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Den gode historie
Inspirationstur for skolens
personale.
Tirsdag den 18. december
var alt pædagogisk personale
på en spændende inspirationstur til Bredagerskolen i
Jelling. Der var et veltilrettelagt program.
Læs s. 5

Tirsdag den 5. februar 2019

Årets Vamdrupper
2018
Jens Søgaard Jørgensen blev
kåret som ”årets Vamdrupper 2018”, og er der nogen
der har fortjent den titel, så
er det så afgjort Jens. Han er
og har været Ødis-områdets
ildsjæl i mange år. Læs s. 8

22. årgang

Livstræ-projekt
Over en årrække ønsker man
i statsskovene at kunne udpege 5 livstræer per hektar.
De vil blive beskyttet, så de
kan blive ældgamle og opbevare bl.a. svampe, mosser,
lav er, insekter, hulrugende
fugle og pattedyr. Læs s. 20
I dette nummer af Lokalbladet kan du læse

Fredag den 18. januar forsøgte Vamdrup VVS med hjælp fra
Vamdrup Specialtransport at montere kuglen på kirketårnet. Det
lykkedes desværre ikke. Vi fik dog nogle flotte billeder af Ødis
fra en lidt usædvanlig position.

Betaling for LOKALBLADET

Så er det januar igen, og det er tiden at
betale for Lokalbladet. Det er der mange,
der gør, og det er nødvendigt, for at Lokalbladet stadig kan udkomme. Stor tak til
alle, der har bidraget.
Regnskabet for 2018 udviser et lille overskud, og det lover jo godt for Lokalbladets
fremtid. Og dette selv om bladet er trykt i
farver. Mange benytter sig af MobilePay,
og det har sikkert betydet, at der er kommet
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flere betalere. Der er allerede flere, der har
betalt for 2019. Tak for det.
Prisen er fortsat 100 kr. for folk her i sognet og 160 kr. for udensogns. Beløbet betales på MobilePay: 2987 9877 eller
Netbank kt. nr. 7040 0000175819
Min postkasse Stationsvej 13 kan også
benyttes med et kontant beløb.
Kontingent til Lokalrådet betales på en
anden konto. Læs side 3.
nc

Sognets aktivitetskalender
FEBRUAR
5.
kl. 19-21, Sang for Sangglade
Vestfløjen
7.
Skolefest på Ødis Skole
7.
kl. 19.00, Kyndelmissegudstjene
ste i Ødis Kirke
19. kl. 19-21, Sang for Sangglade
Vestfløjen
20. kl. 10-12, Frokostklubben i
Vestfløjen
20. kl. 14.00, Bankospil på Vester
led, Vesterleds Venner
20. kl. 19.00 Generalforsamling i
Lokalrådet ØBØF, Ødis Hal
lens Cafeteria
24. kl. 9.30 Generalforsamling i
Krolfklubben Madholdet,
Klubhuset
26. kl. 19.00 Generalforsamling i
Aktivitetsudvalget, Ødis Hal
lens Cafeteria
26. kl. 19.00 Filmaften i Vamdrup
Kino, arrangeret af Menighedsrå
det i Ødis og Vamdrup Kino

19.
20.
20.
20.
21.

kl. 19-21, Sang for Sang glade
Vestfløjen
kl. 10-12, Frokostklubben i
Vestfløjen
kl. 14.00, Bankospil på Vester
led, Vesterleds Venner
kl. 19.00, Generalforsamling i
Vesterleds Vennekreds,
på Vesterled
kl. 17.00, Dåbsjubilæum, Ødis
Kirke

APRIL
6.
Ladies Night i Ødis Forsamlings
hus
17. kl. 10-12, Frokostklubben i
Vestfløjen
MAJ
9.
kl. 17.00, Familiegudstjene med
bål i haven
15. kl. 10-12, Frokostklubben i
Vestfløjen

Generalforsamling

MARTS
I henhold til vedtægterne afholdes
2.
kl. 14.00, Fastelavn i Ødis
der generalforsamling i KrolfklubHallen, Spejderne
ben Madholdet
5.
kl. 19-21, Sang for Sangglade
Søndag den 24. februar kl. 9.30
Vestfløjen
i klubhuset Steppingvej 21 a.
12. kl. 16-19.30, Åben skole på Ødis
Skole
Så mød op.
16. kl. 9.30-14 Loppemarked i
Vi starter med kaffe og rundstykker.
Ødis Hallen, Støtteforeningen
Vi ses

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2019

Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6

deadline 22. februar
deadline 29. marts
deadline 26. april
deadline 24. maj
deadline 26. juli

udkommer 5. marts
udkommer 9. april
udkommer 7. maj
udkommer 4. juni
udkommer 6. august
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NYT FRA LOKALRÅDET
Nytårskur
Torsdag den 17. januar afholdt vi
Nytårskur i Ødis Hallens Cafeteria.
Der var mødt ca. 50 personer op.
Arkitekt Karsten Jensen fra Tegnestuen Mejeriet fremviste en power point
præsentation af et skitseforslag til
Søpavillonen, der skal ligge på
Landsbyfælleden. Et spændende projekt vi i Lokalrådet arbejder videre
med. Se billedkollage side 19.
Lokale foreninger fortalte lidt fra
årets der gik, og hvad de har af planer
for 2019.
En god aften, med et godt fremmøde.

dansk Universitet. Hun fortæller om
udviklingen af Ødis. Hvad siger
forskningen?
Læs dagsorden side 4.

Kontingentbetaling
Det er tid til indbetaling af kontingent
til Lokalrådet prisen for det årlige
kontingent er.
100 kr.- Så har du stemmeret til
generalforsamlingen den 20.2.2019
kl. 19.00 i Ødis Hallens cafeteria.
Tegn dit medlemskab ved indbetaling
på bankkonto 2470-4383569430
Eller mobilepay 40557
(erhvervsnummer)
Vi håber rigtig mange har lyst til at
tegne medlemskab og dermed bakke
op omkring det arbejde, Lokalrådet
udfører.

Vigtig Orientering!
Hermed en præcisering af at kontingent til Lokalrådet ØBØF og
abonnement til Lokalbladet IKKE
er det samme. Såvel Lokalrådet
ØBØF som Lokalbladet har selvstændig økonomi, og derfor er der
tale om to forskellige indbetalinger.

Generalforsamling
Til den årlige generalforsamling som
afholdes den. 20 feb. 19.00 i Ødis
hallens Cafeteria har vi gæstetaler
Anette A Thuesen, lektor på center
for Landdistriktsforskning på Syd-

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
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Velkommen til Ødis Sogn
Af Inge M Thomsen

Velkommen til nye beboere i
Skovvang kvarteret, selvom
adressen er Fløjbjergvej 9.
Julie Krarup Christensen 26
år og Nicolai Petersen 27 år
overtog huset den 1. aug. og den helt store
renovering gik i gang. Huset fremstår i dag
top moderne. Midt i nov. var det hele så
klart, og de kunne flytte ind efter have boet
i en lejlighed i Kolding i ca. 5 år. Familien
er blevet forøget med en skøn lille dreng
William, der var 3 ½ md. da jeg var på
besøg.
William starter i Børnehuset Søbo når Julies orlov er forbi.
Julie er indkøber hos Dansasi A/S i Haderslev og Nicolai kører til Billund, hvor han
er salgsassistent hos Mr. Ebbe.
De kommer begge her fra området og det
har hele tiden været meningen at de ville
købe hus i området. De kunne se mulighederne i dette og nyder nu det renoverede
hus, stilheden og den flotte udsigt over
markerne.
De spiller begge håndbold, Julie i Ødis og
Nicolai i Vamdrup. Nicolai spiller også

golf i Jels, når vejret er til det. Julie deltager aktivt i cafeteriet i Ødis hallen som
kasserer.
De følger godt med i de lokale nyheder på
de sociale medier og Lokalbladet bliver
også læst. De unge var godt vidende om
området, så ikke så meget nyt jeg kunne
tilføje, jo, kunne da informere om vor gadefest i kvarteret som startede op igen for
nogle år siden og de mange unge, der bor
her, faktisk hver anden hus er i dag beboet
med unge og deres børn. Så der vil være
legekammerater til William i fremtiden.

Generalforsamling
Lokalrådet ØBØF Ødis Bramdrup, Ødis og Fovslet
Afholder ordinær generalforsamling
Onsdag den 20. februar 2019 kl. 19.00
i Ødis Hallens Cafeteria

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6, Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af 2 suppleanter
8. Valg af revisor
9. Valg af revisorsuppleant
10. Eventuelt

Forslag der ønskes
behandlet på generalforsamlingen, skal
være formanden i
hænde senest 8 dage
inden generalforsamlingen.
Gæstetaler er Anette
A Thuesen, lektor på Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet.
Hun fortæller om udviklingen af Ødis.
Hvad siger forskningen?
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Den gode historie

Den gode historie - Inspirationstur for skolens personale
Tirsdag den 18. december var alt pædagogisk personale på en spændende og givtig
inspirationstur til Bredagerskolen i Jelling.
Her blev vi modtaget af skolens viceskoleleder samt en afdelingsleder. De havde lavet et veltilrettelagt program, hvor vi skulle
høre om og se, hvordan de arbejdede med
holddannelse og samarbejde på tværs af
årgange. Skolen havde i mange år arbejdet
med forskellige former for holddannelse
end den traditionelle årgangs-/klasseopdeling, og havde derfor stor viden og erfaring at kunne dele ud af.
De kørte bl.a. med rullende skolestart, som
betyder, at børnene kunne starte i skole
1.marts, 1.august og 1.november. Der var
fælles morgensang hver dag, og generelt
var dagen meget struktureret og bygget op
omkring samme skelet/struktur, der gjorde
det meget genkendeligt for eleverne.
Ellers var deres indskolingsafdeling (elever
fra 0., 1. og 2.kl.) delt i to huse med hver
deres basisgrupper på tværs af årgangene.
Her startede og sluttede eleverne deres dag.
Alle elever havde ligeledes et hold, som var
fleksibelt over tid, men som udgangspunkt
var et fællesskab med jævnaldrende børn.
Nogle af de ting, vi bl.a. hæftede os ved,
var det ensartede og strukturerede skema
med den daglige veksling mellem basisgrupper og hold. Ligeledes havde de altid
”små fag” (historie, engelsk m.m.) placeret
tidlig på dagen og fælles læsebånd sidst på
dagen,

Det virkede på os, som om de ældre børn
også fungerede som gode ”kulturbærere”
for de mindre, hvilket betød 0.kl. elever var
inddraget på en naturlig måde. Vi fik generelt et billede af, at det var nemt for eleverne at indgå i fællesskab på tværs af årgange.
Baggrunden for vores besøg på Bredagerskolen var, at vi siden sommerferien har
arbejdet meget på at udbygge og styrke
samarbejdet på tværs af klasserne på både
mellemtrinnet og i indskolingen. Selvom vi
synes, at det er gået rigtig godt med dette,
og der har været rigtig meget samarbejde
og mange gode timer med god undervisning og fælles sociale oplevelser på tværs
af årgangene, var det bestemt ikke af vejen
og se. hvordan andre gjorde. Udgangspunktet for vores samarbejde på tværs var. at vi
havde fået lagt rigtig mange fagtimer parallellagt i henholdsvis indskolingen og på
mellemtrinnet.
Vi kan helt sikkert tage en masse ting med
fra vores egne erfaringer med samarbejdet
på tværs, men helt klart også meget af de
spændende ting, vi så og hørte på Bredagerskolen. Vi ser meget frem til planlægningen
af det kommende skoleår.
Her til sidst vil jeg endnu en gang takke de
forældre og bedsteforældre som sammen
med nogle vikarer og skolens tidligere leder
Susanne, havde overtaget arbejdet og undervisningen denne dag. Tak for det.
Thomas Kjær
Skoleleder Ødis Skole

Skolefest på Ødis Skole
Torsdag den 7. februar er der skolefest
på Ødis Skole, afholdes i Ødis Hallen.
Der vil være fællesspisning, skolekomedie og ikke mindst amerikansk lotteri til
gavn for elevernes lejrture.
Skulle nogen have lyst til at sponsere
gaver til lotteriet, skal I endelig tage kontakt til skolen.
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0. klasses 100-dages fødselsdag

hvad der
har været
det allerbedste
ved at
starte i 0.
klasse.

Af Bodil Skov Jørgensen

Midt i januar rundede de nye elever i Ødis
Skoles 0. klasse en vigtig milepæl. 16. januar have de nye elever gået i 0. klasse i
hele 100 dage.

Forude
venter
foråret,
og inden
man har
nået at
tælle de næste 100 skoledage, er det nærmest sommerferie – og sikkert er det, at
alle de nyeste elever på Ødis Skole sammen også glæder sig til at begynde i 1.
klasse.

Open By Night og Åben Skole
Som noget nyt blev der tirsdag den 29.
januar holdt både Open By Night og Åben
Skole midt på ugen.
Dagen blev fejret på skolens bibliotek med
både kage, vindruer og saftevand.
Der blev læst en bog om dinosaurer og set
film om drengen Vitello – og vigtigst af alt
fik både børn og lærere en god snak om alt
det, man kan nå at lære på 100 dage, om
hvad der er godt ved at gå i skole og om,

Til Open By Night kan man spille bordtennis og bordfodbold, mens der samtidig er
mulighed for at købe gamle bøger, friskbagt kage og drikkevarer i caféen på skolens bibliotek.
Bagefter er der gratis fællesspisning på
skolen for alle, der har tilmeldt sig på forhånd.
Efter spisningen er der Åben Skole, som
gennem de seneste måneder er blevet afholdt i forbindelse med Åben Hal om fredagen.
Til Åben Skole bliver der spillet skak,
strikket og snakket, mens der også er gang
i produktiviteten i skolens sløjdlokale.
Arrangementet bliver afholdt næste gang
tirsdag den 12. marts fra kl. 16:00 til kl.
19:30.
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FASTELAVNSFEST

Lørdag den 2. marts 2019 kl. 14

Ødis Hallen

danner igen i år rammen om vores Fastelavnsfest.
Vi slår katten af tønden og kårer kattedronninger
og -konger i flere aldersgrupper – også voksne.
Vi opfordrer alle børn og barnlige sjæle til at møde udklædte op.
Der er præmier til de sjoveste, flotteste eller
mest fantasifulde udklædninger.
Til sidst hygger vi os med fastelavnsboller med saftevand,
kaffe eller te.
Pris: 35 kr. pr. person, som betales ved indgangen
evt. MobilPay tlf 2388 9196
KFUM-spejderne i Ødis og Ødis Hallens Cafeteria
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ÅRETS VAMDRUPPER 2018
delse af de
offentlige
80-årige Jens Søgaard
områder,
Jørgensen blev kåret
klipning af
som ”årets Vamdrupgræs og hækper 2018” ud af otte
ke m.m.,
norminerede, og er der
hvilket var et
nogen der har fortjent
betydeligt
den titel, så er det så
afgjort Jens. Han er og har været Ødis- løft for byen.
I en længere
områdets ildsjæl i mange år.
Jens bliver hædret i FroI nomineringen stod der: ”Jens er god periode var
Jens formand kostklubben i Ødis
til at holde tungen lige i munden, så
alle interesser bliver tilgodeset, og det for Lokalråer lykkedes ham med lodder og trisser det, og det er
få opgaver, der ikke har haft Jens ved
at få Ødis i byzone. Og som konsekvens af det starter der nu byggemod- roret. Her tænkes på opgaver i både
ning af et nyt område ved Borgmester- Ødis Bramdrup, Fovslet og Ødis. Det
mest bemærkelsesværdige i Ødis er
vænget i Ødis”.
nok købet af Landsbyfælleden (gartneri
Det var Jens der for år tilbage foreslog
haven), cirkelbroen i Ødis Sø og overoprettelsen af Aktivitetsudvalget i
gangen fra Landzone til Byzone, som
Ødis. Til at begynde med var det pridermed nu åbner mulighed for nye bomært arbejdet med at arrangere Sankt
ligudstykninger, som landsbyen hårdt
Hans fest ved Ødis Sø samt juletræshar brug for, så såvel skole som børnetænding på Kirkepladsen, men efterhave kan bevares.
hånden udviklede det sig til, at udvalFra alle beboere i Ødis Bramdrup,
get med Jens i spidsen fik lavet en
Fovslet og Ødis skal lyde et stort og
samarbejdsaftale med Kolding Komvelfortjent tillykke med prisen, Jens.
mune om vedligeholdelse og renholAf Eigil Laursen

Generalforsamling i
Aktivitetsudvalget i Ødis
tirsdag den 26. februar 2019
kl. 19.00

Følgende er på valg:
Eigil Laursen
Thorkil Laursen
Peter Grave
Stemmeret har alle som er medlem
Generalforsamlingen afholdes i
af:
Ødis Hallens cafeteria.
Lokalrådet ØBØF
Kom og støt op om udvalgets arbej- Beboerforeningen for Fovslet og
de, og for at høre om og diskutere
omegn.
planerne for det videre arbejde.
Landsbylauget Ødis Bramdrup
Kom med nye ideer og forslag.
Med venlig hilsen
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Aktivitetsudvalget
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Loppemarked i Ødis
2019
Lørdag den 16. marts samles
vi igen til loppemarked i
Ødis Hallen kl. 9.30 til 13.30.
Auktion kl. 10.30
Forud for loppemarkedet er der gået mange timeres frivilligt arbejde med, at indsamle og sortere loppeeffekter.
Dette vil vi gerne sige en stor TAK for.
Vi håber på et stort fremmøde fra… ”gamle hjælpere” og
inviterer hermed også nye interesserede hjælpere. Ta’ gerne
familie og venner med… der er plads til alle i Ødis Hallen.
Effekter opstilles i hallen i dagene forud, og der skal være
sælgere i hallen på selve dagen. Af hensyn til maden er tilmelding nødvendig. Der pakkes ikke ud om onsdagen, kun
opstilling.
Kom i det tidsrum du/I kan. Vi er her:
Onsdag d. 13/3 kl. 17.00, der serveres aftensmad kl. 18.00.
Torsdag d. 14/3 - fredag d. 15/3 kl. 9.00 til morgenkaffe,
der serveres frokost/aftensmad.
Lørdag d. 16/3 kl. 8.00 til morgenkaffe og så går det løs.
Der serveres frokost, og afsluttes med smørrebrød efter oprydning.
Meld dig som hjælper: ved Tove 40 96 85 34 helst sms.

Vi ses… loppehilsener
Støtteforeningen for Ødis IF
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Hvilken vej ?

Sidste nummers Vejgættebillede”
var en stump af Drenderupvej ved
gården Rosenlund i Ødis Bramdrup.
Denne gang skal vi søge i den nordøstlige del af sognet for at løse dette
nummers gåde!

Loppesager

Afhentes hurtigt efter aftale
Henvendelse:
Tlf. 28 12 88 79 / Tlf. 40 96 85 34
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Generalforsamling
Vesterleds Vennekreds afholder
generalforsamling
onsdag d.20. marts 2019 kl. 19.00
på Vesterled i Ødis.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastlæggelse af kontingent for det
kommende år
6. Valg til bestyrelsen:
På valg er : Formand Stig Funder; Sekretær Henriette Kristensen(modtager
ikke genvalg):
Best. medlem Karen Marie Kragh
( modtager ikke genvalg)

Suppleanter: Else Beider-Poulsen;
Elise Kieltoft.
Der skal findes en ny formand.
7. Valg af 1 revisor. På valg er Ebbe
Beider-Poulsen (modtager genvalg) og
en revisorsuppleant.(søges)
8. Eventuelt
Forslag til foreningen skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.
Foreningen er vært ved en kop kaffe
med tilbehør.
P.B.V. Stig Funder

Bankokalender forår 2019

Vi har fastlagt flg. dage, hvor der skal spilles banko.
Og som vanligt bliver der afviklet 3 bankodage.

Onsdag den 20. februar
Onsdag den 20. marts
Alle dage kl. 14 i den store stue.

overskud, som går til beboernes ve og vel.
Så vel mødt.
Med venlig hilsen
Vi håber stadig at så mange som muligt vil
Vesterleds Vennekreds
deltage, og støtte op om, at det giver et
v. Stig Funder

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

Steppingvej 3
6580 Vamdrup
Tlf. 7559 8035 / 2217 3680
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FASTELAVNSSØNDAG 3. MARTS KL. 10.30
BØRNEGUDSTJENESTE OG KARNEVAL
Velkommen til Fastelavnssøndagsgudstjeneste i kirken! Minikonfirmanderne kommer, vi skal synge og lytte til bibelfortælling. Bagefter bliver der tøndeslagning i
kirken, og karneval med fastelavnsboller
og hygge i Vestfløjen. Vi håber, alle børn
— og alle voksne der har lyst til det — vil
komme udklædte til kirken. På billederne
kan I se mange flotte, udklædte små og
store fra sidst år.

SPEJDERNES NYTÅRSPARADE
Søndag den 13. januar
var kirken fyldt af flotte
spejdere med deres faner
i anledning af den årlige
nytårsparade. Det var en
rigtig festdag, som spejderne i den grad bidrog
til. Det er dejligt at vi
har en sådan god spejdertrop med dygtige
ledere her i Ødis.
I gudstjenesten fejrede
vi også dåb af to børn,
og det er altid en glæde.
Det er fest når kirken
fyldes af børn, glade
mennesker, sang og en
følelse af fællesskab.

FEBRUAR2019
2018
FEBRUAR
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Filmaften tirsdag den 26. februar kl. 19.00 Vamdrup Kino

”FØR FROSTEN”

Kom med og se filmen ”Før frosten”. Her en kort omtale:
I filmen 'Før Frosten' der er Michael Noers femte film, spiller Jesper Christensen, i 1850'ernes Danmark, den gamle
bonde, Jens, der sammen med sin familie står overfor en
hård vinter. Han går med til at gifte sin datter til naboens
søn men bliver snart opsøgt af en rig storbonde, der ønsker
at købe hans land. Jens ser denne mulighed for at give hans
familie et endnu bedre liv. Det tvinger ham dog til at give
afkald på noget af det, han holder allermest af. Jesper Christensen spiller som nævnt bonden Jens, i en rolle som han
har høstet store roser for i 2018. Her i blandt flere priser.

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

Møde i Frokostklubben den 19. december 2018.
Vores oplægsholder var denne gang Poul Berrig fra Kongeåmuseet i Vamdrup.
Poul fortalte om, hvordan Vamdrup, fra at være et hul i jorden, er opstået og hvordan
udviklingen har været gennem tiderne.
Vamdrup har været befolket fra den ældre stenalder. Man har fundet flintredskaber på
Vamdrupgård. Omkring gården opstod to landsbyer, Vester Vamdrup og Øster Vamdrup. Poul viste billeder af de gamle veje og fortalte, at turen til Kolding med hestevogn tog en hel dag. Han fortalte også om de mange kroer og gårde langs vejene, på
nogle var der hjemmebrænderi i kælderen.
Vamdrups udvikling begyndte rigtig at tage fart, da krigen kom i 1864, og jernbanen
fra Fredericia til Flensborg blev etableret i 1866.
Grænsen kom til at ligge få kilometer syd for Vamdrup. Vamdrup Station blev således
grænsestation og samtidig dansk toldstation. Vamdrup Jernbanestation var den fjerde
største i Danmark, og stationsforstanderen var en af de højeste poster indenfor Statsbanerne.
Det skabte mange arbejdspladser til byen, og der blev bygget pompøse bygninger til
både stationsforstander og toldforvalter. Byen voksede og fik mange forretninger,
adskillige hoteller og missionshus og to anlæg.
Genforeningen i 1920 var en katastrofe for Vamdrup. Grænsestationen flyttede til
Padborg, og med den ca. 250 familier.
Vamdrup rejste sig kun langsomt.
I 1934 kom andelsfjerkræslagteriet til Vamdrup, og flere mindre virksomheder blev
etableret. I 1955 kom Jernstøberiet Kongeå til byen, og det blev begyndelsen til, at
man satsede på Vamdrup som industriby.
Et meget spændende oplæg, hvor flere af deltagerne kunne nikke genkendende til
fortællingen.
Mange tak til Poul Berrig.
Rasmus Ravn
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FROKOSTKLUBBEN
Møde i Frokostklubben d. 16. jan.2019
Denne måneds oplægsholder var Gustav
Hansen, Kolding.
Gustav Hansen er født i Tønder. Han kom
i lære som smed på en virksomhed, som
fremstillede ting til byggebranchen.
Efter endt uddannelse aftjente han sin værnepligt ved søværnet på en minestryger fra
USA. De samlede i 68-69 bl.a. miner op
fra Østersøen og uskadeliggjorde dem.
Efter værnepligten kom Gustav ud at sejle.
Han har sejlet på de fleste have gennem 40
år og sejlet på flere forskellige skibe. Skibene har gennem de 40 år ændret sig meget. I begyndelsen var der meget manuelt
arbejde, og der var fysisk 12 mand i maskinrummet og 13 mand på dæk. Efterhånden som skibene er blevet moderniseret, er
der nu en 4-mands besætning i stedet for
13.
Gustav har sejlet med forskellige slags
skibe: containerskibe hvor der var flere
etager i lasten samt overdæk, passagerskibe, krydstogtskibe og supplyskibe, som

skulle servicere boreplatformene
og evt. flytte
dem.
Han blev på
et tidspunkt
bedt om at
være med til
at bygge A.P.
Møllers containerfabrik i Tinglev og var driftsleder der
i en periode.
Så kom han ud at sejle igen, denne gang
med en olietanker, som er 55 m. bred og
laster 333,000 tons olie. Han skiftede derefter til et norsk slæbebådsselskab og sluttede som maskinmester på Endelavefærgen.
Gustav gik på efterløn som 62-årig og sejlede så som afløser forskellige steder.
Et spændende oplæg om utallige oplevelser, som selvfølgelig medførte et afsavn
fra familien, så en stor tak til Gustav Hansen.
Rasmus Ravn

Kontaktpersonerne er :
Jens Vang
21748508
Christian Dahl
40325985
Rasmus Ravn
81904800

Tak til Menighedsrådet

Frokostklubbens forårsprogram
ser således ud :

Onsdag d. 20.02.2019:
Boj Bro: Natur og landbrug på nærmeste
hold – tanker fra et liv som underviser
bl.a. på Dalum Landbrugsskole
Onsdag d. 20.03.2019:
Erik Voss: ”Gå aldrig på akkord med uretten” - Et kort portræt af Chresten Berg
Onsdag d. 17.04.2019: Jens Jørgen Holst:
Familieforhold i grænselandet
Onsdag d. 15.05.2019: Mogens Larsen:
Ålens forunderlige verden
Tak for stor opbakning til vores møder.
Rasmus Ravn
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Vi er meget glade for at
kunne låne ”Vestfløjen”.
Det er et hyggeligt lokale, og det passer til vores
deltagerantal. Derfor bad
vi Niels Christensen om at viderebringe
vores tak til Menighedsrådet sammen
med to flasker vin.

Tak til
Rasmus

Her modtager
Rasmus en lille
gave for det
store arbejde
med Frokostklubben.

Babysalmesang i Ødis Kirke
Nyt hold starter torsdag d. 21. februar
kl. 10.30.
Tilmelding til Karin Petersen på mail:
petersen13b@hotmail.com eller på
tlf. 41 59 34 37.

Gudstjenester i Ødis Kirke
februar—marts 2019
Hvor andet ikke er nævnt er gudstjenesten v/sognepræst Inger Hvindenbråten

KYNDELMISSE TORSDAG
DEN 7. FEBRUAR KL. 19.00

Februar
3. Ingen gudstjeneste, vi henviser til
omegnens kirker
7. Kyndelmisse kl. 19.00
Sang-og musikgudstjeneste
10. Sidste s.e. helligtrekonger kl. 10.30
17. Søndag Septuagesima kl. 9.00
24. Søndag Seksagesima kl. 10.30

Marts
3. Fastelavnssøndag kl. 10.30
Familiegudstjeneste. Kom gerne
udklædte. Karneval med Fastelavnsboller og hygge i Vestfløjen bagefter
10. 1. søndag i fasten kl. 9.00
17. Ingen gudstjeneste, vi henviser
til omegnens kirker
21. Børnegudstjeneste kl. 17.00
Dåbsjubilæum for 5-årige
Aftensmad og hygge bagefter
24. 3. søndag i fasten kl. 9.00
31. Midfaste søndag kl. 10.30

Velkommen til en stemningsfuld aftengudstjeneste med tema ”Fra mørke til lys”.
I sange og billeder skal vi på en lille vandring i
natur, mørke og lys—i Nord-Norge, og i os selv.
Vi vil blive lidt mere kendt med den norske præst
og salmedigter Petter Dass, og synge to af hans
salmer. Vi skal også synge andre vinter– og aftensalmer, og organist Karins lejlighedskor vil
fremføre flere smukke sange.

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

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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Nytårskur
Torsdag den 17. januar afholdt vi Nytårskur i Ødis Hallens
Cafeteria. Der var
mødt ca. 50 personer
op.
Arkitekt Karsten
Jensen fra Tegnestuen Mejeriet fremviste en power point
præsentation af et
skitseforslag til Søpavillionen der skal
ligge på Landsbyfælleden. Et spændende
projekt vi i Lokalrådet arbejder videre
med.
Lokale foreninger
fortalte lidt fra årets
løb, og hvad de har
af planer for 2019.
En god aften, med et
godt fremmøde.
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LIVSTRÆ-projekt

Jeg tror ikke, mange mennesker kender til
dette projekt endnu, men her er lidt om det.
Over en årrække ønsker man i statsskovene
at kunne udpege 5 livstræer per hektar. De
vil blive beskyttet, så de kan blive ældgamle og opbevare bl.a. svampe, mosser, laver,
insekter, hulrugende fugle og pattedyr
f.eks. flagermus og blive stående, indtil de
dør og vælter omkuld i skovbunden.
Grunden er, at der er ikke ret mange rigtig
gamle træer tilbage i Danmark. En bøg kan
blive over 300 år gammel og en eg mere
end 1000 år gammel.
Vi ved, der er mange, der går ture i
Drenderup Skov. Så prøv at se, om der
er træer, I synes kunne blive et livstræ.
Gå måske også lidt væk fra stierne og
dermed også få nye oplevelser.
Der er nogle krav til et livstræ:
Det skal være et levende træ. Alle løv- og
nåletræer kan udpeges, gerne et atypisk

træ, evt. med
huller, store
brækkede
grene eller
med mange
svampe/
mosser.
Aktivitetsudvalget kunne
så arrangere
en gåtur senere på året,
og vi kunne
få et overblik
og derefter sende en ansøgning ind. De
træer, der godkendes, får et livstræ skilt sat
på. Se billede.
En ide måske for børnehaven, skolen,
spejderne eller andre at finde ”sit eget
træ” og følge det gennem årene.
Inge M Thomsen
Aktivitetsudvalget

Her er et eksempel på et LIVSTRÆ. Kilde: Skoven i Skolen
20

DET ER SØRME SVÆRT!

I sidste nummer af Lokalbladet efterlyste
vi personer, som eventuelt kunne have lyst
til at være noget for beboerne på Vesterled. Ingen respons. OK. Det måtte foreningen så leve med.
Men nu er vi så på banen igen, for vi
mangler nye til bestyrelsen i forbindelse
med vores generalforsamling onsdag den
20. marts. Formanden vil gerne have nyt
blod på banen, da han indstiller sit virke
som formand efter 12 år på posten. Vi efterlyser personer i voksenalderen gerne
omkring 40 til 60 år, blandt andet for at få
nyt syn på, hvordan vi kan udvikle foreningen og samarbejdet med Vesterled.
Der er mange bolde i luften både fra kommunen og fra foreningen omkring, hvad
der er muligt.
Det skulle jo nødig være sådan, at det arbejde, vore frivillige lægger i at

"servicere" Vesterled, skulle gå i stå på
grund af manglende opbakning hertil.
Så derfor kære læsere: Kender man en
person, der blot skal have et lille skub eller
en hjælpende hånd for at melde sig, SÅ
SKUB TIL DEM.
Kom og se, hvad der sker, eller ring så vi
kan få en snak omkring foreningen og den
virke. Det kosster ikke noget. Blot ring på
22 30 97 50 (Lene Funder) eller kom ind
på plejehjemmet og spørg efter Susanne
Quiding (20 15 38 40), Så vil man få en
god snak om tingene.
Vi ses
Med venlig hilsen

Mere
info i
næste
nummer
af
Lokalbladet
Her kan
man få oplysning
om:
Tidspunkt
Entre
Tilmeldingsfrist
mv.
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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
22

Hvad er det?

En ny gåde - ”Hvad er
Det”.
Det var formeringsorganerne
på træet Rødel” der var ingredienserne på sidste nummers ”Hvad er Det”.
Som det fremgik af billedet
var der tale om to forskelligt
udseende figurer. De lange
lidt lyserøde rakler er dette
års hanblomster, mens de små
fine kogler var forrige års
hunblomster, som på nuværende tidspunkt er tømte for deres frø.
Rødel er et træ, der gerne
vokser i fugtige områder og
det ses derfor tit langs vandløb.

Af Frede Nielsen

Normalt er trærødder ikke meget for
fugtig undergrund,
fordi de skal bruge ilt
til at omdanne den
kultveilte, der opsamles i dagtimerne ved
fotosyntesen til den
energi, som får træet
til at vokse. Hertil bruges der
ilt, som andre træer i almindelighed opsamler fra jorden.
Næsten alle andre trærødder
kan ikke trække ilt ud af for
våd jordbund, så derfor vil
de simpelthen gå ud, hvis der
er for meget vand i jorden.
Dette har rødellen et svar på,
idet træets rødder er udstyret
med nogle bakterieknolde, som
er i stand til at trække den
nødvendige ilt ud fra vand.
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Udtrækning af
Ødis IF lotteri
januar 2019

109, 224, 21,
4, 81, 34,
206, 69, 238,
32, 144, 47

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

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:
Kira Nielsen tlf. 26 74 84 35

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,

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

Ødis Byvej, tlf. 75 59 80 90

Formand: Jytte Johannsen 61 38 38 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

Formand: Christian Thomsen, tlf. 2292 3525

Krolfklubben ”Madholdet”,

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

Sang for Sangglade
Kontaktperson: Jette Christensen
Formand: Eigil Laursen tlf. 75 59 81 99
Eller kontakt Inge M. Thomsen, 20 14 20 71 25595106
Beboerforeningen for Fovslet og om- Ødis KFUM spejdere
egn Kont.person: Karen Nielsen, 51269469 www.odisspejder. dk
Tvetohytten, Vamdrupvej 16 A
Landsbylauget for Ødis Bramdrup
Aktivitetsudvalget

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

Formand: Lars Frandsen, tlf. 75 59 84 66

“Skovtrolden”
v/Torben Lindegaard, tlf. 28 70 72 71
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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
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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Sidste nummers Gættebillede”
var gården på Steppingvej 24 i
Ødis.
For at finde løsningen på dette
nummers Gættebillede” skal vi
ud i den sydvestlige del af sognet.

Næste nummer:
Udkommer 5. marts 2019
Deadline fredag den 22. februar 2019
kl. 8.00

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

