippes hæk og ryddes op omtil loft.
kring huset.
Ventilationsrørene støvsuges og
Dagen starter med kaffe og rundvinduerne vaskes.
stykker, og slutter med frokost.
Borde og stole rengøres og efterMed venlig hilsen
spændes.
Bestyrelsen
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Løsrivelsen
Billedkunstner Lone Mørkøre, der er
kendt for de Færøske malerier, har
lavet en helt ny billedserie, hvor den
løsrevne ø er i fokus. Øen, der rev sig
løs, sætter tankerne i gang. Hvem er
det, der løsriver sig? Er det frivilligt og
med glæde, eller er det en anbefaling?
Måske et krav, for at de udvalgte kan
begynde på en frisk, hvor alt hvad der
laves, gøres i respekt for naturen.
Den glemte natur, som vi alle er så
afhængige af, hvad var det der gik
galt? Har vi virkelig haft så travlt med
at forurene vores jord, at den eneste
løsning er at starte helt forfra?
Det er blot nogle af kunstnerens tanker. Det er jo heldigvis frit, hvordan
man ønsker at tolke de nye malerier.
Der venter en helt ny oplevelse i Galleriet.

Her er et billede fra et andet tema malet af
Lone Mørkøre

Naturligvis er der også mange nye Færøsk inspirerede malerier, hvor det er
de små primitive huse, der er i overtal.
De små robuste huse, der kan klare det
barske vejr på de stormomsuste øer i
Nordatlanten.
Malerierne kan opleves til åbne
atelierdage den 13.-14. april
samt alle 5 påskedage
Åbent fra 10-17
Alle er hjertelig velkommen i:
Galleri Mørkøre
Farrisvej 6, Ødis Bramdrup
6580 Vamdrup
Se mere på www.lone-m.dk

Ungdomslederpris 2018
Støtteforeningen til Ødis IF og Ødis IF har
indstillet Jacob Johannsen for hans frivillige
arbejde i foreningerne.
Han har igennem de sidste 7 år, deltaget i
vores loppemarked, både med opstilling,
salg og afhentning af loppesager.
Han har i de sidste 2 år været ungdomstræner i håndbold.
Derudover har han de sidste 10 år været
frivillig hjælper ved KIF Koldings hjemmekampe.
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Frivillige bakker op om
foreningerne
Lørdag d. 16. marts var der loppemarked i
Ødis Hallen. Der blev solgt for 93.904,50
kr.
Dagene forud havde mange frivillige været
i gang med at forberede arrangementet. Der
blev stillet borde og alle tingene arrangeret,
så de kunne præsenteres på en indbydende
måde.
Lørdag fra kl. 8 var endnu flere mødt op
for at stå for salget af de mange ting. Der
var kaffe og rundstykker til alle og vi blev
klædt på med en gul T-shirt, så alle kunne
se, hvem der stod for salget. Nye sælgere
fik en særlig instruktion af de effektive
ledere af loppemarkedet, så ingen var i
tvivl om, hvordan det skulle foregå.
Kl. 9.30 blev dørene åbnet, og kl. 10.30 var
der auktion på udvalgte genstande, som
kunne forudses at være særlig eftertragtet.
Kl. 13.30 lukke markedet, og da var der
blevet solgt for 93.904,50 kr.
Nu skulle hallen ryddes og rengøres. Der
skulle sorteres, kasseres og køres væk. Det
varede næsten til spisetid, hvor Støtteforeningen igen var vært ved en omgang aftensmad.
Det skal lige nævnes, at der var sørget for
mad og drikke hele dagen, og de foregående dage, så ingen behøvede at sulte eller
tørste.
Men loppemarkedet er kun klimakset af et
stort projekt. Hver uge kører frivillige ud
og henter møbler, billeder, glas, porcelæn

og en masse andre ting hos folk, som gerne
vil donere de ting, de ikke selv kan bruge
mere.
Atter andre bruge tid på at sortere, reparere
og kassere ting, som er samlet i hallen hos
Jan Daugaard.

De penge der nu er samlet ind bliver brugt
til at støtte Idrætsforeningens medlemmer.
Det kan være tilskud til kontingent, tilskud
til trøjer, nye redskaber og meget mere til
gavn for børnene og de unge.
For børnene og de unge er der frivillige
ledere, trænere og instruktører i gymnastik,
fodbold, håndbold og anden sport.
Året igennem bruger mange frivillige deres fritid på at træne børn og unge i de forskellige sportsgrene. Stor tak til dem også.
Udover Idrætsforeningen er der frivillige
andre steder. Der er bestyrelsesmedlemmer
i diverse foreninger, frivillige ved Vesterled, kirken, forsamlingshuset, Lokalrådet.
Ja, kig bare i foreningslisten.
nc
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 Cykelstart 2019 

Mandag den 6. maj kl. 19.00
Første år vi herfra Ødis var med i cykelklub, var vi med til at rejse denne
sten i en lille plantage, som var ejet af
Margit og Jens Saks, og som ligger på
Hjortvadvej.
Vi sluttede aftenen med kaffe på
Kathgård.
Det var jo en oplevelse i sig selv, at
være med til cykelklubbens start; der
er siden cyklet mange kilometer i Ødis
og omegn i de efterfølgende år.
Vi fortsætter med at cykle, og det er
stadig mandag aften, som det også har
været alle årene.
Vi glæder os til at se så mange som
muligt, til at være med på de mange
ture, hvor både det sociale og motionen er det primære.
Mød blot op på kirkepladsen på ovennævnte dato, husk cykelhjelm og re-

Kuglen på kirketårnet

I toppen af spiret på kirketårnet på Ødis
Kirke er der et kors. Lige under korset sidder der en kobberkugle, som via en jordforbindelse fungerer som lynafleder.
I forbindelse med en storm i efteråret flækkede kuglen, eller måske er det et lynnedslag, der har gjort det. Efter en tid blæste
kuglen ned, og Berith fandt den flækket og
liggende et godt stykke fra
kirken. Skaden blev meldt til
forsikringen, og derefter skulle
kuglen repareres og monteres
igen.
VVS i Vamdrup blev bestilt til
opgaven. Da VVS i Vamdrup
ikke er i besiddelse af en stige
på 35 m, besluttede de at allie-

fleksvest, ikke et krav men en god idé.
Vi cykler ca. 20 km. og skiftes til at
planlægge turen.
Første aften giver jeg kaffe, på Søndergyden 5, og her sætter vi også datoen, for vores årlige udflugt.
Håber at rigtig mange har lyst til at
cykle med
På cykelklubbens vegne
Minna Laursen
re sig med Vamdrup Specialtransport. Den
18. januar om morgenen tog de fat på opgaven. Det viste sig dog hurtigt, at liften,
som de havde medbragt ikke kunne nå.
Operationen måtte opgives i denne omgang.
Mandag den 25. marts var Vamdrup Spicialtransport på pletten igen, men denne
gang med
et noget
større maskineri. Det
lykkedes at
montere
kuglen, så
nu er alt på
sin rette
plads.
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Hvilken vej ?

Løsningen på sidste nummers
”Vejgættebillede” var en stump af
Riglandsegvej set fra krydset Vamdrupvej/Riglandsegvej.
Denne gang skal vi søge i den centrale
del af sognet for at finde ovenstående
motiv.

Loppesager

Afhentes hurtigt efter aftale
Henvendelse:
Tlf. 28 12 88 79 / Tlf. 40 96 85 34
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Fastelavn i legestuen
Tirsdag den 26.22 havde Dagplejen fastelavn i legestuen. Vi startede dagen med
vores formiddags frugt, og derefter var vi
kreative, hvor vi lavede pynt til vores fastelavns ris.
Der blev tegnet, klippet og klistret. Noget
der blev taget forskelligt imod, da man jo
skulle sidde stille med tungen lige i munden, når man skulle tegne, og man fik lim
på fingeren, når der skulle duttes pynt på.
Men sjovt var det og flot blev det.

Derefter skulle vi klædes ud og slå katten
af tønden som afsluttes med lidt godter. Vi
fik også sunget fastelavns sange og havde
tid til fri leg, inden det blev tid til at komme op at sidde ved vores flotte bord, der
var pyntet med de flotte fastelavnsris.
En af de mange gode legestue dage i et
lækkert solskinsvejr .
Mange fastelavns hilsner fra
Dagplejen Ødis

STØT VORE
ANNONCØRER - DE
STØTTER OS
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FAGKUNDSKAB . KVALITET . SERVICE
__________________________________________________________________________

VAMDRUP
SPECIALOPTIK
OPTIKER - OPTOMETRIST
TLF. 75 58 10 86

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

URE - BRILLER

GULD - SØLV

GRATIS synsprøve
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FROKOSTKLUBBEN
Møde i Frokostklubben d. 20. marts
Denne gang skulle vi have et oplæg af Erik
Voss, tidligere lektor på IBC Kolding.
Erik fortalte om Venstres grundlægger
Chresten Berg.
Berg blev født i Fjaltring i 1829. Allerede
som 15-årig blev han hyrdedreng og huslærer, og to år senere blev han konstitueret
lærer i Trans. Han blev uddannet som lærer
fra seminariet i Ranum i 1850 og var derefter lærer og kirkesanger i Vilsted i et år,
hvorefter han blev huslærer på Skovgård i
Øster Starup, hvor der dengang var 20 ansatte. Året efter blev han lærer ved Nicolaj
Kirke. Her underviste han 89 elever i et
lille lokale.
Berg var en meget aktiv mand. I 1857 blev
han sekretær for byrådet i Kolding, og ved
siden af sit arbejde som lærer og byrådssekretær oprettede han en aftenskole for lærlinge, det nuværende Hansenberg, lavede
en håndgerningsskole og grundlagde biblioteket.
Men han følte sig underbetalt af kommunen og flyttede til Bogø. Her oprettede han
en sømandsskole, stiftede en håndgerningsskole og byggede en telegrafstation.
Kontaktpersonerne er :
Jens Vang
21748508
Christian Dahl
40325985
Rasmus Ravn
81904800

Resten af forårsprogrammet
ser således ud :
Onsdag d. 17.04.2019: Jens Jørgen Holst:
Familieforhold i grænselandet
Onsdag d. 15.05.2019: Mogens Larsen:
Ålens forunderlige verden

Han blev kaldt
”Kongen af Bogø”.
Berg havde altid interesseret sig for politik. Han rejste rundt
til møder i hele landet og havde den
evne, at han kunne
kende folk og huske dem.
Det var faktisk starten på Venstres græsrodsbevægelse. I 1865 blev han valgt til
Rigsrådets Folketing med stort flertal, og
fem år senere var han med til at skrive
Venstres manifest om sparsommelig statshusholdning.
I 1871 grundlagde han De Bergske Blade,
som Kolding Folkeblad er en del af.
Forud for valget i 1872 rejste han mere end
4000 km rundt i landet. Dette medvirkede
til at Venstre vandt flertallet i Folketinget
og kunne gøre krav på regeringsmagten.
Berg blev senere formand for Folketinget.
I 1885 lykkedes det regeringen at ramme
ham. Han havde nægtet at holde tale ved et
møde, så længe politimesteren stod på tribunen. Nogle lokale venstremænd tvang
politimesteren ned. Dette medførte, at
Berg kom i fængsel i seks måneder. Det
svækkede ham og han fik sukkersyge.
Han fik et dårligt forhold til sine partifæller, men bevarede sin popularitet blandt
vælgerne.
Berg dør i 1891. Der er rejst statuer af ham
tre steder i landet, bl.a. på banegårdspladsen i Kolding. På disse statuer står hans
motto : ”Gå aldrig på akkord med uretten”.
Mange tak til Erik for et meget spændende
og interessant oplæg
Rasmus Ravn

april 2019
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DÅBSJUBILÆUM FOR DE
5-ÅRIGE 21. MARTS

Der var nogle stolte 5-årige som kom til
kirken for at fejre deres dåbsjubilæum,
se billede til venstre. De fik uddelt hver
sin børnebibel.
Minikonfirmanderne havde øvet og
forberedt skuespil, sang, dans og
velsignelse. Det var super godt gået!
Efter gudstjenesten blev der serveret
dejlig pasta og kødsovs i Vestfløjen.

VELKOMMEN TIL
BABYSALMESANG!
Nyt hold starter i Ødis Kirke

torsdag d. 25. april kl. 10.30.

Vi synger sammen en god halv times tid og
efterfølgende er der kaffe og hyggeligt samvær.
Forløbet varer til og med d. 20. juni
- der er ikke babysalmesang i uge 20 og 22.
Tilmelding til Karin Petersen på mail:
petersen13b@hotmail.com
eller på tlf. 41 59 34 37.
Jeg glæder mig til at se jer :-)

14

KONFIRMANDER
I ØDIS KIRKE
SØNDAG
5. MAJ 2019 KL. 10.30
Alina Wolf Dohrmann
Frederik Lorentzen
Julie Jørgensen
Lene Clemmensen
Mads Bergholz Frederiksen
Mikkel Sørensen
Signe Weisbjerg
Simon Søgaard Jørgensen
Simone Maria Hansen
Sofie Weisbjerg
Sophia Kraak Lassen

Der er mulighed
for at aflevere
telegrammer i
Vestfløjen fra
kl. 9 på konfirmasjonsdagen

Vi ønsker alle vore konfirmander
stort tillykke med deres
konfirmation!

VELKOMMEN TIL
PÅSKENS
GUDSTJENESTER
I ØDIS KIRKE
Palmesøndag 14. april kl.10.30
Jesus bliver hyllet som en konge i
Jerusalem
Skærtorsdag 18. april kl. 10.30
Jesus vasker disciplenes fødder, og
indstifter nadveren, det sidste måltid.
”Sang for sangglade” deltager.
Langfredag 19. april kl. 15.00
Jesu lidelse og død.
Vi læser hele lidelseshistorien og lytter
til skøn musik. Lokale læsere deltager.
Påskedag 21. april kl. 10.30
Jesus er opstanden! Vi fejrer påske med
alle de dejlige påskesalmer og påskeæg
til kirkekaffen.
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PARKURSUS

Gudstjenester i Ødis Kirke
april - maj 2019
Hvor andet ikke er nævnt er
gudstjenesten v/sognepræst
Inger Hvindenbråten

April
7. Mariæ bebudelses dag kl. 9.00
14. Palmesøndag kl. 10.30
18. Skærtorsdag kl. 10.30
19. Langfredag kl. 15.00
21. 1. påskedag kl. 10.30
22. 2. påskedag Ingen gudstjeneste
Vi henviser til omegnens kirker
28. Ingen gudstjeneste
Vi henviser til omegnens kirker

Ødis menighed ønsker
velkommen til parkursus i efteråret 2019.
Hvad er så det?
På et parkursus får
man mulighed for at
arbejde med par-relationen i en afslappet
og hyggelig atmosfære. Formålet med
kurset er at give mulighed for at øge kvaliteten i parforholdet og i familielivet generelt samt at forebygge uhensigtsmæssige
udviklinger. Kurset er således både egnet
for dem, der har det godt sammen og ønsker at gøre en indsats for at det gode
samliv fortsætter og for dem, som kæmper
med problemer og ønsker ændringer.
Underviserne på kurset er Anne Mie Skak
og Leif Johanson. De har været gift i 28 år
og har undervist om parforhold i mange
år. De er certificerede PREP undervisere.
Anne Mie er sognepræst i Tyrstrup kirke.
Kurset afholdes på følgende tirsdage:
3. september, 10. september, 24. september og 8. oktober kl. 19-21 i Ødis
forsamlingshus. Pris: kr. 400 pr. par.
Tilmelding til Tina Bihl på mail:
tina@tinabihl.dk eller sms 61708812.
Mere info kommer!

Maj
5. 2. søndag efter påske kl. 10.30
Konfirmation
Torsdag 9. Børnegudstjeneste
kl. 17.00
med efterfølgende bål i haven
12. 3. søndag efter påske kl. 9.00
19. 4. søndag efter påske kl. 9.00
26. Ingen gudstjeneste
30. Kristi Himmelfartsdag kl. 10.30

Kontakt
Organist: Karin Petersen… 41593437
Sognepræst:
Inger Hvindenbråten ………….. 75598150
mobil
93871700
Graver: Berith Rosenberg .......... 75598121
Formand: Tina Haahr Bihl ……..61708812
Kirkeværge: John Bording ........ 23204023
Ved dåb, bryllup og begravelse
henvendelse til sognepræsten.
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Tømrer- og
snedkerarbejde..!

EIGIL
FABRICIUS
Eigil Fabricius
Steppingvej 16, Ødis
6580 Vamdrup

www.eigilfabricius.dk

7559 8382 / 2239 6002

Cykler - Knallerter
Plæneklippere - Motorsave
SALG OG SERVICE
17

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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Gymnastikafslutning

Lørdag den 30. marts var der afslutning i
Ødis´IFs gymnastikafdeling. I år prøvede
vi et nyt koncept for en opvisning, hvor
tilskuerne var en mere aktiv del af afslutningen.
Vi startede med en gang fælles opvarmning, som vi på holdene har øvet hele sæsonen. Da alle var varmet op, gik børnene
og de voksne, der turde prøve, rundt blandt
opstillede stationer med masser af de øvelser, vi har arbejdet med i sæsonen. Børnene
var i deres es, og man kunne se, at de stolt
viste deres færdigheder frem. Efter afslutningen var der hygge i cafeteriet.

satser på at få
trænere nok til
at kunne tilbyde
3 forskellige
alderstrin til
næste sæson.
Marie fortsætter med forældre/barn holdet
og Laura og
Christine vil vi
gerne bygge et
hold op omkring for dem,
der skal til at
lære de basale færdigheder. Derudover
håber vi at kunne tilbyde et hold, der også
mestrer springteknikker. Er der nogen, der
vil hjælpe til på holdene, bydes i hjerteligt
velkomne.
På gymnastikudvalgets vegne vil jeg gerne
takke for en god sæson. Tak for lån af børnene og et godt samarbejde med de hjælpsomme forældre. Forhåbentligt ses vi til en
Vibeke og Simone takker desværre af for
ny sæson den første onsdag i september.
denne gang som trænere, men vi arbejder
Gymnastikhilsner fra
på at få sat et nyt stærkt team op, således at
Thomas Bang Thomsen
der fortsat vil være gymnastik i Ødis. Vi
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Aktivitetsudvalget/Stifindergruppen
Tirsdag den 26. februar holdt Aktivitetsudvalget/Stifindergruppen sin årlige generalforsamling i Ødishallens
Cafeteria

blomster ved byskiltene, gødning til div.
bede og forfriskninger til frivillige hjælpere.
I år har vi modtaget støtte fra Kimex v/
Egon Boysen, Ødis, samt fra mange private bidragsydere i Ødis.
Bidrag, store som små, er meget velkomne,
og kan indsættes på gruppernes fælles konto: 5881 – 89 77 15 44 22

Jens Vadgaard blev valgt som ordstyrer,
og førte generalforsamlingen sikkert i mål.
Den officielle dagsorden blev hurtigt gennemført, og bagefter nød vi kaffen og kagen, og drøftede hvilke nye tiltag, der kunne gøres, for at Ødis forbliver et rart sted at Aktivitetsudvalgets/Stifindergruppens
bo.
nye bestyrelser ser ud som følger:
Juletræet var i år sponsoreret af Arne
Eigil Laursen.
Formand.
Christensen, Klebækvej 42, Vamdrup.
Sonny Hansen
Næstformand
Juletræet var igen i år tændt indtil Hellig
Tre Konger.
Jens S. Jørgensen Kasserer
Inge M. Thomsen Sekretær
En stor tak til alle de frivillige, som trofast møder op, hver gang der er brug for
Martin Aggesen Menigt medlem.
hjælp til pasning af stier og fællesarealer.
Kent L. Rasmussen Menigt medlem
Der er mange på listen, men der er plads til
Thorkil Laursen Menigt medlem.
flere. Har du lyst til at give en hånd med en Suppleanter:
Eva Schmidt.
gang imellem, så send en SMS til Eigil på
Preben Munch.
tlf. 29 65 67 99 eller Inge på tlf. 20 14 20
Revisor:
Ingeborg Lyngsø.
70.
Revisorsuppleant: Jytte Dantoft.
En stor tak til vore sponsorer, som støtter
På bestyrelsens vegne
os økonomisk til indkøb af redskaber, benEigil Laursen
zin, slid- og reservedele til vore maskiner,

Formandsberetning for året 2018 ved pinse og ved konfirmation, på Ødis
Aktivitetsudvalget/Stifindergruppen Byvej, Fløjbjergvej og Vamdrupvej. Vi
Har forestået den almindelige vedligeholdelse af bedene på Kirkepladsen, ved Mindemuren og på Bytorvet. Det være sig luge
ukrudt, klippe hække og roser, så kunstgødning og feje fortove omkring lokaliteterne.
Passet bondehullet med rengøring og klipning af hække og hegn, samt slået græsset i
det store bed langs Mejerivej. Fjernet græs
omkring ”den store sten” ved søen og under og omkring bænkene langs Søen og i
Drenderup Skov.
Kørt med vores slagleklipper langs stien
omkring søen og stierne i Drenderup Skov,
for at holde græs, brændenælder og brombær nede.
Vi har rejst flag alléen i byen ved påske,

råder over ialt 40 flagstænger, og de ligger
på en specialbygget trailer nede på Mejeriet.
Stifindergruppen arrangerede en gåtur i
Svanemosen den 23. maj. Vi gik en tur
rundt om den store sø og besøgte den store
bålhytte/shelter der lige var blevet bygget.
2018 blev året hvor vi fik en ny og flot
bålhytte med shelter i Drenderup Skov.
Den gamle bålhytte ved Drenderuphus blev
fjernet på grund af alder og udlejning af
Drenderuphus. Ved et samarbejde mellem
Naturstyrelsen, Aktivitetsudvalget, Troldkærskolen og en flok frivillige, har vi fået
en rigtig flot bålhytte. Naturstyrelsen finansierede byggeriet og forberedte pladsen.
Elever fra Troldkærskolen støbte punktfun-
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damenter og opførte de bærende konstruktioner. Ca. 10 frivillige, primært efterlønnere og pensionister, og godt ledet af Hans
Nielsen, udførte resten af arbejdet med
underlag i shelteren, brædder på taget og
beklædning af hytten. Niels Møller Jensen
har lagt tagpap på, og Aktivitetsudvalget
har sat grillen op. Kolding Kommunes
Landsbypulje har bevilget penge til de 3
bord/bænkesæt og grill/bålstedet. Naturstyrelsen har stillet et muldtoilet op i nærheden af bålhytten. Hytten blev officielt indviet den 13. september. Aktivitetsudvalget
havde lavet flagalle hele vejen op til bålhytten, så det så rigtig festlig ud. Naturstyrelsen grillede pølser og Aktivitetsudvalget
gav drikkevarer. Hytten bruges rigtig meget af børnehaven, og besøges af rigtig
mange til både hygge og overnatning. Bålhytten kan bookes på Naturstyrelsens hjemmeside. Aktivitetsudvalget/
Stifindergruppen holder øje med hytten og
tømmer skraldespandene.
I forbindelse med indvielsen af bålhytten
har eleverne på Troldkærskolen udført en
tiltrængt renovering af Junglestien i Drenderup Skov.
Det lykkedes igen i år Aktivitetsudvalget at
arrangere Sankt Hans med bål ved søen

Væltede træer tæt på muldtoilet ved
bålhytten. Godt at bålhytten står mere
fri af træerne.

selv om det i første omgang var aflyst på
grund af det landsdækkende afbrændingsforbud. Der blæste som sædvanlig en strid
vind da teltene skulle rejses, men vinden
løjede af til aften, så det blev en fin aften,
og der var nogle få som grillede og hyggede sig nede i teltet. Bålet blev som noget
nyt brændt af på land, for at spare det store
arbejde med at lave det på søen. Der var
omkring 200 personer, der fandt vej til
søen da døvepræst Ulrich Thiim holdt båltalen. Snobrødsbålet var som sædvanlig et
hit for børnene, ligesom de opstillede fodboldmål også blev flittigt brugt.
Som følge af det beskedne overskud fra
Sankt Hans aften, uddelte aktivitetsudvalget flyers i Ødis by. Det blev godt modtaget og mere end 50 personer overførte større eller mindre beløb som støtte til Aktivitetsudvalgets arbejde.
Aktivitetsdag ved Ødis Sø i august måned
er startet som et initiativ fra Lokalrådet, og
det var tænkt som et fælles arrangement for
hele ØBØF, men det er mere eller mindre
blevet adopteret af Aktivitetsudvalget i
Ødis. Det er dog en selvstyrende gruppe
der står for arrangementet med Minna
Laursen som tovholder, og gruppen har
holdt sit første møde i 2019.
Lørdagen før 1. søndag i advent, blev der
arrangeret julemarked nede på Mejeriet for
andet år i træk. Det er en selvstændig gruppe med Dorthe Jepsen som tovholder, der
arrangerer julemarkedet i samarbejde med
Aktivitetsudvalget. Der var 28 stande,
hvorfra der blev solgt mange spændende
ting, og arrangementet vil blive gentaget
igen i 2019. Klokken 15 hjalp børnene med
at vække julemanden, og det gik ikke stille
af. Herefter gik børnene med julemanden
op til det store juletræ på Kirkepladsen, og
her hjalp de så Julemanden med at få juletræet tændt. Der blev danset omkring juletræet og sunget julesange akkompagneret
af Hans Ole Petersen på guitar. Til sidst
åbnede julemanden sin store strømpe, og
alle børnene fik den længe ventede godtepose.
Ødis, den 26. februar 2019
Eigil Laursen, formand.
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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?

Herfmed en ny gåde fra Moder
Natur: ”Hvad er Det”.
Sidste nummers ”Hvad er Det”
var nogle røde blomster, der var
vokset op mellem gamle blade fra
sidste år.
Det var planten Rød hestehov
(Petasites hybridus), som også kaldes for tordenskræppe. Planten
kom oprindelig til Danmark som
lægeplante i middelalderen. Den
kendes fra Vikingetiden, og man
mente, den var et godt middel mod
pest.
De knuste blade blev brugt
mod pestbylder og sår i Middelalderen. Nu bliver planten anvendt
mod hoste, kramper og smerter i
mave og underliv.
Rød hestehov har 15-40 centimeter høje skafter, der bærer røde
skælblade. Øverst har den en klase
af rødblomstrede kurve. Blomsterne udvikles før de langstilkede blade, og planten er en af de først

Af Frede Nielsen

blomstrende vækster om foråret.
Den starter som nævnt årets cyklus ved at blomstre. Senere vokser de grønne blade frem til en anselig størrelse på 50-70 centimeter.
Rød hestehov stammer oprindelig
fra Syd- og Mellemeuropa.
Planten vokser i Danmark langs
åer, grøfter og voldgrave,
I folkemunde blev planten kaldt
Pestilens på grund af sit ry som
middel mod pesten. I dag ved man,
at den nok ingen egentlig virkning
havde i den retning, men da den
har vist sig at være rigtig god til
at brede sig på voksestedet og er
vanskelig at komme helt til livs,
bruger vi i dag ordet pestilens som
et udtryk for noget, der er irriterende.
Rød hestehov har en slægtning
nemlig Hvid hestehov (Petasites
albus). Det er ligeledes en plante i kurvblomst-familien.
Den ligner rød hestehov, men
kronerne er hvidlige og bladene er
under 25 centimeter lange. I
Danmark findes den især
i Sydøstjylland i skove og
ved kilder.
Kilde:
Wikepedia
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Udtrækning af
Ødis IF lotteri
marts 2019
139, 179, 89,
117, 169, 7,
220, 198, 289,
131, 106, 103

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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Åbningstider:
Salon 10
Vamdrupvej 10,
tlf. 75598045 /. 21296369
Tirsdag, torsdag og fredag……. ...kl. 9.30 – 17.00

Ødis Hallens
Cafeteria
Tlf. 75 598144
Bestyrelsesmøder etc. med
bespisning / kaffe serveret
kan afvikles hele året - dog
ikke i skolernes ferier.
Bestilling rettes til -

Buchwald Radio ApS
Østergade 15
6580 Vamdrup
Tlf.: 75581233

Kirsten Lund 2972 0132 el.
Camilla Matthiesen 5190 5098

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
Henv.: Dagplejen, Kolding kommune
Børnehuset Søbo, afd. Ødis
Ødis Byvej 3 og Steppingvej 14a
Leder: Bente Møller, tlf. 7979 7041
Ødis Skole
Steppingvej 14b,
www.oedis-skole.kolding.dk
Skoleinspektør: Thomas Kjær
kontor: tlf. 79 79 78 10
Serviceleder: Kenneth Kock tlf. 40 82 62 74
Formand for skolebestyrelsen:
Kira Nielsen tlf. 26 74 84 35
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
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
Vesterled
Ødis Byvej, tlf. 75 59 80 90
Vesterleds Vennekreds
Formand Stig Funder, 75 58 36 08
Sang for Sangglade
Kontaktperson: Jette Christensen 25595106
Ødis Forsamlingshus
www.odisforsamlingshus.dk
info@odisforsamlingshus.dk
Formand: Eigil Laursen, tlf. 7559 8199
Udlejer: Minna Laursen, tlf. 6136 6015
Lokalrådet for Ødis Bramdrup, Ødis og
Fovslet
Formand: Christian Thomsen, tlf. 2292 3525
Aktivitetsudvalget
Formand: Eigil Laursen tlf. 75 59 81 99
Eller kontakt Inge M. Thomsen, 20 14 20 71
Beboerforeningen for Fovslet og omegn
Kont.person: Karen Nielsen, 51269469
Landsbylauget for Ødis Bramdrup
Formand:
“Skovtrolden”
v/Torben Lindegaard, tlf. 28 70 72 71
Ødis Antenneforening www.oedisaf.dk
Formand: Kai Videbæk, tlf. 75 59 84 09
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Vandværkerne
Ødis: Anders Krogsgaard, tlf. 2943 9196
E-mail: 488@voresvandvaerk.dk
www.odisvandvaerk.dk
Ødis Bramdrup: Peder Nissen, tlf. 75598203
Drenderup:
Andelsboligforeningen
Henvendelse: BHS Revision,
Jernbanegade 9, Vamdrup 7558 3444
Vamdrup Boligselskab
Tirs.-onsdag kl. 10-12, torsdag kl. 15-17,
tlf. 75 58 18 44
Ødis Idrætsforening
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
Støtteforeningen for Ødis IF
Formand: Jytte Johannsen 61 38 38 90
Ødis Hallens Cafeteria
Formand: Camilla Matthiesen tlf. 5190 5098
Krolfklubben i Ødis Kroge
Formand: Ole Reeckmann, Kolding
Tlf.: 20 20 75 89
Email: ole@olvi.dk
Krolfklubben ”Madholdet”,
Ødis Bramdrup
Formand: Vagn Hugger, tlf. 91 54 24 73
Ødis KFUM spejdere
www.odisspejder. dk
Tvetohytten, Vamdrupvej 16 A
Henvendelse: Anne Krogsgaard, 2388 9196
Gruppeleder: Jette Røgen, 75 59 86 86
Bævere og Ulve: torsdag kl. 16.45 - 18.15
ØBcH: Ødis Bramdrup civile Hundeførerforening
Kontakt Ingo 21332021
ingo@find-us.dk
Hjemmeside: www.dch-obch.dk

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
Kasserer:
Jytte Dantoft,
Skovvang 1, Ødis 7559 8385

Kolding

Kommune

Akseltorv 1
6000 Kolding
Telefon 79 79 79 79
Telefax 79 79 20 33
E-mail: kommunen@kolding.dk
Hjemmeside: www.kolding.dk
Bank: 7040-2902103

Ekspeditions– og telefontider:
Mandag-onsdag ………. kl. 8.00-15.00
Torsdag ……………..… kl. 8.00-17.30
Fredag ……………….. kl. 8.00-14.30
27

Annoncer:
Kristian Frandsen 2639 8292
Tryk:
InPrint A/S
C.F. Tietgens Vej 7B
6000 Kolding
Oplag: 660
heraf omdeles
590 i Ødis Sogn
ca. 70 sendes udensogns
Abonnement:
Indensogns 100 kr.
For et helt år (10 numre)
Udensogns 160 kr.
Konto: 7040 0000175819
MobilePay: 2987 9877
Læs også www.ødis.dk
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”Gættebilledet” i sidste
nummer af avisen var
ejendommen beliggende
Vamdrupvej 19 i Ødis.
For at finde løsningen
på dette nummers
”Gættebillede” skal
man ud i den nordøstlige
del af sognet!

Næste nummer:
Udkommer 7. maj 2019
Deadline fredag den 26. april 2019
kl. 8.00

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

