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Tirsdag den 5. november 2019

100-året for Genfor- Juletræstænding i
eningen
Ødis Sogn
Rotary Vamdrup har formået
at få Simon Faber, tidligere
borgmester i Flensborg,
til at holde et foredrag om
Genforeningen 2020. foredraget foregår på Hotel Vamdrup.
Læs s. 5

Lørdag den 23. nov. er der
Julemarked og juletræstænding i Ødis. I Ødis Bramdrup foregår juletræstændingen søndag den 1. dec. Begge steder håber man at finde
Julemanden. Læs s. 6 og 7

22. årgang

Spissammen aften
Formanden kunne byde velkommen til endnu en vellykket spissammen aften med
fuldt hus og masser af glade
mennesker. Det var den 16.
spissammen aften i rækken af
vellykkede arrangementer.

Læs s. 17

I dette nummer af Lokalbladet kan du læse

Dramatisk oktoberhimmel over Ødis Sø!!! (Foto: Frede Nielsen)

Velkommen til Linda

Velkommen til Linda Puggaard som
fremtidig medarbejder ved Lokalbladet.
Linda vil besøge nye beboere i Ødis
Bramdrup området.
Når I opdager, at der er flyttet nye folk
ind på en adresse, må I gerne give et tip
til de medarbejdere, der besøger nye
beboere.
I kan også sende en mail eller en sms til

Nyt fra Lokalrådet
s. 3
Galleri Mørkøre
s. 3
Velkommen til Ødis
s. 4
Banko på Vesterled
s. 4
Ødis Skole
s. 5
100året f. genforeningen s.5
Juletræstænding
s. 6-7
Hvilken Vej?
s. 8
25 års jubilæum
s. 9
Kirkesider
s. 11-14
Lokalavisen - 25 år
s. 17
Spissammen aften
s. 17
Hvad er det?
s. 23
Lottotal
s. 20
Foreninger
s. 22

mig, hvis I er i tvivl om, hvilket område, det drejer sig om.
Navne og øvrige kontaktoplysninger
findes på næstsidste side i Lokalbladet.
Så når i ser, at I har fået nye naboer, så
giv os besked.
Det er naturligvis frivilligt, om man vil
præsenteres i Lokalbladet, men vi har erfaring for, at de fleste siger ja.
nc

Sognets aktivitetskalender
NOVEMBER
1.
kl. 18-21.30, Åben Hal i Ødis
Hallen
5.
kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria
15. 16. 17. kl. 10-17, Vinteråbent i Galleri
Mørkøre
19.
kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria
20.
kl. 10-12, Frokostklubben i
Vestfløjen
20.
kl. 19.00, 100-året for Genforeningen, foredrag på Hotel Vamdrup,
Rotary
22. 23. 24. kl. 10-17, Vinteråbent i Galleri
Mørkøre
23.
kl. 10-15, Julemarked i Det gamle
Mejeri
kl. 10-15, Juletræstænding på
kirkepladsen
29. 30. kl. 10-17, Vinteråbent i Galleri
Mørkøre
DECEMBER
1.
kl. 15.00, Juletræstænding i Ødis
Bramdrup
1.
kl. 10-17, Vinteråbent i Galleri
Mørkøre
3.
kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria
6.
kl. 18-21.30 Åben Hal i Ødis
Hallen
17.
kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria
18.
kl. 10-12, Frokostklubben i
Vestfløjen
18.
kl. 19.30, Bankospil, Ødis
Hallens Cafeteria

2020
JANUAR
14.
kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria
27. kl. 19.00, Generalforsamling i
Forsamlingshuset

28.

kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria

FEBRUAR

5.
11.
25.
25.

kl. 19.30, Sogneaften med
foredrag i Vestfløjen,
Menighedsrådet
kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria
kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria
kl. 19.00, Filmaften i Vamdrup
Kino

MARTS

10.

kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria

14.

kl. 9.30-14 Loppemarked i Ødis
Hallen, Støtteforeningen

24.

kl. 19.00, Præmiewhist, Ødis
Hallens Cafeteria

Bankospil i Ødis Hallen alle onsdage fra
den 2. okt. til og med den 18. dec. Hver
gang kl. 19.30.
Der afholdes Åben Hal i Ødis Hallen
følgende datoer frem til jul:
Fredag den 1. november
Fredag den 6. december

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2019
2020

Nr. 10
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5

deadline 29. november
deadline 24. januar
deadline 28. februar
deadline 27. marts
deadline 24. april
deadline 29. maj
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udkommer 10. december
udkommer 4. februar
udkommer 10. marts
udkommer 7. april
udkommer 5 maj
udkommer 9. juni

NYT FRA LOKALRÅDET
Møde med fundraiser

Vi havde i september møde med fundraiser hos kommunen, Mette. Hun var i
Ødis for at se området ved søen, hvor vi
håber på at kunne få rejst midlerne til at
Søpavillionen kan blive en realitet. Mette
var meget positiv og udarbejdede straks
en bruttoliste med fonde, der kan være
relevante for os at søge.
Det arbejder vi stille og roligt videre
med. Vi tager det i etaper, da der ikke er
en enkelt fond, der giver så store beløb til
et projekt.

hilse på hinanden, efter at flere nye bestyrelsesmedlemmer er kommet til. Det
var et godt møde, hvor vi snakkede om
udviklingsplan for området, samarbejde
med omkringliggende landsbyer. Samt at
vi får givet videre, hvad hver forening/
udvalg arbejder med. Vi vil gerne arbejde
sammen, som man fx så, da Aktivitetsudvalget og Landsbylauget arrangerede
Sankt Hans sammen i år.
Vi blev enige om at det er en god ide at
mødes en gang årligt.

Fælles møde

Den 21. oktober havde vi et fælles møde
med Landsbylauget i Ødis, Aktivitetsudvalget og Beboerforeningen i Fovslet.
Dette møde var stablet på benene for at

Galleri Mørkøre holder vinteråbent

15. 16. 17. november
22. 23. 24. november
29. 30. november
1. december
Alle dage fra 10-17.
Så er der mulighed for at komme ind
og se Galleriet i Ødis Bramdrup.
Der er fyldt af spændende nye malerier,
der viser de nordatlantiske øer, på en
helt ny måde.

Alle er hjertelig velkommen.
Med venlig hilsen
Lone Mørkøre
Farrisvej 6
6580 Ødis Bramdrup
7559 4444 / 20671713
lone@lone-m.dk
Tjek min hjemmeside på
www.lone-m.dk
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Velkommen til Ødis Sogn
Af Inge M Thomsen

VELKOMMEN hjem kunne
denne artikel starte – idet Anders
Dahl på 44 år den 30. juni i år
flyttede hjem på gården – Ødisgård – på Fløjbjergvej 12 sammen med
Ditte Jensen 33 år.
Anders boede mere eller mindre sin barndom / ungdom her og er på den måde godt
kendt med området selvom der alligevel er
sket meget i de år han har boet andre steder.
Ditte kommer fra Sommersted og arbejder
ved Bureau Veritas som Nordisk Marketingschef med base i Fredericia, men som
navnet siger arbejder / rejser hun i de nordiske lande. Hun læste på universitet i
Flensborg og tog senere sin cand.merc. i
Kolding.
Anders snuste lidt til landbrugsuddannelsen i sine unge år – så var der militæret og
besluttede sig derefter for at læse til Ingeniør i Odense. I dag arbejder han ved firmaet
Sam Partner A/S i Kolding, et grossistfirma
der handler med ja, alt muligt som Anders
fortæller, alle mulige non-food produkter
til super- og byggemarkeder. Anders rejser
rigtig meget til Kina for at finde de rigtige
varer til den rigtig pris. Ca. 100 rejsedag
løber det nemt op i om året.
Så det er et par travle unge mennesker der
er flyttet hertil, men de nyder rigtig meget

at kunne
slappe af i
og omkring
gården og
har flere
planer, også
hunden
Valder er
glad for de
landlige
omgivelser
og den gode
plads og
hans legekammerat Anton (Christian Dahls
hund) kommer tit på besøg.
De kan godt lide at rejse og har set rigtig
meget af verden, også sådan lige en weekendtur til Barcelona kan der indimellem
blive tid til.
Ditte er allerede godt orienteret om byen
og dens historie og de har begge interesse i
at blive en del af samfundet. En af de ting
de har bidt mærke i, i modsætning til Nr.
Bjert hvor de boede tidligere er, at her hilser alle på hinanden og positiv overrasket
over de mange aktiviteter, der forgår i området. Klokken blev mange før jeg tog
hjem – med så hyggelige mennesker og en
god kop kaffe, løber tiden.
Velkommen hertil.

Banko på Vesterled
Der er banko to gange endnu i
dette efterår på følgende datoer:
Tirsdag den 12. november
Onsdag den 27. november

Vi glæder os til at se jer
med venlig hilsen
bestyrelsen for Vennekredsen.

og det sker som sædvanlig i den
store stue på Vesterled,
og det er kl. 14.00

ps. medlemskort kan købes på
stedet.
4

Ødis Skole

Brev til forældrene vedrørende foreslåede besparelser

Kære forældre
Som I nok har bemærket bliver skole–
og børneområdet også hårdt ramt af
besparelser.
På uddannelsesudvalgets ekstraordinære møde i dag (24.10. red.), blev det
besluttet, at man ikke vil vedtage forvaltningens forslag om at sammenlæse
klasser på de skoler, hvor klassekvotienten ikke er så høj. Var forslaget blevet vedtaget, havde det haft store konsekvenser for ressourcetildelingen for
Ødis Skole. Jeg er rigtig glad for, at vi
fremadrettet kan holddele og samarbejde på tværs af klasser, fordi det pædagogisk, didaktisk, trivsels– og læringsmæssigt giver god mening for vores

børn, og ikke fordi vi er nødt til det.
Jeg er sikker på, at skolebestyrelsens
koncentrerede og ihærdige arbejde i
går aftes med at kontakte politikere,
relevante aktører i lokalsamfundet og
Kolding samt deres udmeldinger og
deltagelse i diverse medier, har haft
betydning for udvalgets beslutning.
Vi vil naturligvis blive berørt af besparelserne som andre skoler i kommunen,
men det vil slet ikke have de konsekvenser, som sammenlæsninger af
klasser ville have.
Med venlig hilsen
Thomas Kjær
Skoleleder Ødis Skole

100-året for Genforeningen

Til alle interesserede.
Da kong Christian d. X red over den gamle
grænse ved Christiansfeld d. 10. juli 1920
markerede det overgangen til en ny tid for
det Sønderjyske grænseland.
Den nye grænse var trukket ved folkeafstemning forudgået af en blodig Verdenskrig. Og nu skulle de to befolkninger indrette sig på et nyt samvær.
100-års jubilæet vil blive markeret mange
steder, og der er dannet et Projektsekretariat for Genforeningen 2020, der varetager
Simon Faber vil berøre forhistorien, nutiden overordnede koordinering.
den og de planlagte arrangementer, der
Rotary Vamdrup har formået at få indbefatter både nationale danske og tyske
Simon Faber, tidligere borgmester i tiltag, samt mere lokale fejringer.
Foredraget vil på en engageret og underFlensborg,
holdende måde få os til at blive klogere på
til at holde et foredrag om
vores områdes helt specielle historie som
Genforeningen 2020.
grænseland og vores centrale stilling i det
Foredraget vil foregå på
dansk/tyske samarbejde og handel. Hvem
Vamdrup Hotel
sagde ”Den rådne banan” ?
d. 20. november 2019 kl. 19:00.
Med venlig hilsen
GRATIS ADGANG
og på vegne af Rotary Vamdrup
Kaffe og kage kan købes.
Malene Richert.
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Julemarked i Ødis
Vi gentager succesen og holder julemarked i
”Det gamle mejeri” i Ødis
Adresse: Mejerivej 22, Ødis 6580 Vamdrup

Lørdag den 23. november 2019 kl. 10-15
Der vil være fint håndværk, keramik, glaskunst og meget andet
godt at finde i de julepyntede haller.
Kom og køb en kop kaffe, gløgg og æbleskiver og få en hyggelig stund til årets julemarked, alt imens I lader jeg friste af de
fine ting i boderne.
Og til børn og barnlige sjæle, husk vi vækker julemanden kl.
15.00. Derefter går vi samlet ned til juletræet ved Ødis Kirke,
hvor vi får byens juletræ tændt og synger og danser om juletræet.
Der er godteposer til alle børn (kræver ikke tilmelding).
Vel mødt til en hyggelig dag
Aktivitetsudvalget og julemarkedsudvalget
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Juletræstænding i Ødis Bramdrup
Første søndag i advent

Gløgg og æbleskiver kan købes
30 kr. pr. voksen og 10 kr. pr.
søndag den 1. december for
barn.
kl. 15.00
Der er slikposer til børnene. Husk
inviterer Landsbylauget Ødis
tilmelding via SMS til Claus
Bramdrup til juletræstænding
Mørkøre på 5155 4484
med julesange senest den 25. november.
på ”Torvet” ved Alle er velkomne
rundkørslen i
Landsbylauget Ødis Bramdrup
Ødis Bramdrup.
Efterfølgende
Gløgg og æbleskiver:
skal julemanden 30 kr. pr. voksen
findes i området 10 kr. pr. barn.
Slikposer: SMS 5155 4484.
omkring Den
til Claus Mørkøre senest den 25.
Gamle Sportsnovember.
plads.
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Hvilken vej ?

Løsningen på sidste nummers
”Vejgættebillede” er en stump af den
nordøstlige del af Fovsletgårdsvej i Fovslet.
Denne gang er billedet foreviget i den
centrale del af sognet.
Hvilken vej?

Loppesager

Afhentes hurtigt efter aftale
Henvendelse:
Tlf. 28 12 88 79 / Tlf. 40 96 85 34
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TVETO-hyttens 25 års
jubilæum

Humøret var i top, flag og faner fundet frem
og endda solen tittede frem den 20. oktober
da Ødis spejdernes fejrede TVETO-hyttens
25 års jubilæum og fik indviet vores Shelter.
Tak til alle der kiggede forbi og på anden vis
har støttet spejderarbejdet. Her følger lidt
stemningsbilleder fra dagen
samt af dygtige
Bævere der
vandt en bronze
plads i årets
ridderturnering
i Marienlundsskoven.

STØT VORE
ANNONCØRER - DE
STØTTER
OS
9

FAGKUNDSKAB . KVALITET . SERVICE
__________________________________________________________________________

VAMDRUP
SPECIALOPTIK
OPTIKER - OPTOMETRIST
TLF. 75 58 10 86

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

URE - BRILLER

GULD - SØLV

GRATIS synsprøve
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EFTERÅR PÅ KIRKEGÅRDEN

”Lær mig, o skov,
at visne glad
som sent i høst
dit gule blad;
et bedre forår kommer.
Der grønt mit træ
skal herligt stå
og sine dybe rødder slå
i evighedens sommer.”
(A. Oehlenschläger)

NOVEMBER 2019
11

HALLOWEEN – BØRNEGUDSTJENESTE
En hyggelig, uhyggelig oktober eftermiddag
i Ødis Kirke, med spejderne, mange børn og
voksne, englene Tina og Karin og djævlen
Berith. Her var hekse og spøgelser, og mange andre skræmmende og sjove skabninger.
Børnene var rigtig gode hjælpere, da præsten
forsøgte at lave skabelsen på ny, men djævlen Berith lavede store problemer for os!
Efter alt arbejdet fortjente vi lidt mad, og i
Vestfløjen, ventede de søde damer i engleklubben med pasta og kødsovs - og så spiste vi lidt mere slik! 60 mennesker i Vestfløjen - det er da vist ny rekord, men der var
plads til alle. Hvilken fest!

KOMMENDE ARRANGEMENTER I 2020:
Sogneaften

Onsdag den 5. februar kl. 19.30 ønsker vi velkommen til sogneaften i
Vestfløjen. Vi får besøg fra KFUM’s soldatermission.
Mere info kommer senere.

Filmaften

Tirsdag den 25. februar samles vi i Vamdrup kino til filmaften med efterfølgende ost og vin. Info om filmen kommer senere.
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FROKOSTKLUBBEN
Møde i Frokostklubben
den 16. oktober 2019.
Ved denne måneds møde i Frokostklubben havde vi besøg af to indlægsholdere, Georg Nissen og Erik Søndergård, fra PROPA
(Prostatakræftforeningen). De fortalte
om foreningen samt symptomer, diagnose, behandling og konsekvenser ved
prostatakræft.
PROPA har et landsdækkende net af
lokalafdelinger, og arbejder for at udbrede viden og information om sygdommen, sikre ensartede behandlingsmuligheder af høj standard over hele
landet samt tilskynde til forskning i
sygdommen, dens årsager og behandlingsmåder.
Kræft i blærehalskirtlen (prostata) rammer
”kun” mænd, da kvinder ikke har nogen
blærehalskirtel. Da det oftest er mænd over
50, der rammes, må Frokostklubbens medlemmer siges at være den præcise målgruppe.
Symptomer på prostatakræft kan blandt
andet være blod i sæd eller urin samt smerter ved vandladning. Disse symptomer bør
få mænd til at gå til læge for at blive undersøgt. Undersøgelsen vil i første omgang
bestå i, at lægen føler på prostata samt evt.
tager en blodprøve for måling af PSAProgrammet for resten af efteråret:
Onsdag 20-11-2019:
Leif Aasholm, tidligere kriminalassistent, fortæller om kriminaltekniske
undersøgelser.
Onsdag 18-12-2019:
Jens Jørgen Holst, Ødis : ”Min kones
tyske familieforhold.”
Kontaktpersonerne er :
Jens Vang
21748508
Christian Dahl
40325985
Rasmus Ravn
81904800

indhold (indhold af Prostata Specifikt Antigen). Hvis PSA-indholdet er højt, kan det
indikere kræft i prostata. Yderligere undersøgelser foregår ved en urolog, og kan
bestå i MR-scanning og vævsprøver.
Diagnosen kan først stilles, når en vævsprøve viser, at der er kræftceller til stede.
Derefter skal det konstateres, om sygdommen har spredt sig eller ej, da det er afgørende for den videre behandling.
Hvis kræften er begrænset til prostata og
de nærmeste omgivelser, kan behandlingen
bestå i operation eller strålebehandling.
Har den spredt sig til andre dele af kroppen
behandles den med hormoner, kemoterapi
og i nogle tilfælde radioaktiv stråling.
Der kan være mange konsekvenser efter
behandling for prostatakræft. Det kan være
problemer med at holde på vandet
(inkontinens), vandladningsproblemer,
rejsningsproblemer, blære- og tarmproblemer, træthed og hormonelle senfølger.
Vi siger mange tak til Georg Nissen og
Erik Søndergård for et interessant og lærerigt foredrag om en sygdom, som vi alle i
klubben kan være potentielle ofre for.
Karl Schmidt.
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LEJLIGHEDSKOR
Gudstjenester i Ødis Kirke
november—december 2019
Hvor andet ikke er nævnt er
gudstjenesten v/sognepræst
Inger Hvindenbråten

November
3. Allehelgens søndag kl. 19.00
Mindegudstjeneste.
Musik ved Karin Petersen, orgel og
Maren Frost Nielsen, cello
10. Ingen gudstjeneste
17. 22. søndag e. Trinitatis kl. 9.00
24. Sidste s. i kirkeåret kl. 10.30

December
1. 1. søndag i advent kl. 10.30
8. 2. søndag i advent kl. 19.00
”De ni læsninger”
Gløgg og æbleskiver i Vestfløjen
15. 3. søndag i advent kl. 14.00
”Vi synger julen ind”
22. Ingen gudstjeneste
24. Juleaften kl.13.00
Familiegudstjeneste
Juleaften kl. 16.00
Julegudstjeneste
25. Juledag kl. 10.30
Højtidsgudstjeneste
26. 2. juledag Ingen gudstjeneste
29. Ingen gudstjeneste
1. januar: Nytårsdag kl. 14.00
Nytårs gudstjeneste ved Anna-Sofie
Arendt, ny sognepræst i Seest

Onsdag d. 8. 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,
d. 8., 15., 22. og 29. fra kl. 19-20.30.
Vi øver et repertoire, som vi synger til
kyndelmisse-gudstjeneste
søndag d. 2. februar kl. 19.
Korprøverne finder sted i Vestfløjen.
Tilmelding til Karin på 41593437 – gerne
sms :-)

KIRKENS HJEMMESIDE

Vi har behov for en, der kan hjælpe os med
kirkens hjemmeside, til at holde den opdateret og aktuel. Måske er det dig, der har de
tekniske og kreative evner, vi søger,
Løn efter aftale.
Interesserede: kontakt formand i menighedsrådet, Tina, tlf. 61708812
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
15

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
16

LOKAL AVISEN
for 25 år siden
Nr. 8 tirsdag
den 18. oktober
1994

Den formelle indvielse
af Vestfløjen fandt sted
søndag den 2. oktober
efter gudstjenesten.
Cirka 60 mennesker
tog imod invitationen
fra Menighedsrådet om
at bese den smukke nye
bygning samt nyde et
glas vin og en småkage.

Spissammen aften i Ødis
Forsamlingshus

Tirsdag den 22. oktober klokken
17.30

Formanden kunne byde velkommen til
endnu en vellykket spissammen aften med
fuldt hus og masser af glade mennesker.
Det var den 16. spissammen aften i rækken
af vellykkede arrangementer, hvoraf Sonja
har været tovholder 14 gange.
Nu er det Kent, der står for maden, og det
var hans anden optræden i køkkenet, og
han fik hjælp af sin kæreste, Karin.
Der var 73 betalende gæster, hvoraf de 5
var børn, og man fornemmede virkelig, at
de havde taget det gode humør med. De

tog godt for sig af den lækre mad, snakken
gik lystigt, og man følte i den grad, at de
hyggede sig.
Det længe ønskede depotrum er nu færdigt, og kunne fremvises på aftenen. Bestyrelsen har modtaget ibrugtagnings tilla-

delse, og formanden benyttede lejligheden
til at takke alle de frivillige, som har været
involverede i projektet. For eftertiden vil
borde og stole blive opbevaret der, og fryserne, som nu står på loftet, vil også få
deres plads her. Det viste sig for øvrigt i
løbet af aftenen, at depotrummet også kunne bruges som legerum.
Det blev, som de foregående 15 spissammen aftner, en rigtig god aften, og mange
gav udtryk for, at de glædede sig til den
næste spissammen aften.

Eigil Laursen

Et kig ind i det nye depotrum.
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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?

Af Frede Nielsen

Det er ikke alene for at sikre artens overlevelse, men er i det hele
taget til gunst for naturens mangfoldighed, idet overskuddet bruges
til føde for faunaen i almindelighed.
Dog er det sådan, at det for floraen i mange tilfælde er en fordel, da
mange planter producerer frugter,
som er direkte egnede til at blive
indtaget af et dyr eller en fugl med
spredning for øje. Der sker det, at
frugterne om efteråret skifter farve
og sukkerindhold, som gør dem synlige og appetitlige for dyr og fugle.
De bliver indtaget som fødemiddel
og det bløde væv optages i dyre- og
fuglemaver, mens den hårde kerne
blot passerer gennem fordøjelseskaHermed en ny gåde fra Moder
nalen i uskadt tilstand og først dukNatur: ”Hvad er Det”.
ker op igen sammen med afføringen.
Det var nogle et år gamle frø af
Nu overvintrer frøet og har efter
træet ahorn, som var blevet samlet spiringen næste forår således en
sammen af en lille mus og brugt til klat gødning til at starte sin vækst
fødeindtagelse, der var gåden i sid- med.
ste nummer. Som man kan se ved
Det er dog ikke tilfældet i det
nærmere eftersyn, har musen bidt
aktuelle tilfælde, hvor musen jo har
sig gennem frugternes skal for at
fortæret selve kernen, således at det
komme ind til kernen, som så er
kun har været til fordel for den,
blevet spist.
mens træet er blevet snydt, men det
Det er helt normalt i vores na- skal der også
tur, at både floraen og faunaen
være plads
producerer et endog meget stort
til for biodioverskud af frø for planternes ved- versitetens
kommende og af unger for dyrenes. skyld.
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Udtrækning af
Ødis IF lotteri
Oktober 2019

6, 241, 120,
154, 188, 129,
181, 193, 45,
92, 102, 33

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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6
241
120
154
188
129
181
193
45
92
102
33

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

ktober

1
0
4
8
9
1
3

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

2

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
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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På sidste nummers ”Gættebillede”
var det huset på adressen Fløjbjergvej 26 i Ødis der var foreviget.
Dette nummers ”Gættebillede”
skal man søge efter i den centrale
del af sognet.
Hvor er vi henne?

Næste nummer:
Udkommer 10. december 2019
Deadline fredag den 29. nov. 2019
kl. 8.00

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

