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En dag til hundetræ- Sankt Hans i Fovslet Ødis spejdernes somning i ØBcH
merlejr 2020
Trods corona tider blev
det Skt. Hans i Fovslet.
Det var sommer, og sol
og Mette og Søren på
Chr. Holmsvej 9 inviterede igen i år til grill og
Læs s. 8-9 hygge. Læs s. 7

Som hundeejer gennem de
sidste 15 år med racen Welsh
Corgi Cardigan, har jeg fået
mange erfaringer og lært
rigtig meget.

Som for alle andre har spejderlivet i Ødis været anderledes dette forår og sommer. Vi
fik mulighed for at starte
møder op i juni, men så var
der lige det med den årlige
sommerlejr. . Læs s. 22-23

I dette nummer af Lokalbladet kan du læse

Nyanlagt sti fra den nye udstykning Søvænget og ned til
Søstien. (Foto: Eva Schmidt)

Sport i Ødis Hallen
sæson 2020/2021
Gymnastik, fodbold, håndbold, badminton og ikke
mindst ”fodbold for sjov”
Læs s. 18-19

Nyt fra Lokalrådet
s. 3
Galleri Mørkøre
s. 3
Velkommen til Ødis
s. 4
Gen. Fors. Antenneforening s. 4
Skolen
s. 5
Velkommen til Ødis
s. 6
Gen. Fors. Ødis Vandværk s. 6
Ødis Spejderne
s. 7
Hundetræning i ØBcH s. 8-9
Hvilken Vej?
s. 10
Kirkesider
s. 13-16
Hvad er det?
s. 21
Lottotal
s. 24
Foreninger
s. 26

Kræftens Bekæmpelse
Landsindsamling
søndag den 16. august
kl. 10-13
Hvis du har lyst til at bruge 2-3 timer til et godt formål, kan du melde dig som indsamler hos
Lena Møldrup, Vamdrup tlf. 21 59 60 01
Ved Landsindsamlingen i 2019 var ca. 26.000 indsamlere med til at indsamle mere end 35 mio. kr.

Sognets aktivitetskalender
AUGUST
20. kl. 16.45, Spejderne starter ny
sæson
SEPTEMBER
2.
kl. 19.00, Generalforsamling i
Ødis Antenneforening,
Ødis Hallens Cafeteria
7.
kl. 19.00, Generalforsamling i
Ødis Vandværk, Ødis Hallens
Cafeteria
15. kl. 19.30, Orienteringsmøde
om menighedsrådsvalg i Vest
fløjen
16. kl. 10-12, Frokostklubben i
Vestfløjen
19. kl. 13-16, Aktivitetsdag ved
søen
20. kl. 10.30, Høstgudstjeneste i
kirken
26. kl. 10-17, Atelierdag,
Galleri Mørkøre
27. kl. 10-17, Atelierdag,
Galleri Mørkøre
29. kl. 19.00, Sang for sangglade, i
Vestfløjen,

21.

kl. 19.30-21.00, Start på
Fodbold for sjov,
Ødis Hallen, Ødis IF

29.

kl. 19-30 Sogneaften, Foredrag
ved Jens Jørgen Holst i
Vestfløjen

NOVEMBER
18. kl. 10-12, Frokostklubben i
Vestfløjen
DECEMBER
3.
kl. 19.00, Julekoncert med
Zenobia i Ødis Kirke
16. kl. 10-12, Frokostklubben i
Vestfløjen
2021
MARTS
15. kl. 19.00, Generalforsamling i
Forsamlingshuset
MAJ
9. kl. 10.30 Indvielse af
Grænsestien Ødis Bramdrup
Aktivitetsdag ved Ødis Sø

Lørdag den 19. september kl. 13-18

OKTOBER
20. kl. 17.30, Spis sammen aften i
Forsamingshuset
21. kl. 10-12, Frokostklubben i
Vestfløjen

Sang for sangglade

Planen for sangaftnerne er usikker, da der
kan komme nye Coronaregler

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2020
Nr. 7
Nr. 8
Nr. 9
Nr. 10

deadline 28. august
deadline 25. september
deadline 30. oktober
deadline 27. november
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udkommer 8. september
udkommer 6. oktober
udkommer 10. november
udkommer 8. december

NYT FRA LOKALRÅDET

Så er sommerferien ovre for de flestes
vedkommende, og i Lokalrådet trækker
vi i arbejdstøjet igen og holder møde i
den kommende uge.
I juni måned blev det offentligt, at Ødis
er tildelt 1.mio kroner fra Real Danias
Underværker kampagne til Søpavillonen
projektet. Det er et kæmpe skridt i den
rigtige retning, og vi er stolte over at være udvalgt blandt 146 ansøgere fra hele
landet. Vi er blandt andet udvalgt, fordi
Søpavillonen kan være med til at skabe
nye relationer blandt beboerne i Ødis og
omegn samt at Søpavillonen har mange
forskellige anvendelsesmuligheder.
Hele pressemeddelelsen fra Underværker
kan læses på Ødis.dk under udviklingsprojekter.

Stien fra Søvænget til søen er nu færdiggjort - det er dejligt.
Lokalrådet har omdelt en grøn seddel i
din postkasse, hvor vi har startet en lokalindsamling, for at Søpavillonen kan blive
en realitet. Rigtig mange har allerede
doneret – mange tak for det!
Vi har tilmeldt Ødis til Ren natur dag,
hvor vi tjener 3000 kr. som er øremærket
til Søpavillonen. Dato kommer snarest,
hold øje med facebook. Vi får jo brug for
nogle hjælpere

Galleri Mørkøre

Galleri Mørkøre holder åbne atelierdage i samarbejde med Kolding
kommune.
Den 26. - 27. september fra 10-17 er der mulighed for at se,, hvordan en kunstner arbejder.
Der er mange forskellige stilarter, så der er noget for enhver smag.
Galleri Mørkøre har i år en dygtig gæsteudstiller, der laver det flotteste keramik.
Så kom endelig forbi og se de nye malerier og keramikken, der passer til.
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Velkommen til Ødis Sogn
Af Inge M Thomsen

Medio april overtog Monica Hansen 28 år og Brian Nielsen 35 år
huset på Byvænget 14.
Historien denne gang er lidt anderledes end
normalt, idet de tiden forinden boede til
leje i huset på Ødis Byvej 30.
Her boede de i ca. 4 år og var blevet glade
for både byen og området. Sønnen James,
der nu er 4 år, var glad for både dagplejen
og nu børnehaven Søbo. De gik som så
mange andre ture i området og så en dag, at
huset her var blevet sat til salg. De kiggede
på salgsopstilling mm. og ja, det hele passede dem godt, og huset blev købt. Ja, så
nemt kan det være.
De er nu i gang indenfor med at give huset
den store tur, og de var også i fuld gang, da
jeg var på besøg. Det de var færdige med
pt. gav huset et lyst og moderne indtryk.
Godt når man selv kan en del, og der er
flere håndværkere i familien.
Sønnen James legede i sit værelse og kom
lige frem, da han skulle med på billedet –
fik ham lige spurgt, om han var glad for at
gå i børnehaven, og det var han og hans
bedste ven er Lærke, som han også havde
været sammen med i dagplejen.

GENERALFORSAMLING i
ØDIS ANTENNE FORENING
i Ødis Hallens Cafeteria

onsdag den 2. september
2020 kl. 19.30

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Årsregnskab og kontingent
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter

Monica var tidligere
en hestepige, men et
alvorligt styrt har for
nu sat en stopper for
den hobby. Lige nu
er hun nu også på
orlov og skal føde til
september. Ellers
jobber hun i Haderslev hos en tandlæge.
Brian er personlig
plejer og arbejder i
Sønderborg.
Nu er det huset, der tager al fritiden, men
ellers kan han godt lide at optage film, bl.a.
små reklamespot til forskellige medier.
De har hilst på flere af naboerne og især
Ina, nabo til den ene side er James glad for.
Under samtalen kom vi lige ind på de 2
foreninger, vi har: Lokalrådet og Lokalbladet. De blev orienteret om disse og at alt jo
er frivilligt arbejde, men lidt penge skal der
bruges. Det noterede de sig og ville selvfølgelig også gerne støtte dette, 100 kr. til
hver forening om året, har alle som de sagde, jo da råd til.

På valg: Erik Mathiesen. Gerhard
Knudsen og Niels Christensen
6. Indkomne forslag (Forslag skal være
bestyrelsen i hænde senest 18.03.20)
7. Eventuelt
Hjemmeside: www.oedisaf.dk
E-mail:
oedisaf@oedisaf.dk
Generalforsamlingen den 25.3. blev
udsat på grund af Coronakrisen. Hermed indkaldes til ny generalforsamling.
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Sankt Hans i Fovslet

Det var sommer og sol og Mette og
Trods corona tider blev det Skt. Hans i Søren på Chr. Holmsvej 9, inviterede
igen i år til grill og hygge.
Fovslet.
Mange kom og fandt en plads ved bordene i teltet, som ugen før var blevet
brugt til sønnen af huset—Jacobs studenterfest.
På grund af restriktioner i tiden før
den 23. juni omkring, hvor mange man
måtte samles, var der ikke forberedt et
Skt. Hans bål, men det blev en hyggelig aften alligevel, hvor der blev snakket på kryds og tværs og skålet flittigt.
Kn

Blomsterstriber langs Søstien. Disse er primært for insekter, men der må plukkes
buketter. Den dominerende lilla blomst hedder honningbier. (Foto: Eva Schmidt)
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Velkommen til Ødis Sogn
Af Inge M Thomsen

I december 2019 overtog Sara Egeskov Johannsen på 24 år og Dennis
Pedersen på 27 år villaen på Hans
Dalls Vej 2. Huset havde den forrige ejer
startet istandsættelsen på, og det har de
unge mennesker fortsat.
Især første salen skulle gøres færdig, men
helt sikkert de får et skønt hus at bo i. Dejligt når så smukt et hus får et nyt liv.
Sara kører hver dag til Vejle hvor hun arbejder i en butik Name IT, hvor hun sælger
børnetøj. Dennis er elektriker og arbejder i
firmaet Strøh i Kolding.
De boede tidligere til leje i Kolding og
ønsket om eget hus pressede sig på. De
kiggede rundt i området. Dette hus var
faktisk det første de så, men skulle lige
rundt om lidt flere huse før de vendte tilbage og købte huset.
Sara er født og opvokset i Vamdrup og
Dennis i Kolding, så familie mm er ikke
langt væk.

Lige nu er der ikke
tid til ret meget
andet end at passe
jobbet og arbejde på
huset, men ellers
elsker de at køre ud
i naturen på deres
motorcykel (Sara
sidder bagpå) samt
ud og sejle i deres
båd. Men nu gå de
snart på ferie og mon ikke der bliver tid til
en lille tur.
Man skimter lige tavlen bag ved dem på
billedet. Det er deres to-do-liste. De må
nyde hver gang, de kan viske en linje ud.
De har sagt goddag til flere i området, men
i disse coronatider er det mest blevet til et
Hej til dem, der er gået forbi. De har været
inde på Facebook mm og er positivt forundret over de forholdsvis mange aktiviteter,
der foregår i vort samfund.

ØDIS VANDVÆRK Amba

Afholder ORDINÆR GENERALFORSAMLING
mandag den 7. september 2020 kl. 19.00 i
Ødis Hallens Cafeteria

Dagsorden:

6. Valg af suppleant til bestyrelsen:
På valg er John Bording
7. Valg af revisor:
På valg er Kjeld Kyhl Petersen
8. Behandling af indkomne forslag (for
at de kan behandles kræves, at de afgives til formanden senest 1. april 2020):
9. Eventuelt.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
www.odisvandvaerk.dk

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning over det forløbne år
3. Det reviderede regnskab fremlægges
til godkendelse
4. Budgettet for det kommende år
fremlægges til godkendelse.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er:
Anders Krogsgaard (formand),
Kristian Frandsen(vandværkspasser)
Niels Christensen
- alle genopstiller

Generalforsamlingen den 20.4. blev udsat.
Hermed indkaldes til ny generalforsamling.
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Torsdag d. 20. august 2020
starter Spejderne i Ødis
den nye sæson
for alle, både nye og gamle spejdere
Er du til friluftsliv? Kan du lide at være ude i og undersøge naturen,
være kreativ, lave mad på bål, bygge med rafter og finde vej, lege og udfordre
dig selv sammen med andre. Så kom og få en smagsprøve på spejderlivet, uanset
om du har været spejder før, er stor lille eller bare dig.
For nye spejdere er de første 6 møder gratis ellers er kontingentet 200 kr. pr
halvår.
De ugentlige spejdermøder bliver holdt:

Bæver for børn i 0. og 1. klasse
- torsdag kl. 16.45 til 18.15
Ulve for børn i 2. og 3. klasse
- torsdag kl. 16.45 til 18.15
Juniorer fra 4. klasse og op
- torsdag kl. 18.30 til 20.30
Vi mødes i spejderhytten som hedder TVETO-hytten og ligger på Vamdrupvej
16 i Ødis.
Der er tradition for, at de spejdere, der skal rykke over i den næste gruppe, starter
efter sommerferien i den gruppe, de forlader. I år vil vi dog gerne have, at de
”gamle Ulve”, som nu går i 4. klasse og op til at starte sammen med juniorerne
kl. 18.30.
Information kan fås på 2388 9196 (Anne), 4119 0703 (Jette)
eller odisspejder@gmail.com.
Find os på www.odisspejder.dk

Spejderhilsen fra lederflokken
Karoline, Stella, Jens Thorvald,
Casper, Jens, Jette og Anne
”At være spejder er at være en del af et fællesskab, hvor leg og
ansvar forenes. Vi udfordrer hinanden og giver børn og unge
mod på at tage ansvar”
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En dag til hundetræning i ØBcH
Som hundeejer gennem de sidste 15 år
med racen Welsh Corgi Cardigan, har jeg
fået mange erfaringer og lært rigtig meget.
– nemlig hundetræning.
Gennem de seneste ca. 10 år, har jeg været
aktivt medlem af hundeklubben ØBcH
(Ødis Bramdrup Civilhunde Førerforening) – en lokalafdeling under DcH.
Hundeklubben tilbyder mange forskellige
hold, og vi træner altid efter de positive
indlæringsprincipper, med motivation og
belønning.

ØBcH tilbyder:





Agility på flere niveauer
Hvalpe- og unghundehold
Familielydighed
Rally lydighed på begynder- og
øvet niveau

NoseWork
Ydermere tilbydes der kurser og aftenarrangementer om forskellige emner fx adfærdsproblemer, hundemassage, socialiseringsgåture mv.
For mig og min hund, er det et fristed at
være til hundetræning. Et sted, hvor vi
tanker op, både mentalt, fysisk og socialt.
Et sted, hvor vi i høj grad føler os velkomne.
Derfor tænkte jeg, jeg ville invitere Lokalbladets læsere med ind til en helt almindelig dag til hundetræning, hvor vi har trænet
Rally lydighed.
God læselyst!
”Det er torsdag aften. Hundeburet er i
bilen, godbidderne, vandskålen og førerli-

nen er pakket – og Dina (min hund) bliver
sat ind.
Vi ankommer på sportspladsen i Ødis
Bramdrup, og allerede da jeg åbner bagklappen, og tager Dina ud af bilen, er hun
i hopla. Hun ved godt, hvad der skal ske!
Vores træner er i færd med at sætte en
bane op – en lang bane kan jeg se, for der
er mindst 20 skilte indtil videre.
Dina får snor på, og vi går rundt langs
pladsen, så hun lige kan få tisset af. De
andre hunde på holdet er spottet. Det kan
ikke gå hurtigt nok med at nå frem og hilse
på hundevennerne.
Efter en masse snudedyt, logren med haler
og glade miner, tager træneren ordet og
introducerer os for aftenens ”program”.
I aften tænkte hun, vi skulle starte med at
træne socialisering, ro og kontakt. Herefter havde hun stillet en bane op, vi kunne
gå, mens hun ville følge med på sidelinjen.
Vi istemmer og er alle med på idéen, og
fordeler os herefter i en cirkel med hunden
på plads.
Først får vi besked på at lave nogle helt
enkle begynderkommandoer:
Plads - Sit Foran - 1 skridt stå - 1 skridt
dæk - 1 skridt sit – Dæk - gå rundt om og
tilbage på plads osv.
Efter at vi har etableret god kontakt med
vores hunde, ”cirkulerer” vi omkring hinanden med hundene i snor, og veksler mellem at træne lineføring og lidt rallyøvelser
i bevægelse fx Tyskervendinger – Tulipan 8

Synkronvendinger osv.
Her er kontakten med hunden virkelig vigtig, så det er føreren, der har hundens opmærksomhed og ikke lader sig forstyrre af
”alt det andet” der foregår omkring os.
Dina er totalt klar og har høj haleføring.
Måske skyldes det de lækre lakseguffer jeg
har i hånden…
Efter en lille drikke- og tissepause (til hundene), er vi klar til banegennemgang.
Vi sætter hundene af, mens vi andre følger
med træneren rundt langs banen, som hun
har stillet op.
Under banegennemgangen introduceres vi
nogle gange for nye skilte, vi skal have
indlært. Andre gange er det ”de gode gamle” velkendte skilte, vi næsten kan lave i
søvne. Vores træner er rigtig dygtig, og
finder ofte på nye kombinationer af baneopstillingen.
På banen i dag har hun vekslet mellem
skilte, på både begynder niveau og helt op i
champion klassen. Der er også sat kegler
op til en dobbelt slalom, og sørme om hun
ikke også har sat det fristende 8-tal op med
sideskift bagved – dén er svær!
Det fristende 8-tal er kendetegnende ved,
at man skal gå ”et 8-tal” rundt om de to
kegler, der er sat op. Ved keglerne er der
også sat små metaldåser med guffer i, som
hundene meget
gerne vil have
snuden i. – Her er
kunsten at bevare
kontakten md hunden, ellers bliver
man disket, hvis
den rører dåserne.
Efter vi alle havde
gået banen nogle
gange på skift,
pakkede vi skiltene
sammen, og sad til
sidst og snakkede
lidt med en kop
kaffe i hånden.
Af og til er vi heldige, at der er
nogen, der tager
kage med.

På vej retur mod bilerne, går vi langs kanten af sportspladsen igen, for ikke at forstyrre Krolferne, der også spiller torsdag
aften.
Med mig hjem har jeg en træt hund, der
samtidig er så høj af dopamin af ren iver
over, hvor dygtig hun har været.
Endnu en vellykket og dejlig aften i hundens tegn er nu ovre – jeg sætter Dina i
buret, tager afsked med holdkammeraterne
og smutter hjem til min mand, der
(forhåbentlig) har nydt stilheden og lidt
alene-tid.”
Tak fordi du læste med.
Hvis du vil læse mere om vores fantastiske
lille hundeklub, kan du se det her: http://
www.dch-obch.dk/
Hvis du ønsker at læse mere om Rally Lydighed, er her et link til DKKs hjemmeside. Dch har ikke nogen god beskrivelse af
sporten, derfor linker jeg til DKK: https://
www.dkk.dk/kurser-prover-og-traening/
aktiviteter-med-din-hund/rally
Skrevet af:
Rikke Hjort Laursen, med lille Dina liggende ved siden af.
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Hvilken vej ?
Denne gang kan
man finde motivet
på ovenstående billede omtrent midt i
Ødis Sogn.
En stump af
Ødisvej ved Dridevad Bro er løsningen på sidste måneds
”Vejgættebillede”.

Loppesager

Afhentes hurtigt efter aftale
Henvendelse:
Tlf. 28 12 88 79 / Tlf. 40 96 85 34
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STØT VORE
ANNONCØRER - DE
STØTTER
OS
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FAGKUNDSKAB . KVALITET . SERVICE
__________________________________________________________________________

VAMDRUP
SPECIALOPTIK
OPTIKER - OPTOMETRIST
TLF. 75 58 10 86

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

URE - BRILLER

GULD - SØLV

GRATIS synsprøve
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MENIGHEDSRÅDSVALG 2020
Valgforsamling

1. Velkomst ved valgbestyrelsen.
2. Valg af dirigent.
3. Formanden for menighedsrådet beskriTirsdag 15. sept. kl. 19.30 i Vest- ver menighedsrådets opgaver, kompetencer
fløjen, ved Ødis Præstegård, Ødis og hidtidige arbejde.
4. Opstilling af kandidater til menighedsByvej 1, 6580 Vamdrup.
rådet.
Der skal vælges nye medlemmer til menig- 5. Kandidaternes egen præsentation.
6. Debat og mulighed for spørgsmål til
hedsrådet i Ødis, derfor afholdes der
kandidaterne.
’Valgforsamling’, hvor nye potentielle
kandidater præsenterer sig selv, og hvor vi 7. Gennemgang af afstemningsreglerne
stemmer nye medlemmer ind i rådet til den ved valgbestyrelsen.
8. Skriftlig og hemmelig afstemning.
næste 4-årige periode.
Vi er heldige, at flere beboere i Ødis Sogn 9. Optælling af stemmer og annoncering
allerede har tilkendegivet, at de er interes- af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen.
serede, og hvis du synes det kunne være
interessant at arbejde med kirkeligt arbej- 10.Valg af stedfortrædere efter samme
de, så mød endelig op og stil op til valget. procedure.
Stiller du ikke op til valget, har du til gen- 11.Valgbestyrelsen orienterer om resultatet
gæld denne aften mulighed for at gøre din af valgforsamlingen samt om muligheden
for afstemningsvalg og fristen for at indledemokratiske stemme gældende og stemvere en kandidatliste.
me på din favoritkandidat.
Aftenens program er fastlagt af kirkemini- 12.Eventuelt.
steriet og ser således ud:

Alle er hjertelig velkomne.

AUGUST 2020
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KONFIRMATION 2020
KONFIRMANDER
I ØDIS KIRKE
SØNDAG DEN 30. AUGUST
KL. 9.30

Louise Terese Gram
Mia Buchholt Olsen
Nicolai Due-Kristensen
Søren Holm Knudsen
Oscar Fernandez Nissen

KL. 11.15

Laura Fog Nielsen
Emma Gade
Stine Sørensen
Adrian Leon Rasmussen
Benjamin Nyhøj Olsen
Længe ventet, men endelig! Vi ser frem
til at fejre de unge mennesker på denne
sensommersøndag. Da vi fortsat har afstandskrav i kirken, bliver der i år to konfirmationsgudstjenester, og der er desværre kun plads til inviterede gæster (max 20
personer pr. familie inkl. konfirmanden).

Vi ønsker alle vore konfirmander
stort tillykke med deres
konfirmation!
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Der er mulighed for at
aflevere
telegrammer i
Vestfløjen fra
kl. 9 på
konfirmationsdagen.

MANGE DÅBSBØRN I ØDIS
Det er altid en stor glæde at få fejre dåb
i kirken! Og faktisk er det sådan, at sidste år og indtil nu i år har vi haft flere
dåb end bisættelser/begravelser i kirken.
Det er en glædelig udvikling for vores
dejlige sogn, at så mange unge familier
vil bo her. Og det er skønt når der er liv
og børnelatter i kirken.
Vi har faktisk haft en ganske lang kø af
børn, der skulle døbes i foråret, men
mange skulle udskydes på grund af nedlukningen. Efterhånden er nu de fleste
blevet døbt, og i mellemtiden er der
også kommet nogle nye på listen, som
vi ser frem til at møde i efteråret.
Den 14. juni fejrede vi Lauges dåbsdag.
Mor og far, Maria og Niels, har været så
søde at dele nogle minder fra dagen med
os. På billederne er også den stolte storebror August med. Han har meget stor
forstand på traktorer, og passer sådan
set rigtig godt ind her i Ødis!
Tag kontakt til Inger, hvis I ønsker dåb.
Hvis man ikke blev døbt som lille, må
man også gerne blive døbt som større,
som ung eller voksen.

FROKOSTKLUBBEN
Efterårsprogram for 2020:
16.09.2020:

Biavl - honningavl - bier for miljøet!
Ejner Junge

21.10.2020:

Arbejdet som retsmediciner
Brit Sørensen, læge

18.11.2020:

Hvad er Sct. Georgsgilderne i Kolding?
Medlemmer af ledelsesgruppen kommer
og fortæller

16.12.2020:

Ulven og dens fremtid i Danmark,
Bent Junker Hansen, Vildkonsulent

Kontaktpersonerne er :
Jens Vang
21748508
Christian Dahl
40325985
Rasmus Ravn
81904800
Rasmus og de andre glæder sig rigtig meget til at møde alle igen til Frokostklub, og
vi håber, det vil være muligt at gennemføre efterårets program som planlagt.
Der vil komme mere information når det
nærmer sig den 16. september, som er
første planlagte samling.
Følg med på kirkens hjemmeside, Facebookside eller på plakater og opslag.
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OM KALENDEREN:

Gudstjenester i Ødis Kirke
august—oktober 2020
Hvor andet ikke er nævnt er
gudstjenesten v/sognepræst
Inger Hvindenbråten

Vi er glade for at kirken er åben for besøg
og for kirkelige handlinger.
Stadigvæk må vi fejre gudstjenester på
samme måde som vi har gjort det i
sommer, med god afstand og kun 60
mennesker i kirken + 5 i våbenhuset.
Vi håbede jo at også alle andre aktiviteter
i kirken og Vestfløjen måtte starte op igen
efter sommerferien, men det ved vi endnu
ikke om vi må. Vi vil komme med mere
information om babysalmesang, børne–
og familieklub, frokostklub og alt andet,
så snart vi ved mere.

August

FØLG MED PÅ KIRKENS
HJEMMESIDE OG FACEBOOK:
www.ødiskirke.dk
www.facebook.com/odiskirke

23. 11. søndag e. Trinitatis kl. 9.00
30. 12. søndag e. Trinitatis
kl. 9.30 og 11.15 KONFIRMATION

Denne fejrer vi som normalt, så hjertelig
velkommen søndag den 20.09. kl. 10.30!

HØSTGUDSTJENESTE:

September
6. Ingen gudstjeneste—vi henviser til
omegnens kirker
13. 14. søndag efter Trinitatis kl.
10.30
20. 15. søndag efter Trinitatis kl. 10.30
Høstgudstjeneste - se omtale!
27. 16. søndag efter Trinitatis kl. 9.00

Oktober
4. Ingen gudstjeneste—vi henviser til
omegnens kirker
11. 18. søndag e. Trinitatis kl. 10.30
18. 19. søndag e. Trinitatis kl. 9.00
22. Børnegudstjeneste kl. 17.00
Halloween. Aftensmad bagefter.
25. 20. søndag e. Trinitatis kl. 10.30
Præsentation af årets konfirmander.

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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Sport i Ødis Hallen sæson 2020/2021
Forældre-barn-gymnastik:
Aldersgruppe: dagpleje- og vuggestue børn.
Opstart: 09.09.20
Onsdag 16.30-17.15
Træner: Marie Evald
Kontaktperson: Thomas Thomsen, tlf.: 27 21 76 85
Gymnastik – hold 1:
Aldersgruppe: børnehave og 0. klasse
Opstart: 09.09.20
Onsdag 17.15-18.15
Træner: Christine Petersen
Kontaktperson: Thomas Thomsen, tlf.: 27 21 76 85
Gymnastik – hold 2:
Aldersgruppe: 1. klasse til 4. klasse
Opstart: 09.09.20
Onsdag 18.15-19.15
Træner: Jacob Hasberg
Kontaktperson: Thomas Thomsen, tlf.: 27 21 76 85
Udendørs fodbold – årgang 2013 og 2014:
Mandage fra 16.30-17.30
Trænere: Daniel Gouveia og Camilla Mathiesen
Opstart: mandag 03.08.20
Kontaktperson Lene Frost, tlf.: 60 16 10 80
Udendørs fodbold – årgang 2010, 2011 og 2012:
Mandage fra 16.30-17.30
Trænere: Simon Styrbæk Hadberg og Tanja Nissen.
Opstart: mandag 03.08.20
Kontaktperson Lene Frost, tlf.: 60 16 10 80
Ungdomshåndbold U6 og U7 MIX:
Årgang: 2013 og 2014
Tirsdag: 16.30-17.30
Trænere: Dorthe Jepsen og Susanne Skov
Opstart: 18.08.20
Kontaktperson: Mia Nielsen, tlf.: 22 94 26 60
Ungdomshåndbold U8 og U9 MIX:
Årgang: 2011 og 2012
Tirsdag 16.45 til 17.45
Trænere: Sandra Bojsen og Rikke Andersen
Opstart: 18.08.20
Kontaktperson: Mia Nielsen, tlf.: 22 94 26 60
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Herrehåndbold – serie 2:
Holdfællesskab mellem Ødis og Vonsild
Opstart: 11.08.20 i Vonsild kl. 20.45-22.15
Tirsdag ulige uger i Vonsild hallen kl. 20.45-22.15
Tirsdag lige uger i Ødis Hallen kl. 20.00-21.30
Træner: Thorbjørn Wessel
Kontaktperson: Charlotte Jensen, tlf.: 42 66 03 77
Damehåndbold – serie 3 og jyllandsserie:
Opstart: 13.08.20
Torsdag kl. 20.00-22.00
Træner: Frank Feldborg
Kontaktperson Charlotte Jensen, tlf.: 42 66 03 77
’Fodbold for sjov’ i Ødis Hallen:
Alder: 14-99 år
Onsdag fra 19.30-21.00
Opstart: 21.10.20
Kontaktperson Lene Frost, tlf.: 60 16 10 80
Badminton – book en bane for en hel sæson:
Mandag fra 19.00-20.00 eller mandag fra 20.00-21.00
Opstart: 31.08.20
Tilmelding sker ved Lene Frost, tlf.: 60 16 10 80
Kontingent 1200 kr. pr. bane for sæsonen frem til påske 2021

Leje af
borde og
stole
Vi gør opmærksom på,
at det er muligt at leje borde og stole fra
cafeteriet.
Ved interesse
kontakt:
Camilla
Mathiesen
51 90 50 98
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Levering af:
bårebuketter, kranse,
blomster, dekorationer,
almindelige buketter og
sammenplantninger

74 56 25 40

Bauers køreskole
"God indlæring"
"Respekt for hinanden"
"Plads til forskellighed"
"Hold på max 6 personer"
www.bauerskoereskole.dk

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 ”Hvad er Det gåde” – godt sommergæt!!
Det var en frøstand fra en mælkebøtte, der endnu ikke var sprunget ud, der er løsningen på sidste
nummers ”Hvad er Det”.
Mælkebøtte eller løvetand er en
slægt af stauder med pælerod og
nogle få, hule stængler, hver med
en endestillet kurv. 15 - 50 cm.
Flerårig med opret vækst og med
mælkesaft. Slægten består af ca.
1000 apomiktiske arter, der er inddelt i sektioner.
Ved apomiktisk formering vil de
nye planter (afkommet) være genetisk identiske med moderplanten,
idet de vil besidde arvemateriale
udelukkende fra denne.
Blomsterne kurveblomster 30-50
mm i diameter. Bladene varierer

Af Frede Nielsen

meget. Fra næsten helt linjeformede over tandede til fjerfligede
De er rosetstillede. Vokser på enge marker, overdrev, langs veje og
omkring beboelser, kort sagt næsten
overalt. Blomstrer fra april til
oktober med en topsæson i maj måned. Efter blomstring ses de meget
karakteristiske frøstande. (se til
højre herfor) Løvetand, mælkebøtte,
fandens mælkebøtte, ja navnene på
planten er mange. Det er på en
gang en af de mest hadede og mest
elskede planter i det danske landskab. Elsket fordi den en smuk
majdag danner de flotteste gule
blomstertæpper på græsmarker og i
vejrabatter, hadet fordi den er et
næsten u-udryddeligt ukrudt i en
drøm om en velplejet græsplæne
omkring huset.
Det er nok en af de blomster, som
kendes af flest mennesker her i
landet fordi den er så karakteristisk og så vidt udbredt. Rent faktisk oplever man, at mange kalder
alle lave kurveblomster med gule
blomster for mælkebøtte. I praksis
betyder det, at der opstår en lang
række underarter, ofte
flere hundrede, som
næsten ikke er til at
skelne fra hinanden.
Kilde: Wikepedia
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Ødis spejdernes sommerlejr 2020
Af Anne Krogsgaard

Som for alle andre har
spejderlivet i Ødis været anderledes dette
forår og sommer. Vi fik
mulighed for så småt at
starte de ugentlige møder op i juni, men så
var der lige det med
den årlige sommerlejr.
For ingen sommer uden
lejr på en eller anden
måde.
Resultatet blev en vandretur i lokalområdet
og overnatning ved
Tveto-hytten for alle.
Vandreturen viste, at
det er seje børn og unge
vi har med at gøre, for alle gennemførte
turen, som blev på mindst 20 km og kan nu
sætte et 20 km vandreskjold på uniformen.
Selv om turen var i lokalområdet kom vi
langt omkring. Vi var både på Sahara, forbi
Søgård Sø, ved Paradiset, gennem vådområdet ved Hjarup bæk, til frokost ved Hjarup spejdernes hytte. Herfra fulgte vi
smuglerruten forbi Hjarupgård og ind til
Fovslet Skov. Nogle tog en smuttur til den
store sten i skoven, som historien siger er
blevet tabt i en strid mellem folk i Hjarup
og Ødis i gammel tid.
Resten hvilede deres gamle ben ved gravhøjene i indgangen til skoven. Herefter gik
turen ”bakke ned og bakke op” ” under

tvang nej med sang” gennem Fovslet Skov
forbi Fovsletgård, via Hjortvadvej til Ødis
Kroge Vej, hvor vi holdt en sidste tiltrængt
pause med is hos Jens og Hanne.
Herfra gik det over stok og sten rundt ved
Ødis Sø, hvor vi nu ved, der er plantet et
valnøddetræ, og tilbage til TVETO-hytten.
Her blev der frembragt en velfortjent aftensmad på bålet.
Så var det planen gik lidt i vasken, for det
begyndte at regne og blæse godt, ja nærmest et forskrækkeligt vejr som i Prinsessen på ærten. Så i stedet for at overnatte i
selvbyggede bivuakker på grunden og i
skoven, krøb vi i soveposerne i vores eget
shelter, i sheltret i Drenderup Skov og i
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huler i Tveto-hytten.
Hvor Bævere og Ulve dagen
derpå, hyggede og legede ved
Tveto-hytten, pakkede Juniorerne deres grej for at fortsætte vandreturen 2 dage mere
på Bindeballe stien.
Med lånt kærre stred vi os fra
Frederikshåb plantage til
Bindeballe. Vi startede med
at se syvårssøerne, samt bunkers, flyverskjul og brændstofledning fra 2. Verdenskrig.
Vi gik 10 km til Bindeballe
Købmandsgård, hvor vi besluttede at benene ikke kunne
bære os mere. Juniorerne gik på museum
og holdt fest med alle de mange øl der var
udstillet, og det gjorde vi så med nogle
børnepuslespil.
Aftenen hyggede vi i 3 dejlige sheltere ved
Vingsted. Sommerlejren blev afsluttet med
at køre rundt og se Ravningbroen, som
Harald Blåtand byggede over Vejle Ådal,

og Tørskind Grusgrav, hvor Robert Jacobsen og Jean Clareboudt har lavet store
skulpturer af jern, sten og træ.
Alt i alt en rigtig dejlig sommerlejr – hvor
vi på trods af at alt er anderledes i år, har
formået at have masser af hygge og samvær.
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Udtrækning af
Ødis IF lotteri
august 2020

215, 225, 66,
77, 204, 170,
52, 91, 187,
274, 82, 68

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.

Buchwald Radio ApS
Østergade 15
6580 Vamdrup
Tlf.: 75581233

Bestilling rettes til 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
Anden kontaktperson:
Stig Funder tlf. 53 35 69 05
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: Dorthe Jepsen tlf. 29887130
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
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“Skovtrolden”
v/Torben Lindegaard, tlf. 28 70 72 71
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:
Daniel Klestrup Bjærge 23246555
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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Vi skal til den centrale del af sognet for
at finde ejendommen på dette nummers
”Gættebillede”, som bliver bragt efter
opfordring fra en læser af avisen.
Gak venligst hen og gør ligeså!!
Hvor er vi?
Ejendommen på adressen Vadhusvej 29
i Fovslet er løsningen på sidste nummers
”Gættebillede”.

Næste nummer:
Udkommer 8. september 2020
Deadline fredag den 28. august 2020
kl. 8.00

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

