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22. årgang

Ødis Skole

Nytårskur i ØBØF

Ødis Antenneforening

Igen i år havde folkeskolerne
i Kolding Kommune sat en
uge i oktober af til at lade
eleverne arbejde i dybden
med verdensmålene som
ramme.
Det skete også på Ødis Skole.
Læs s. 5

Alle - både foreninger og
beboere i Ødis Bramdrup,
Ødis og Fovslet - inviteres
til at se tilbage på året 2019
og til at høre om de spændende planer, der er for
2020.

Som det nok er alle bekendt,
kan vi ikke modtage Discoverys kanaler fra den 1. januar 2020.
YouSee og Discovery når
ikke at få ny aftale på plads
til årsskiftet.

Læs s. 6

Børnene fandt Julemanden, og så kunne de følges til kirken for at
tænde lysene på byens juletræ og syngende danse en tur

herom. Til slut var der godteposer til alle børnene.

Tak til Lokalbladets medarbejdere
I det daglige er der måske ikke så mange, der tænker over det, men faktisk er
der mange personer, der medvirker til at
Lokalbladet kan udkomme. Tak til dem, der besøger
nye beboere, laver gættebilleder, alle de 15 personer, der omdeler bladet hver måned. Og ikke mindst
vores kasserer, der styrer bladets regnskab.
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Lokalbladet
Ønsker sine læsere,
annoncører, omdelere og skribenter en
Glædelig Jul og et
Godt Nytår

Sognets aktivitetskalender
DECEMBER
10. kl. 19.00, Sang for sangglade, i
Vestfløjen, juleafslutning
18. kl. 10-12, Frokostklubben i
Vestfløjen
18. kl. 19.30, Bankospil, Ødis
Hallens Cafeteria

25.
25.

kl. 19.00, Filmaften i Vamdrup
Kino
kl. 19.00, Generalforsamling i
Aktivitetsudvalget, Ødis Hallens
Cafeteria

MARTS
3.
kl. 19.00, Sang for sangglade, i
Vestfløjen,
2020
14. kl. 9.30-14 Loppemarked i
JANUAR
Ødis Hallen, Støtteforeningen
7.
kl. 19.00, Sang for sangglade, i
17. kl. 19.00, Sang for sangglade, i
Vestfløjen
Vestfløjen,
15. kl. 10-12, Frokostklubben i
18. kl. 10-12, Frokostklubben i
Vestfløjen
Vestfløjen
16. kl. 19.00, Musikarrangement med 31. kl. 19.00, Sang for sangglade, i
Bamse Madsen i Forsamlingshu
Vestfløjen,
set
21. kl. 19.00, Sang for sangglade, i
APRIL
Vestfløjen,
15. kl. 10-12, Frokostklubben i
27. kl. 19.00, Generalforsamling i
Vestfløjen
Forsamlingshuset
20. kl. 19.00 Generalforsamling i
Ødis Vandværk, Ødis Hallens
FEBRUAR
Cafeteria
4.
kl. 19.00, Sang for sangglade, i
Vestfløjen,
MAJ
5.
kl. 19.30, Sogneaften med
20. kl. 10-12, Frokostklubben i
foredrag
i Vestfløjen,
Vestfløjen
Menighedsrådet
SEPTEMBER
18. kl. 19.00, Generalforsamling i
15. kl. 19.30, Orienteringsmøde om
Lokalrådet, Ødis Hallens
menighedsrådsvalg i Vestfløjen
Cafeteria
18. kl. 19.00, Sang for sangglade, i
Bankospil i Ødis Hallen alle onsdage fra
Vestfløjen,
den 2. okt. til og med den 18. dec. Hver
19. kl. 10-12, Frokostklubben i
gang kl. 19.30.
Vestfløjen
Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2020
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5

deadline 24. januar
deadline 28. februar
deadline 27. marts
deadline 24. april
deadline 29. maj

udkommer 4. februar
udkommer 10. marts
udkommer 7. april
udkommer 5 maj
udkommer 9. juni
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NYT FRA LOKALRÅDET
Landsbypuljen

Husk der er frist til at søge midler hos
Landsbypuljen inden nytår. Ønsker sendes til Jens Søgaard.
(jenssogaard@gmail.com)

Hjertestarterkursus

sti fra Ødis til Hoppeshuse ved E45 stadig er aktuelt og et højt prioriteret ønske
for beboerne i Ødis sogn. Steppingvej er
den primære skolevej for børn i sognet
efter 6. klassetrin. Steppingvej er stærkt
trafikeret og en cykelsti vil selvfølgelig
ikke kun være til gavn for skoleelever,
men også for alle andre og vil kunne
fremme landsbyernes sundhed.

Der har været afholdt et
succesfuldt hjertestarterkursus som var arrangeret
og betalt af Lokalrådet. Nu
har Ødis og omegn fået
flere hjerteløbere.

Cykelsti

Lokalrådet har rettet henvendelse til By
og udviklingsforvaltningen for at gøre
opmærksom på at et ønske om en cykel-

Lokalrådet vil ønske
alle en glædelig jul
samt et godt nytår

Generalforsamling:
Lokalrådet ØBØF afholder generalforsamling den 18. feb. Kl. 19.00 i
Ødis Hallens cafeteria

Juletræsindsamling

Præmiewhist i Ødis Hallen

Spar turen til genbrugspladsen, og
støt 5. klasses lejrtur.
Den 28. december og den 5. januar fra kl 10, er der mulighed for at
komme af med sit gamle juletræ.
Læg blot juletræet ud til vejen, vedlagt 20 kr., så
kommer 5. klasse og
henter det. Vi forsøger
at nå rundt i hele området begge dage, både
Fovslet, Ødis Bramdrup og Ødis.
- 5. klasse, Ødis Skole

Præmiewhist er aflyst resten af
sæsonen, da der ikke er tilslutning

Ødis Skole

Indskrivning for kommende
0. klasse

Fra begyndelsen af december frem
til den 12. januar er der indskrivning for kommende elever i næste
års 0. klasse.
Der har været god interesse omkring den kommende årgang –
både fra forældre i distriktet og fra
udefrakommende, hvilket er rigtig
positivt.

Med venlig hilsen
Sandra Rasmussen
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Velkommen til Ødis Sogn
Af Inge M Thomsen
De har som det
Den 1. september 2019 fik Eng- første fået sat nye

draget 4 nye ejere, Maria og
Niels Hjort Knudsen begge
sidst i 20’erne samt lille August. Familien venter nr. 2 til foråret, så
lige om lidt går Maria på barsel. Ellers
kører hun til Esbjerg, hvor hun arbejder
som gymnasielærer. Niels er uddannet
økonom og jobber som konsulent hos firmaet Danva i Skanderborg. Maria kommer
fra Haderslev, hvor hendes forældre stadig
bor, og Niels er fra Bedsted omkring Tønder, hvor også hans forældre stadig bor.
Dejligt med familien forholdsvis tæt på.
De har begge læst i Århus og flyttede derefter til Kolding i en periode, før de begyndte at se efter hus. De ville gerne ud på
landet i et mindre samfund og tæt på naturen. De så på flere huse i Skanderup – Hjarup – Lunderskov området, som de syntes
var en passende afstand til motorvej og
dermed til job og familien. På et tidspunkt
hørte de gennem nogle venner at Ebbe og
Else måske ville sælge deres hus. Og det
endte ud i en handel.
De er begge natur mennesker og nyder
dagligt udsigten til søen og markerne på
den anden side.

vinduer i ud til
søen og ellers
som det sker, når
nye ejere kommer til, moderniseret en del. Nyt
og moderne fremstår det, de har lavet, og
de har flere planer.
Katten Holger er fulgt med huset, og det er
den vist godt tilpas med.
De er blevet budt velkommen af mange af
naboerne, og de føler sig allerede godt
hjemme her. De har været til familiegudstjeneste i kirken og til julemarked på mejeriet, hvor især julemanden gjorde lykke
hos August. De er positivt overraskede
over alle de mange forskellige – store som
små – tiltag der er her.
Fritidsinteresserne er lagt lidt på hold. der
er nok at gøre med job, forandringer i huset, hygge med gode venner og familien
ikke mindst.
August er i dagpleje et sted, hvor der både
er køer og traktorer, hvilket han glad fortalte om, og hans mors hjemmebagte kage
kunne både han og vi andre nyde til kaffen.

Banko på Vesterled
Så stunder jul og nytår til, og det
betyder, at vi holder en lille pause
i vore bankospil.
Men vi fortsætter i det nye år.

Vi vil her igennem gerne takke
dem, der har deltaget, og ønsker
alle en glædelig jul og et godt nytår og håber, at vi ses igen i det
nye år.
VI SES.
P.B.V.
Stig Funder

BANKOSPIL AFHOLDES I DET
NYE ÅR PÅ FLG. DATOER:
Onsdag d. 22. Januar 2020
Onsdag d. 19. Februar 2020
Onsdag d. 25. Marts 2020
Alle dage kl. 14.00
i den store stue på Vesterled.
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Ødis Skole november 2019
Uge 46 i verdensmålenes tegn
FN har udarbejdet 17 verdensmål, der hver
især og tilsammen skal være med til at
sætte fokus på en bæredygtig udvikling af
verden omkring os.
Igen i år havde folkeskolerne i Kolding
Kommune sat en uge i oktober af til at lade
eleverne arbejde i dybden med verdensmålene som ramme. Det skete også på Ødis
Skole, hvor hele uge 46 var emneuge i

verdensmålenes tegn. I år var der særligt
fokus på mål nr. 15: ”Livet på land”.
Ugen blev sat i gang med en fælles tur for
hele skolen til Økolariet i Vejle, hvor der
var mange spændende oplevelser på programmet - eleverne skulle fx sortere skrald.
Midt på ugen kom en biavler på besøg på

Vandrensning

skolen og gav et
indblik i biernes forunderlige og livsnødvendige verden. De mindste elever byggede flittigt insekthoteller, som kan tiltrække
og huse mange forskellige insekter i vores
haver. Og der blev lagt mange kræfter i
vandrensningsforsøg, som ved hjælp af
forskellige filtreringer skulle sikre at forurenet vand igen blev rent.
Fredag blev ugen sluttet af med en
”legetøjs-bytte-dag”, hvor indskolingen
kunne bytte gammelt legetøj med hinanden. På den måde kunne det, der var gammelt og kedeligt for nogen, blive nyt og
spændende for andre i bæredygtighedens
ånd.

Indskrivning for kommende
0. klasse

Fra begyndelsen af december frem til den
12. januar er der indskrivning for kommende elever i næste års 0. klasse. Der har været god interesse omkring den kommende
årgang – både fra forældre i distriktet og
fra udefrakommende, hvilket er rigtig positivt.
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Nytårskur i
ØBØF

Den 14.01. 2020
Der serveres et glas boblevand
og efterfølgende hjemmelavet suppe
Pris 40 kr.

Kom og vær med til at starte det nye år i lokalområdet.
Alle - både foreninger og beboere i Ødis Bramdrup, Ødis og Fovslet - inviteres til at se
tilbage på året 2019 og til at høre om de spændende planer, der er for 2020.

Vi mødes i Ødis Hallens Cafeteria, d.14.01.2020

kl. 18 til 20

Kom selv med dine nytårsønsker og gode ideer for ØBØF-området i det nye år.
Mød op sammen med din bestyrelse, din nabo eller andre fra vores super gode lokalsamfund, og lad os ønske hinanden et godt nytår og høre om visionerne for 2020.
Af hensyn til serveringen vil vi gerne have en tilmelding senest d.10.1.2020 .
Tilmelding til: Christian Thomsen, tlf.: 22 92 35 25, gerne sms,
eller mail: cheibergthomsen@gmail.com

Venlig hilsen – Lokalrådet
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Så er der igen musikarrangement med Bamse Madsen og Morten Husted i Ødis
Forsamlingshus. Man køber en billet ved at henvende sig på telefon
nr. 25430211. Billetpris 195.– kr.

Generalforsamling i Ødis Forsamlingshus
mandag den 27. januar 2020
klokken 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne
(Kan rekvireres ved bestyrelsen)
Der er tre på valg til bestyrelsen, så nu er der mulighed for at komme med i
bestyrelsen.
Bestyrelsen er i færd med at søge midler til et nyt tag, samt reparation af fuger
og sokkel. Arbejderne skal være udført inden udgangen af 2020.
Hvis man har et forslag, som man ønsker behandlet på generalforsamlingen,
skal det indgives skriftlig til formanden senest søndag den 12. januar 2020 på
mail tlogel99@gmail.com.
Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
7

men også løsninger, hvor vi har tilbudt at
fortsætte med flere af Discovery Networks’
Som det nok er alle bekendt, kan vi ikke kanaler i de faste pakker, herunder Kanal 5,
modtage Discoverys kanaler fra den 1. hvor fodboldlandsholdets kvalifikationsjanuar 2020. Vi har modtaget nedenstå- kampe vises.”

Ødis Antenneforening
ende forklaring fra youSee:

Sport bruges som løftestang for forhandlinger

YouSee og Discovery når ikke at
få ny aftale på plads til årsskiftet
YouSee og Discovery har forhandlet siden
foråret. YouSee har i en ny aftale ønsket at
sikre større valgfrihed og balancerede priser, men det er desværre ikke lykkedes at
finde en aftale inden deadline. Discovery’s
tv-kanaler vil derfor ikke være en del af
YouSee’s tv- og streaming-tilbud fra årsskiftet. YouSee ønsker fortsat at tilbyde
Discovery’s indhold til sine kunder og vil
derfor arbejde videre på at finde en løsning.
Selvom YouSee ønsker at fortsætte forhandlingerne med Discovery, er det nu så tæt på
årsskiftet, at YouSee er nødt til at varsle
sine kunder om, at Discovery Networks’
kanaler heller ikke vil være en del af Bland
Selv-pakkerne fra nytår.

Der er flere grunde til, hvorfor det denne
gang har været svært at blive enige om en
aftale. En af grundene er, at YouSee hverken vil eller kan blive ved med at hæve priserne på faste tv-pakker med indhold, som
bliver set mindre og mindre. Selvom danskernes seervaner har ændret sig, og der er
færre til at være med til at betale for kanalerne, er der fortsat en tendens til, at kanalejerne hvert år forventer højere betaling for
deres kanaler. Denne tendens har skabt en
negativ spiral af prisstigninger og kundeafgang.

”Der er fortsat mange kunder, der foretrækker faste tv-pakker. Vores fornemmeste
opgave er at sikre en rimelig pris og det
rette indhold til dem. Selvom mange tvkanaler har færre seere end tidligere, bliver
de fortsat dyrere for os distributører. Derfor
”Desværre har vi endnu ikke kunne finde en bliver det endnu vigtigere at sammensætte
løsning, der både sikrer en fornuftig pris og de faste pakker, så pris og indhold afspejler
mere valgfrihed til vores kunder. Derfor må tv-seernes reelle efterspørgsel. Vores kunvi erkende, at vi ikke når at lukke en aftale der bør grundlæggende betale for det de ser
med Discovery Networks og bliver nødt til – specielt i et tv-marked, hvor kunderne i
at varsle vores kunder om, at Discovery’s
stigende grad ønsker selv at vælge deres
kanaler ikke vil være en del af vores udvalg indhold. Det skal vores tv og streamingfra årsskiftet. Det er vi kede af på vegne af produkter afspejle,” siger Jacob Mortensen.
vores kunder, og jeg kan forsikre, at vi vil
forhandle videre, og håber, at vi senere i det En anden grund til, at det i disse år er svært
nye år igen kan tilbyde Discovery Networks at holde prisen på de faste tv-pakker på et
fornuftigt niveau, er, at sport ofte bruges
indhold i vores tv-produkter,” siger Jacob
Mortensen, direktør for YouSee, og fortsæt- som løftestang i forhandlingerne. Sportsrettigheder er nemlig en afgørende faktor, når
ter:
en stor del af danskerne vælger tv-pakke.
”Det har været vigtigt for os at finde en
”Vi ønsker, at vores kunder har adgang til
løsning med Discovery Networks, så vores
alle de vigtige sportsbegivenheder. Men vi
kunder fortsat har adgang til deres indhold
bliver i forhandlinger ofte mødt med krav
og kanaler. Derfor har vi arbejdet med forom, at hvis vi vil have kanaler med vigtige
skellige mulige løsninger i forhandlingerne.
sportsrettigheder i pakkerne, så skal vi også
Dels hvor Discovery Networks’ indhold
tage en række andre kanaler med i købet.
kunne fortsætte som en del af Bland Selv,
8

Samtidig bliver sportsrettigheder ofte fordelt på en række forskellige tv-kanaler. Det
reducerer valgfriheden for os og for tvkunderne, når de vigtigste sportsrettigheder
bruges til at sælge kanaler med aftagende
seertal. Derfor er vi nødt til at kæmpe imod
denne tendens på vegne af vores kunder,”
siger Jacob Mortensen og tilføjer, at YouSee for at give tv-kunderne mere valgfrihed i 2014 lancerede Bland Selv, hvor man
selv kan sammensætte en unik og personlig
tv-pakke, og at det i dag er den mest populære tv-pakke blandt nye kunder.
Selvom det endnu ikke er lykkedes at lukke en aftale med mere valgfrihed og priser,
der afspejler den aktuelle værdi af kanalerne, understreger Jacob Mortensen, at man
fortsat vil arbejde hårdt på at finde en løsning, hvor YouSee’s kunder igen kan se
Discovery Networks’ tv-kanaler.
”Vi har haft et langvarigt samarbejde med
Discovery Networks, og det ønsker vi fortsat at have. Vi har mange kunder, der sæt-

ter stor pris på Discovery Networks’ indhold, og vi ønsker fortsat at lave en aftale,
hvor alle Discovery Networks’ kanaler er
tilgængelige i Bland Selv, og hvor landsholdets kvalifikationskampe fortsat er en
del af alle vores tv-pakker.”
Grundpakken fra youSee pr. 1. januar:
DR1 – DR2 – TV2 – TV3 – TV2 Charlie –
Xee – Paramount – Ramasjang – DK4 –
Folketingskanalen – svt1 – svt2 – Sverige4
– NRK1 – ARD – ZDF – NDR – RTL –
TV SYD – TV Østjylland – Regional TV –
Infokanalen – Ekstrakanalen – Trailerkanalen.
Vi tror ikke, youSee kan undvære Discoverys kanaler i længden, så de kommer sikkert hurtigt tilbage. Til de medlemmer, der
ikke kan undvære bl.a. Canal 5, 6, 9, Eurosport 1 og 2, kan prøve at gå ind på
www.dplay.dk for at se mulighederne.
Kai Videbæk
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Hvilken vej ?
Sidste nummers
”Vejgættebillede” var
fra Stationsvej i Ødis.
Vejen på ovenstående
billede skal søges i den
nordlige del af sognet.
God fornøjelse!!

Loppesager

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

Der har været afholdt et
succesfuldt hjertestarterkursus, som var arrangeret og betalt af Lokalrådet.
Nu har Ødis og omegn
fået flere hjerteløbere.

STØT VORE
ANNONCØRER - DE
STØTTER
OS
11

FAGKUNDSKAB . KVALITET . SERVICE
__________________________________________________________________________

VAMDRUP
SPECIALOPTIK
OPTIKER - OPTOMETRIST
TLF. 75 58 10 86

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

URE - BRILLER

GULD - SØLV

GRATIS synsprøve
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ADVENTSTID I KIRKEN
Nu tændes tusind julelys
på jorden mørk og rund,
og tusind stjerner stråler smukt
på himlens dybblå grund.

De 9 læsninger
9. december kl. 19.00

Det er adventstid.
Julegranen er på plads,
og vi har begyndt at
glæde os til jul.
Julens budskab
formidles i høj grad i
salmer og sange. Ud
over de almindelige
søndagsgudstjenester
er der i Ødis kirke to
arrangementer, hvor
man kan være med til
at lytte til musik og
selv få synge de kære
sange.

Vi synger julen ind 16. december kl. 14.00

Her vil vi synge
de gode og
kendte julesange sammen, og
måske lære lidt
nyt. ”Sang for
sangglade”
medvirker.
Kaffe i
kirken efter
arrangementet.

- en musikgudstjeneste med
lokale læsere
En musikgudstjeneste med
læsninger fra Det Gamle og
Det Nye Testamente. Kirkesanger Thea vil synge med os
og for os, sammen med vores
organist Karin. Efter gudstjenesten er der gløgg og æbleskiver i Vestfløjen.

GLÆDELIG
JUL TIL
JER ALLE!

DECEMBER 2019—JANUAR 2020
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KOM OG SYNG MED I KIRKEN!
Babysalmesang i Ødis Kirke

Nyt hold starter torsdag d. 20. februar. Babysalmesang er et musikalsk tilbud til babyer fra 012 mdr. sammen med deres mor, far eller bedsteforælder. Vi mødes i kirken 6 torsdage til
sang, musik og bevægelse. Hver lektion varer
en god halv time og efterfølgende er der kaffe /
te og hyggeligt samvær. Tilmelding til Karin
Petersen på mail: petersen13b@hotmail.com
eller på tlf. 41 59 34 37.

VOKSENKOR

I januar starter Karin et lejlighedskor, som skal gøre kyndelmissegudstjenesten ekstra stemningsfuld. Koret er for alle lokale kvinde– og mandestemmer. Der er ingen
betingelser knyttet til at medvirke i koret, udover at man skal kunne deltage i alle
korprøverne samt kyndelmissegudstjenesten.
Koret øver 4 onsdage i januar
fra kl. 19-20.30:
onsdag d. 8.1.
onsdag d. 15.1.
onsdag d. 22.1.
og onsdag d. 29.1.
Vi øver et repertoire, som vi synger til
kyndelmisse-gudstjeneste
søndag d. 2. februar kl. 19.
Korprøverne finder sted i Vestfløjen.
Tilmelding sker til organist Karin på tlf.
41593437—gerne sms.

SPEJDERNES NYTÅRSPARADE
Søndag den
12. januar 2020

har Ødis-spejderne sin traditionelle nytårsparade, som afsluttes
med gudstjeneste i
kirken kl. 10.30.
Alle er hjertelig velkomne til at
deltage i denne festgudstjeneste,
hvor vi får møde vore flotte
spejdere og deres ledere.
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FROKOSTKLUBBEN
Møde i Frokostklubben 20-11-2019

Denne gang havde vi tidligere kriminalassistent Leif Aasholm til at holde et oplæg
for os. Han fortalte om kriminaltekniske
undersøgelser.
Den første afdeling blev startet i København i 1933, og i 1943 kom der en Teknisk
afdeling i Kolding. De var seks mand, der
arbejdede i afdelingen, som dækkede Fyn
og Jylland fra Horsens til grænsen. I dag er
der en afdeling i Fredericia som dækker
Vest, altså Fyn og Jylland.
Leif fortalte om det udstyr og værnemidler
man brugte tidligere. Meget af det er i dag
forbudt, og sikkerheden for politifolkene
ved undersøgelserne er betydelig bedre i
dag. Han fortalte også om hvordan man
efter en brand undersøgte brandstedet. Det
var vigtigt at tale med evt. vidner, som
havde set, hvor branden var opstået. Derefter prøvede man at finde stedet, og Leif
viste billeder, hvor det var tydeligt at se.
Hvor branden var opstået, var der ikke meget sod og røg på væggen i modsætning til

Forårsprogram for 2020:

15-01-2020: Geologien omkring Skamlingsbanken, Frede Nielsen, naturvejleder
19-02-2020: 12 1/2 år i Slovakiet
Kurt Bloch Nielsen, landmand og svineavler
18-03-2020: Arbejdet som retsmediciner
Brit Sørensen, læge
15-04-2020: Hvad er Sct. Georgsgilderne i Kolding? Medlemmer af ledelsesgruppen kommer og fortæller
20-05-2020: Emnet ikke fastlagt
Onsdag 18-12-2019 : Jens Jørgen Holst,
Ødis : ”Min kones tyske familieforhold.”
Kontaktpersonerne er :
Jens Vang
21748508
Christian Dahl
40325985
Rasmus Ravn
81904800

resten af bygningen.
Man havde som regel
også en elektriker med
ude for at undersøge
stedet. Han kunne måske se, i hvilken elgruppe der var sprunget
en sikring og på den
måde sige, i hvilket område man skulle
søge.
Leif fortalte også om fingeraftryk, der tidligere skulle tages manuelt og så sendes ind
til undersøgelse. I dag foregår det elektronisk, og man har svaret omgående.
Fodaftryk bruges også meget for at finde
en person. På et gulv eller gulvtæppe lægger men folie ud og suger det fast til gulvet, derefter kan man se aftrykkene, som
man så fylder ud med noget hurtigt størknende gips. Så kan man hurtigt se, hvordan
skosålerne ser ud og kan så sammenligne
dem med en mistænkt persons fodtøj.
Derefter fortalte han om, hvordan man
undersøger blodspor. Man kan f.eks. se på
blodet på en væg, hvordan er person er
blevet slået ihjel, hvor tæt vedkommende
har været på væggen, og i hvilken højde
han har været.
Vi blev meget klogere på, hvor svært det
kan være at lave kriminaltekniske undersøgelser. Leif fortalte også, at man lærer af
ældre kollegaer og gør så sine egne erfaringer, da man ikke kan lære det på en skolebænk.
Stor tak til Leif Aaskov for et spændende
oplæg.
Rasmus Ravn
Næste møde er onsdag d. 18. december,
hvor Jens Jørgen Holst vil fortælle om
”Min kones tyske familieforhold”.
Efter oplægget holder vi juleafslutning med
et par stykker smørrebrød, så sæt en ekstra
time af til det.
Venlig hilsen Rasmus
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KOMMENDE
ARRANGEMENTER
I 2020

Kyndelmissegudstjeneste

Gudstjenester i Ødis Kirke
december 2019 - januar 2020
Hvor andet ikke er nævnt er gudstjenesten v/sognepræst Inger Hvindenbråten

December
1. 1. søndag i advent kl. 10.30
8. 2. søndag i advent kl. 19.00
De 9 læsninger—musikgudstjeneste
Gløgg og æbleskiver i Vestfløjen
15. 3. søndag i advent kl. 14.00
Vi synger julen ind—en eftermiddag
med julens salmer og sange
22. 4. søndag i advent. Ingen gudstjeneste, vi henviser til omegnens kirker
24. Juleaften
Familiegudstjeneste kl. 13.00
Julegudstjeneste kl. 16.00
25. Juledag kl. 10.30
26. 2. juledag Ingen gudstjeneste, vi
henviser til omegnens kirker
29. Ingen gudstjeneste, vi henviser til
omegnens kirker

Søndag den 2. februar kl. 19.00 ønsker vi
velkommen til en stemningsfuld aftengudstjeneste, hvor lejlighedskoret deltager
med sang.
På Kyndelmisse ser vi fremad mod forår
og lysere tider. Det siges at på Kyndelmisse-dagen den 2. februar, er halvdelen af
vinteren gået. Man tænder derfor lys for at
tænde håb og fejre, at foråret nærmer sig.

Sogneaften

Onsdag den 5. februar kl. 19.30 ønsker vi
velkommen til sogneaften i Vestfløjen.
Bjarne Friis fra KFUM’s soldatermission
kommer og fortæller.
Vi serverer ost og vin.

Filmaften

Tirsdag den 25. februar samles vi i Vamdrup kino til filmaften med efterfølgende
ost og vin.
Info om filmen kommer senere.

Januar
1. Nytårsdag kl. 14.00
Vi ønsker hinanden godt nyt år over
et glas efter gudstjenesten
Sognepræst Anna-Sofie Arendt
5. Ingen gudstjeneste, vi henviser til
omegnens kirker
12. 1. s. e. Helligtrekonger kl. 10.30
Spejdernes nytårsparade
19. 2. søn. e. Helligtrekonger kl. 9.00
26. 3. s. e. Helligtrekonger kl. 10.30
Sognepræst Anna-Sofie Arendt

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
18

Øl - Laug - Fovslet
En tidligere sammenkomst hos Gerda og
Niels, på Chr. Holmsvej 3 i Fovslet, blev
starten til foreningen "Øl - Laug - Fovslet."
Interessen var ikke
til at tage fejl af, så
datoen til en stiftende generalforsamling blev sat til onsdag den 2. oktober.
Mødet foregik
hos Søren på Chr.
Holmsvej 9, som
også tilbød, at brygningsarbejdet kunne
foregå samme sted.
En startpakke blev
bestilt og dato sat på
næste møde, så arbejdet kunne komme i
gang. Gruppen består af 10 medlemmer.

efter forskrifterne. En 45 liters beholder
med blandingen, varmes op til 100 grader
og afkøles igen. Indholdet hældes derefter i
to beholdere, som står i 14 dage ved den
rette temperatur, julebryggen ved 20 gr. og
Alt hvad der skal bruges til fremstillingen
pilsneren under 14 gr., inden det tappes på
af øllet, skal igennem en grundig afvaskflasker. Der er indtil nu lavet to blandinger,
ning og desinficering, så der er brug for
en julebryg og en pilsner og en tredje er
mange hænder.
påbegyndt.
Der er en munter stemning alt imens, måDen 21. december holder gruppen en herreske det er forventningen om resultafrokost, hvor julebryggen skal stå sin prøtet.
ve.
Kornet skal males og blandingen skal laves
Kn
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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?

Hermed en ny gåde fra Moder
Natur: ”Hvad er Det”.
Dunhammer var løsningen på forrige nummers ”Hvad er Det”.
Planten findes i hele tre forskellige
varianter idet de to oprindelige arter smalbladet- og bredbladet dunhammer, kan krydses. Dette er dog
en sjældenhed. Vi må her nøjes
med den aktuelle – nemlig
bredbladet dunhammer. Det
der er vist på billedet er plantens blomsterstand, som kan være en
op til 30 cm lang cylindrisk kolbe.
Den består af en hunkolbe og en
hankolbe. Hunkolben sidder nederst
- er tykkest og brunsort. Hankolben
findes øverst og er, noget tyndere
samt brungul.
Blomsterne bestøves af hinanden
med vinden. Der kan være over
100.000 hunblomster i en enkelt kol-

Af Frede Nielsen

be. Frøene har flyveanordninger, og planten
har en meget effektiv
vindspredning.
Det er en af de første karplanter, der dukker op ved nye, nogenlunde næringsrige søer
moser og grøfter; den
danner ofte rørsump.
Plantens danske slægtsnavn "Dunhammer"
hentyder til frugternes lette - dunagtige - flyveanordninger.
Den indfinder sig p.g.a. den effektive frøspredning ofte på vandlidende arealer, endda på dyrkede
marker.
Udbredelse: Meget almindelig,
især på næringsrige steder; men
også i næringsfattige søer kan den
stå spredt, men uden at dominere.
Man kan støde på planten i hele
vækstsæsonen, frugtstandene kan
erkendes om
vinteren, i hvert
fald indtil de er
"eksploderet",
d.v.s. frøene er
blevet spredt.
Arten er almindelig i
Danmark
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Julemarked i Ødis
D. 23/11-19 var der atter lys og latter i Det
gamle Mejeri, til årets julemarked. Eller.
Dette med nogen forsinkelse, for de smukke rustikke bygninger startede dagen med
lidt elektriske udfordringer, som dog sidenhen blev fikset, så de gamle haller kunne
fyldes med glade stadeholdere, besøgende
og duften af gløgg og æbleskiver.
Der var smukke dekorationer, godt håndværk af både garn, glas, keramik, papir, træ
og mange andre lækre sager at få. Et alsidigt marked, men med julen i fokus. Kl. 15
samlede byens børn sig for at vække den
søvnige julemand, der var faldet i søvn i sin
bløde seng. Godt de fandt ham, så de kunne
følges til kirken for at tænde lysene byens
juletræ og syngende kunne danse en tur
herom, inden mundene var fyldte med de
søde sager fra julemandens godteposer.
Fra julemarkedsudvalget skal lyde en stor
tak til alle der deltog. Både de der solgte
fine varer og de der kom på besøg, for at
handle og få en hyggelig stund.

En særlig tak går til :
Jan Daugaard for sponsorat af plader til
de fine juletræs-skilte og til
Bjarne Dantoft for at male dem så fint.
Egon og AnneMette for lån af Mejeriet
AB catering for sponsorat til kiosken, Peter Larsen Kaffe for kaffen,
Lars fra lejettelt.dk for lån af borde og
Henrik Bank for hjælp med at få strømmen, lyset og varmen tilbage i det gode
gamle mejeri.
Tak for denne gang.
I ønskes glædelig jul fra julemarkedsudvalget
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Udtrækning af
Ødis IF lotteri
November 2019

294, 230, 2,
152, 167, 267,
231, 184, 250,
28, 209, 293

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:
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

Farrisvej 19

Hele året: Døgnåbent 24/7
med tilmelding

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. 76928990
Vesterleds Vennekreds
Formand Jens Henriksen, tlf. 40362823
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
obofbestyrelsen@gmail.com
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 Ødis Bramdrup
Formand: Claus Mørkøre tlf. 51554484
Mail: claus@lone-m.dk
“Skovtrolden”
v/Torben Lindegaard, tlf. 28 70 72 71
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Ødis Antenneforening www.oedisaf.dk
Formand: Kai Videbæk, tlf. 75 59 84 09
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: Johnny Frederiksen, 60 26 90 65
Fodbold: Lene Frost tlf.: 60 16 10 80
Håndbold: Charlotte Højmose Jensen
tlf. 42 66 03 77
Badminton: Lene Frost tlf.: 60 16 10 80
Gymnastik: Thomas Bang Thomsen
tlf. 27 21 76 85
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!

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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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 Bramdrup:
Linda Puggaard 60666148
linda@stjernehunden.dk
Ødis:
Inge M. Thomsen, 20142071
imt-pbt@post.tele.dk
Kasserer:
Jytte Dantoft,
Skovvang 1, Ødis 7559 8385
Annoncer:
Kristian Frandsen
Skovvang 7
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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Byvænget 10 i Ødis var løsningen
på sidste nummers ”Gættebillede”.
Denne gang skal vi lidt vestpå i
sognet, for at finde motivet på dette
nummers ”Gættebillede”- godt julegæt!!!

Næste nummer:
Udkommer 4. februar 2020
Deadline fredag den 24. januar 2020
kl. 8.00

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

