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Tak for juletræet!
Som mange nok allerede har
set, er byens juletræ igen i år
blevet rejst på kirkepladsen.
Et højt, smukt træ med lys og
med en højtsvævende stjerne
over.
Læs s. 3

23. årgang

Coronasuk fra
Vesterleds Venner

Julen er kommet til
skolen

Så er der gået lidt over et
halvt år med Corona, og det
er jo ikke uden beklagelser,
at vi må konstatere, at dagene ikke ligner dem fra sidste
år.

Selv om Corona har sat en
stopper for mange ting, er der
heldigvis også juletraditioner,
som stadig kan lade sig gøre.
En af dem er juleklippedag
på Ødis Skole. .

Læs s. 4

Læs s. 6

I dette nummer af Lokalbladet kan du læse

Der er stadig mange aflyste arrangementer. Men jul bliver det
alligevel, og mange har pyntet deres huse og træer med flotte
lyskæder som her på Stationsvej. Tak for det.

Nyt fra Lokalrådet
s. 3
Tak for juletræet
s. 3
Vesterleds venner
s. 4
Tak til medarbejderne
s. 4
Skolen
s. 5-6
Nytårskur aflyst
s. 7
Gigant Check
s. 7
Skolejubilæum
s. 8-9
Hvilken Vej?
s. 10
Kirkesider
s. 13-16
Hvad er det?
s. 18- 19
Skolejubilæum fortsat s.21-22
Sogneavisen 20 år
s. 23
Lotterital
s. 24
Foreninger
s. 26

Lok albladet
ønsker sine læsere, annoncører, skribenter og omdelere en

Glædelig Jul og et Godt Nytår
med tak for samarbejdet i det forløbne år.
Også en stor tak til de læsere, der har betalt for Lokalbladet.

Sognets aktivitetskalender
DECEMBER
4.-6. kl. 10-17, Juleåbent i Galleri
Mørkøre
8.
kl. 19.00 Sang for sangglade i
Vestfløjen / AFLYST
kirken
16. kl. 10-12, Frokostklubben i
forsamlingshusetAFLYST
2021
JANUAR
12.

Nytårskur Lokalrådet,
AFLYST
Ødis Hallens Cafeteria

FEBRUAR
23. kl. 19.00, Generalforsamling i
Lokalrådet, ØBØF, Ødis
Hallens Cafeteria
Lidt til smilebåndet

MARTS
15. kl. 19.00, Generalforsamling i
Forsamlingshuset
MAJ
9. kl. 10.30 Indvielse af
Grænsestien Ødis Bramdrup

Sang for sangglade

Sang for Sangglade er aflyst indtil videre.

AUGUST
21. kl. 13-17, Aktivitetsdag ved
søen

Deltagerne får besked via telefon/sms
inden næste arrangement.
Venlig hilsen Jette

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2021
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5

deadline 29. januar
deadline 26. februar
deadline 26. marts
deadline 23. april
deadline 28. maj

udkommer 9. februar
udkommer 9. marts
udkommer 6. april
udkommer 4. maj
udkommer 8. juni
2

NYT FRA LOKALRÅDET
Landsbypuljen
Tiden til at søge Landsbypulje nærmer sig. Hvis I som foreninger har
en ide, som kan finansieres gennem
Landsbypuljen, så send venligst jeres
ansøgning til Jens Søgaard Jørgensen
på e-mailadressen
jenssogaard@gmail.com senest den
Til sidst vil vi gerne sige tak til alle
22. december 2020.
for jeres støtte i 2020 og ønske jer
Generalforsamling
Vi har planlagt vores generalforsamling den 23.02.2021, og vi håber, at
vi kan gennemføre den, men vi tager
forbehold for udvikling af Covid-19.

God Jul og Godt
Nytår

Bliv medlem af Lokalrådet
Årligt kontingent:
- 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 kasserer Hanna Rasmussen, Ødis
Bramdrup tlf. 2970 6473

Tak for juletræet!

frem til alle børnene.
I år er ikke som de andre, så lad os
håbe på, at næste år bliver noget mere
normal, så vi kan mødes igen uden de
begrænsninger, som vi er underlagt på
nuværende tidspunkt.
Juletræet er for tredje år i træk sponsoreret af
Arne Christensen,
Klebækvej 42, Vamdrup.
Det er vi selvfølgelig taknemmelige
for, og derfor vil vi opfordre til, at
man køber sit juletræ hos Arne.

Som mange nok allerede har set, er
byens juletræ igen i år blevet rejst på
kirkepladsen.
Et højt, smukt træ med lys og med en
højtsvævende stjerne over.
Ærgerligt at vi ikke kunne samles,
sammen med vore børn og børnebørn,
om at tænde det i år.
Det er en hyggelig tradition med sang og
dans omkring juletræet
sammen med julemanden, og han plejer jo
også at have sin store
julesok med, hvorfra
han tryller godter poser

Med venlig hilsen,
og god jul fra
Aktivitetsudvalget i Ødis.
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CORONASUK!

belagt med
Så er der gået lidt over et halvt år med restriktioner,
Corona, og det er jo ikke uden bekla- og sådan kan
vi blive ved.
gelser, at vi må konstatere, at dagene
Alligevel får
ikke ligner dem fra sidste år.
beboerne så en
Vi fra vennekredsen er blevet ”lagt
lille julegave
på is", og må jo af gode grunde ikke
fra foreningen, som de så kan nyde.
foretage os ret meget på Vesterled,
Vi har så på et bestyrelsesmøde vedfaktisk er/ har det været op ad bakke
taget,
at en del af de penge, som vi
lige siden den 11. marts.
ellers
bruger
på aktiviteterne på VeFørst total nedlukning, så løftede låsterled,
skulle
komme forsamlingshuget sig lidt m.h.t. besøg og køreture,
set
til
gode;
så
de er blevet tilgodeset
men nu er der i skrivende stund så ogmed
et
beløb
til
renoveringen, som jo
så lukket for besøg. Køreturene har
er
ret
påtrængende.
Vi må blot håbe, at
været begrænset af coronagrunde andre
også
støtter
op
om dette.
ingen kaffe med på turene, hvilket giVi
håber
jo
på
at
komme
i gang igen
ver et afbræk i hyggen og det sociale
til
foråret,
men
det
er
jo
svært
at spå
samvær.
om
fremtiden
til
trods
herfor
er håbet
Selv vore bankospil på plejehjemmet
jo
lysegrønt.
er aflyste, og vi ved p.t. ikke hvornår
Med venlig hilsen og god jul
de kommer i gang igen. Julepyntning,
Vennekredsen på Vesterled
som vi har deltaget i, er på stand by.
Pandekagebagning i afdelingerne er

Tak til Lokalbladets
medarbejdere
I det daglige er der måske ikke så
mange, der tænker over det, men
faktisk er der mange personer, der
medvirker til at Lokalbladet kan
udkomme.
Tak til dem, der besøger nye beboere, laver gættebilleder, alle de 16
personer, der omdeler bladet hver
måned. Og ikke mindst vores kasserer, der styrer bladets regnskab.
nc
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Praktikant på Ødis Skole

Jeg var med til lodret læsning, hvor eleverne bl.a. læste højt for mig og lavede
Jeg hedder Jeanne og jeg er 18 år gammel. opgaver for at lære at genkende og forstå
Jeg er på mit sidste år af IB uddannelsen på de forskellige ord og bogstaver. I billedNyborg Gymnasium. IB er en international kunst arbejdede vi med ler, hvor eleverne i
uddannelse, så hovedsproget er engelsk, og 1. klasse skulle lave et fuglebad.
undervisningen foregår på engelsk.
Der var også fokus på at eleverne fik beEn del af IB uddannelsen er CAS timer.
væget sig, og vi spillede høvdingebold,
CAS står for Creativity, Activity og Serlegede fangeleg og spillede fodbold.
vice. Det går ud på at opfylde nogle Learning Outcomes, der handler om for eksemEfter skolen var jeg sammen med eleverpel at lære sine egne styrker at kende og
ne i SFO’en. Her var vi meget på svævebavise, at man har lært noget nyt eller udvik- nen og på gyngerne. Eleverne var især glalet sig på anden vis. Der skal i alt dokude for at kaste med bolde og lege McDomenteres 50 timer af hver CAS gren. I lønalds. Det var især inspireret af drive in, og
bet af IB uddannelsen får man en uge uden menuen var lidt anderledes end på den rigundervisningstimer, hvor ugen er dedikeret tige McDonalds, for her fik man en kop
til at få 30 CAS timer.
sand (sodavand eller milkshake), og man
betalte med blade (penge).
I uge 38 var jeg heldig at få lov til at bruge min CAS week på Ødis Skole sammen
Det var en udfordrende, men helt fantamed 0. klasse, 1. klasse og 2. klasse. Jeg
stisk uge, som jeg aldrig vil glemme. Jeg er
var med i timerne og deltog i undervisnin- taknemmelig for at have fået oplevelsen på
gen, og det var en rigtig god oplevelse at
Ødis Skole og at have mødt de søde elever
være med i skolen. Lise havde lavet et ske- og lærere.
ma til mig allerede, inden jeg startede, og
jeg følte mig godt taget imod.
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Julen er kommet til skolen

Selv om corona har sat en stopper for mange ting, er der
heldigvis også juletraditioner, som stadig kan lade sig
gøre.
En af dem er juleklippedag på Ødis Skole. Den 25. november skiftede stemningen på skolen fra gråt efterår til
varm julehygge.
Der bliver hørt julemusik
Klippet, limet,
klipset og meget andet. Der er kommet lys i vinduerne
igen i år. Det pynter her i den mørke tid, og så har vi
spist æbleskiver til den helt store guldmedalje
Til sådan et arrangement havde vi gerne set både forældre og bedsteforældre, men i år har det desværre ikke
været muligt at invitere jer med
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NYTÅRSKUR
Den 12. januar i Ødis Hallens
Cafeteria.
Vi havde glædet os til at kunne afholde Nytårskur 2021, men som den nuværende situation er med Covid-19, ser vi os nødsaget til
af aflyse arrangementet.

Venlig hilsen
Lokalrådet ØBØF

Gigant Check fra
Nordea Fondens
“Her bor vi” pulje.
I slutningen af september fik
Lokalrådet en positivmelding
fra Nordea Fondens ”Her bor
vi-pulje” 1 million kr. til
etablering af søpavillonen.
Her præsenteres Gigantchecken.
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- en hilsen og lykønskning fra en gammel ven!
Fra Ødis Sogneskoles 50 års Jubilæumsskrift.
Af Povl Søderberg

Allerførst til lykke med 50 års jubilæet. Et
stort til lykke til den historie, der danner
baggrund for jubilæet. Et varmt og hjerteligt til lykke med dagens skole - med Ødis
Sogneskole sådan, som vi oplever den i
dag, sådan som I - alle jer, der var med
engang og alle jer, der er med i dag, har
skabt den - I der er med i arbejdet i skolen,
med skolen og for skolen. Også et ”til lykke” til fremtiden, til de dage, vi kan se frem
til - til årene fremover.
Her ved jubilæet kan jeg, med baggrund
som formand for Ødis Sogns skolekommission fra 1962 og en hel del år frem, bl.a.
bidrage med erindringer fra Ødis Sogneskoles spændende og rige historie, og det
kan måske nok i dag være lidt svært at forstå, hvordan det var i slutningen af 50-erne
og begyndelsen af 60-erne. Det er fortalt
mig, at en af den foregående skolekommissions sidste sager var behandlingen af en
klage fra forældrene fra Fovslet Skole over,
at lærerinden tørrede tøj i skolestuen. Det
kunne man selvfølgelig ikke have, selvom
der var god forståelse for, at varmen fra
den store kakkelovn måtte udnyttes mest
muligt.
Med denne lille erindring kan man måske
bedre forstå, hvilket tigerspring ind i fremtiden den ny Ødis Sogneskole var. Det daværende sogneråd opfyldte ”allerede” nu, i
1960, kravene i ”Lov om Folkeskolen” af
1937! Gad vide, hvornår kravene til den
nuværende folkeskolelov bliver indfriet. I
1960 byggede man skoler med klasselokaler på godt 40 kvm, i dag regner man med
omkring 100 kvm.
Når jeg tænker tilbage over årene, er der
naturligvis nogle ting og emner, der har
fyldt mere end så meget andet, og noget
har haft større betydning end andet. Dejligt
er det at kunne tænke tilbage på de mange
mennesker, der gennem årene har bidraget
så værdifuldt til Ødis Sogneskoles historie.
Spændende har det altid været efter nyvalg

til skolekommissionen, senere blev det til
skolenævn og skolebestyrelser. Nye forældre med ansvar for skolens hverdag og
fremtid, - hvordan kunne de nu arbejde
sammen? Var kemien i orden? Var der
nogenlunde overensstemmelse om mål,
midler og veje? Mine oplevelser fortæller
mig, at der til alle tider har været forældre,
der har været meget optaget af at gøre en
indsats for skolen. Dybt alvorligt har man
engageret sig i det ansvar, man har påtaget
sig - og var blevet valgt til. Med støtte fra
den gamle protokol ses det også, at det har
været spændende ting, der har optaget
kommission, nævn og bestyrelse.
Vigtigst af alt har det været, når der skulle ansættes lærere. Ej heller her har man
skyet nogen anstrengelser. Tiden, der blev
brugt, var knap og afmålt, men kostbar og
utrolig vigtig. Og i udvælgelsen af de lærere, der igennem tiderne er blevet ansat på
Ødis Sogneskole, fik man dygtige og værdifulde medarbejdere, og det er på grundlag af deres indsats gennem 40 år, at Ødis
Sogneskoles gode renommé er skabt. Også
ledelsen, administrationen og pedelfunktionen har til alle tider ydet uvurderlige stabile og frugtbare bidrag i skabelsen af en
skolestruktur af høj karat. Og hvad er det
så, der er sket igennem alle disse år?
Frem til 1970 fandtes der en
”Skoledirektion” i amterne, der bestemte
og betalte sognekommunernes skoleudgifter. Den lokale skolekommission, altså
også den i Ødis Sogn, ”gjorde indstilling”
til skoledirektionen om alle forhold. Det
var skoledirektionen i Vejle, der, efter indstilling fra skolekommissionen, afskedigede lærere og ansatte læreraspiranter. Aspiranterne blev ansat af og i Vejle Amt,
”med tjeneste indtil videre på Ødis Sogneskole”. Efter to års god tjeneste kunne aspiranterne forvente fast ansættelse, hvis skolekommissionen i sin indstilling til skoledirektionen skrev, at ”aspiranten have gjort
god fyldest i sit embede”. Så kunne skoledirektionen sende den pågældende et kalds8

brev, hvori der foruden meddelelsen om
fast ansættelse også var nogle formanende
ord om at udvise ordentlig opførsel i og
uden for skolen.
Således var det også skoledirektionen i
Vejle Amt, der i 1965 via sognerådet, skulle godkende skolekommissionens ansøgning om oprettelse af en 8. klasse ved Ødis
Sogneskole. Der kom imidlertid afslag, da
skoledirektionen mente, at en 8. klasse med
kun otte elever (!) var for lidt. Det var der
vel ikke så meget at sige til. Men året efter
var der elever nok, og så blev den godkendt.
Sognepræsten, der tidligere foretog overhøringer, og senere havde tilsynspligt, fik
nu rettigheder som alle forældre, nemlig at
være med på de særlige forældredage, skolen indbød til. Det var også i de dage, hvor
skole og skolekommission fandt, at det var
synd for de yngste elever, at de skulle møde allerede klokken otte, hvorefter man
besluttede at ændre mødetiden til klokken

halv ni, og hvor en lærer søgte en måneds
orlov til sprogkursus mod selv at betale
vikar!
I midten af 60-erne havde Ødis Sogneskole mere end 200 elever, og mange nye
unge lærere kom til skolen med nye ideer
og mange tanker og ændringer. Skolens
”gamle” lærere ville naturligvis også gerne
være med til noget nyt, bare det ikke medførte forandringer! I fred og fordragelighed
udviklede skolen sig i god overensstemmelse med tidens krav om møder med forældre, om forældreindflydelse og forældresamarbejde. Fælles møder mellem lærere
og skolekommission, hvor man over lidt
god mad drøftede udviklings-mål og veje,
kunne også dengang bekræfte påstanden
om, at ”samtale fremmer forståelsen”.
Et endnu uopfyldt ønske blev rejst allerede i 1968. og som mange allerede har gættet, var det ønsket om etablering af cykelsti.
Det første ønske gik på en cykelsti fra skoFortsættes s. 21

Ved indvielsen i august 1961 ses bl.a. daværende skolekommissionsformand Aksel Jensen og
sognerådsformand Johan Frederik Clausen.
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Hvilken vej ?

For at komme på rette spor i forbindelse
med at søge løsningen på dette nummers
”Vejgætte-billede” skal man søge i den
østligste del af Ødis Sogn.
En stump af Drenderupvej set fra syd et
par hundrede m fra vejkrydset Drenderupvej/Vamdrupvej i Drenderup var gåden i
sidste nummer af avisens
”Vejgættebillede”.

Loppesager

Afhentes hurtigt efter aftale
Henvendelse:
Tlf. 28 12 88 79 / Tlf. 40 96 85 34
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Modetøj til alle kvinder
str. 32-54
Torvet 8 - 6580 Vamdrup
28723822
mail: info@berg-co.dk

STØT VORE
ANNONCØRER - DE
STØTTER
OS
11

FAGKUNDSKAB . KVALITET . SERVICE
__________________________________________________________________________

VAMDRUP
SPECIALOPTIK
OPTIKER - OPTOMETRIST
TLF. 75 58 10 86

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

URE - BRILLER

GULD - SØLV

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

De 9 læsninger
6. december kl. 19.00

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

Vi synger julen ind 13. december kl. 14.00

Vi synger de
gode og kendte
julesange sammen, og måske
vil vi lære lidt
nyt.
Organist Karin
og kirkesanger
Malene vil spille og synge for
og med os.

- en musikgudstjeneste med
lokale læsere
En musikgudstjeneste med
læsninger fra Det Gamle og
Det Nye Testamente. Kirkesanger Thea vil synge med os
og for os, sammen med vores
organist Karin. Frank Petersen
kommer også og spiller accordeon.

GLÆDELIG
JUL TIL
JER ALLE!

DECEMBER 2020—JANUAR 2021
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VELKOMMEN TIL NY ORGANIST I SEEST!
Vi er rigtig glade for at ønske den nye organist
i Seest velkommen! Da vi i Ødis kirke jo har
et organistsamarbejde med Seest, Vamdrup og
Hjarup, vil også vi få glæden af at lytte til og
synge med når Jens spiller her hos os.
Vi ser frem til at møde Jens og blive mere
kendt med ham. Første mulighed for os i Ødis
kirke, bliver på nytårsgudstjenesten
den 1. januar kl. 16.00.
Her har Jens skrevet lidt om sig selv:
1. december starter et nyt kapitel i mit liv.
Jeg skal være organist i Seest, Ødis, Vamdrup
og Hjarup kirke.
Jeg glæder mig helt enormt til at møde jer og
spille med og for jeg i kirken.
Jeg bor med min kone og to piger i Bredsten,
hvor jeg de sidste 7 år har været efterskolelærer.
Jeg er uddannet rytmisk pianist fra Det Jyske Musikkonservatorium og jeg glæder mig til at inddrage både klassisk og rytmisk musik i kirkens hverdag.
Jeg elsker musik, og det frirum og den inspiration jeg får gennem musikken
håber jeg at kunne videregive til jer.
Vi ses snart
Venlig hilsen Jens Ulrich Kiilstofte

SPEJDERNES NYTÅRSPARADE
Søndag den
10. januar 2021
har Ødis-spejderne sin traditionelle nytårsparade, som afsluttes med gudstjeneste i
kirken kl. 10.30.
Alle er hjertelig velkomne til
at deltage i denne festgudstjeneste, hvor vi får møde vores
flotte spejdere og deres gode
ledere.
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JULEGUDSTJENESTER
Vi glæder os til jul, og vi håber at se mange af jer i kirken til julens gudstjenester. Stadigvæk har vi de samme begrænsninger når det gælder antal deltagere
på en gudstjeneste. Her i Ødis kirke er der plads til 60 personer inde i kirken
og 5 i våbenhuset. På juleaften holder vi 4 gudstjenester, og vi håber, vi ikke
skal afvise nogen i døren.
Alle skal bruge håndsprit inden man går ind i kirken, og alle over 12 år skal
bruge mundbind når man går ind og ud af kirken.
Her er programmet for juleaften og juledag:
Juleaften kl. 12.00 og kl. 13.00:
Korte familiegudstjenester, som passer bedst til
børnefamilier.
Juleaften kl. 14.30 og 16.00:
Julegudstjenester som passer for alle, men som
ikke har børneprædiken. Gudstjenesten kl. 16 livestreames også på kirkens Facebookside.
Mellem hver gudstjeneste er kirken låst, fordi det
skal rengøres inden de næste gæster kommer.
Kirken åbner 15 minutter før hver gudstjeneste!
Juledag kl. 10.30: Højtidsgudstjeneste
HJERTELIG VELKOMMEN!

NYT MENIGHEDSRÅD I ØDIS SOGN
1. række fra
venstre:
Formand:
Eva Schmidt
Næstformand:
Ina Petersen
Kasserer: Jeanet
Rostgaard Hansen
2. række fra
venstre:
Sekretær:
Kristina Dahl
Kirkeværge:
John Bording
Kontaktperson:
Niels Christensen
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KYNDELMISSEGUDSTJENESTE

Gudstjenester i Ødis Kirke
december 2020 - januar 2021

Søndag den 7. februar kl. 19.00 ønsker
vi velkommen til en stemningsfuld aftengudstjeneste, hvor Thea og Karin vil glæde os med skøn sang og musik.
På Kyndelmisse ser vi fremad mod forår
og lysere tider. Det siges at på Kyndelmisse-dagen den 2. februar, er halvdelen af
vinteren gået. Man tænder derfor lys for at
tænde håb og fejre, at foråret nærmer sig.

Hvor andet ikke er nævnt er gudstjenesten v/sognepræst Inger Hvindenbråten

December
6. 2. søndag i advent kl. 19.00
”De ni læsninger”
13. 3. søndag i advent kl. 14.00
”Vi synger julen ind”
20. Ingen gudstjeneste
24. Juleaften kl. 12. 00 og 13.00
Familiegudstjenester
Juleaften kl. 14. 30 og 16.00
Julegudstjenester
25. Juledag kl. 10.30
Højtidsgudstjeneste
26 2. juledag Ingen gudstjeneste
27. Ingen gudstjeneste

FOR OPDATERET INFORMATION
Ødis kirkes hjemmeside:
www.ødiskirke.dk
Ødis kirkes Facebookside:
www.facebook.com/odiskirke

Januar
1. Nytårsdag kl. 16.00
Vi ønsker hinanden et godt nyt år
3. Ingen gudstjeneste, vi henviser til
omegnens kirker
10. 1. s. e. Helligtrekonger kl. 10.30
Spejdernes nytårsparade
17. 2. søn. e. Helligtrekonger kl. 10.30
24. 3. s. e. Helligtrekonger kl. 9.00
31. Ingen gudstjeneste

Kontakt
Organist: Karin Petersen………
Sognepræst:
Inger Hvindenbråten …………..
Graver: Berith Rosenberg ..........
Formand: Eva Schmidt ……..
Kirkeværge: John Bording ........
Ved dåb, bryllup og begravelse
henvendelse til sognepræsten.
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41593437
93871700
75598121
61763850
23204023

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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Hvad er det?

Hermed en ny ”Hvad er Det
gåde” for en gangs skyld ude fra
naturen.
Det var formeringsorganer på
træet rødel i form af de hanrakler, der til foråret skal bestøve næste års hunblomster
samt dette års modne koglelignende frugter, som i det kommende forår vil tørre ud og åbne sig for at afgive deres frø til
en ny generation af træer.
Rødel vokser naturligt overalt
i Europa og i Sibirien, Kaukasus og Lilleasien. Tidligere
har rødel været meget udbredt
over hele landet. Sammen med

Af Frede Nielsen

eg og lind dominerede rødel således i de danske skove fra 5000
til 1000 f.Kr. I de sidste ca. 150
år er moser, søer og enge blevet
afvandede. Derfor er mange af
rødellens voksesteder forsvundet.
Rødel trives bedst på fugtig
næringsrig bund og tåler stillestående vand. Det kan være
langs bække, åer, søer eller i
moser. Den kan dog anvendes
på næsten alle jordtyper. På
meget tør jord bliver rødellen
dog sjældent over 8 – 10 meter
høj. Den tåler frost og saltpåvirkning.
Elletræer er de eneste danske
træer, som kan tåle at stå med
rødderne i vand hele året. Når
gamle elletræer gror i en mose,
danner de tit stylterødder. Det
er rødder, der skyder ud fra
stammen og støtter elletræet.
Stylterødderne bliver sandsynligvis dannet, fordi rødderne alligevel ikke helt kan holde til at
være oversvømmede. Rødder
har brug for ilt, og elletræet
danner derfor nye rødder, der
har en del oven over vandet.
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Luften siver så ind gennem små bakterien sukkerstoffer fra træet
ventiler i barken over vandet og til at leve af.
trækker langt ned i roden.
Kilder: Miljøstyrelsen.
På elletræets rødder findes
nogle mærkelige knolde. De kan
Glædelig jul og godt nytår!!!
være små, men kan også blive så
store som en knytnæve. Elletræet danner rodknoldene på
grund af en bakterie, der lever
inde i rodknolden. Bakterien
hjælper træet med at få fat på
kvælstof (nitrogen), som er et
vigtigt næringsstof. Bakterien
kan nemlig optage nitrogen fra
luften, og den giver noget af det
videre til træet. Til gengæld får

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
20

et frynsegode. Derimod var lejen af den til
boligen hørende garage temmelig stor, og
len til den gamle mølle ved Ødis Bramdet gav anledning til mange klager til sogdrup, og senere blev det også ønsket om en nerådet. Men set under ét, så var huslejen
cykelsti helt fra Ødis Bramdrup forbi sko- og garagelejen vel nogenlunde rimelig.
len og til Ødis. I 1985 blev stien mellem
Ødis og skolen anlagt. I januar 2007 åbne- I slutningen af 60-erne drøftede man over
de den sidste del af cykelstien fra skolen til hele landet spørgsmålet om kommunesamØdis Bramdrup.
menlægninger. Det var et emne, der denMange andre ønsker og gode forslag lod gang som i dag nok kunne bringe sindene i
sig straks realisere. Fx indførte man i 1969 kog. Hvad ville der komme ud af det - og
lørdagsfri. Ja tænk, hvor dejligt ikke at
hvad ville der ske ude i de små sogne? På
skulle i skole om lørdagen. Men naturligvis et af stormøderne på Skamlingsbanken lød
var det en ordning, som kun gjaldt i somdet fra en spørger til repræsentanten fra det
merhalvåret, fra 1. maj til 1. oktober.
ministerielle embedsudvalg: ”Det med de
Skolekommissionen opretter efter mange nye storkommuner, bliver det bedre, og
diskussioner og megen modstand en børne- bliver det billigere?” Og svaret lød: ”Det
haveklasse i 1969.
ved man ikke, - men det bliver anderleEleverne skal fremover spise i klasserne, des”. Og anderledes blev det, og vel også
og spisekælderen indrettes til håndarbejds- bedre. Skoledirektionerne blev afskaffet.
lokale med dertil hørende installationer og De nye storkommuner skulle selv afholde
indretninger. Samtidig oprettes
de skoleudgifter, der blev resultatet af de
”læseklinikker”.
beslutninger, der blev truffet. Og det er vel
Der søges om ”bevægelige mål” til bold- et udmærket princip.
pladsen. Ja, det var da en nyskabelse. Det
Også i Ødis Sogn blev der, som næsten
ville bestemt gøre fodboldkampene mere
alle steder i Danmark, nedsat ”Fællesvalg”.
spændende, hvis målene pludselig bevæge- Udvalg, der skulle drøfte muligheder, forde sig. Nå, det var naturligvis ”flytbare
dele og ulemper med nabosognene. De
mål”, der var tale om.
første drøftelser i Ødis gik på en eventuel
Ofte har legepladsen og senere legeplad- dannelse af en storkommune af ”de gamle,
serne været emner på aktuelle dagsordner. historiske otte sogne”, nemlig Ødis, Taps,
Mange gange har gode ideer været drøftet - Vejstrup, Vonsild, Dalby, Sdr. Bjert, Sdr.
ideer fra lærere, forældre og bestyrelser.
Stenderup og Hejls. Det stred imidlertid
Og mange gange har det givet anledning til mod princippet om ”én by, én kommune”.
ansøgninger om midler og efterfølgende
Så var der Kolding Kommune og Vamdrup
store sammenkomster med foretagsomme -Hjarup Sogne. Hjarup og Vamdrup var
og praktiske forældre, lærere og pedellen. allerede gået i samarbejde fire år tidligere,
Og kasserne med øl og sodavand har været og endelig og egentlig sammenlægning
stedet, hvor man hyggesnakkede i pauser- skulle finde sted 1. januar 1970. her blev
ne. Gode resultater er opnået til glæde og
Ødis Sogn så koblet på, og et
gavn for både små og store elever.
”Fællesudvalg” blev dannet til forberedelse
Lærerboligerne er næsten et kapitel for
af sammenlægning.
sig. I begyndelsen af 60-erne var det en
Fællesudvalget bad skolekommissionerselvfølge, at eventuelle ansøgere til nye
ne i Ødis og Vamdrup-Hjarup om at udarlærerstillinger blev præsenteret for den til bejde en plan til skolestruktur for den nye
det nye embede hørende bolig - nej, villa. storkommune. Forslaget indeholdt nedlægNye huse blev opført sammen med skolen. gelse af Bastrup Skole og den gamle Øster
Efter datidens forhold var det veludstyrede Vamdrup Skole og nyopførelse af en skole
boliger til en billig husleje - meget billig
i den østlige del af Vamdrup Sogn - den
syntes alle andre end lærerne. I dag kaldet skole vi i dag kender som Kongeåskolen.
Fortsat fra s. 9
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Storkommunens skolestruktur skulle så
være med børnehaveklasser ved alle skoler,
Vester Vamdrup Skole, hvor der stiles mod
to spor og med overbygning for alle kommunens skoler, en ny skole i Øster Vamdrup med 1. til 7. klasse plus eventuel aflastning af Vester Vamdrup Skole, efterhånden som dennes overbygning vokser,
Ødis Sogneskole med 1. til 7. klasse i to
spor og endelig Skanderup-Hjarup Forbundsskole i fortsat samarbejde med Skanderup Sogn, eventuelt Lunderskov Kommune. Altså næsten en skolestruktur, som
vi kender den i dag.
Sådan lød forslaget, og sådan blev det.
Skolekommissionen i Ødis blev nedlagt
ved sammenlægningen og erstattet af et
skolenævn, og fra Ødis Sogn var vi efterfølgende repræsenteret i den nye storkommunes skolekommission.
Og hvordan gik det så efter sammenlægningen? Ja, anderledes blev det, og bedre
vel også. Men billigere? Nej, det blev det
ikke. Men det var heller ikke formålet. Problemer har der stadig været, og i 1972 kom
der et sparecirkulære. Der skulle spares
lærerstillinger på grund af lærermangel.

Men det gav ingen gevinst i Ødis.
En ”observationsklasse” blev oprettet på
Vester Vamdrup Skole. Den skulle også
dække et eventuelt behov fra Ødis.
Karakterbogen blev afskaffet og afløst af
en ”meddelelsesbog” med tilhørende invitation til efterfølgende samtale med elevens
forældre.
Meget kunne endnu med god grund berettes om Ødis Sogneskole. Og meget vil
endnu blive fortalt - ikke mindst i forbindelse med jubilæet.
Men lad mig sluttelig kigge fremad. Og
da ser jeg en Ødis Sogneskole fuld af liv.
Men mange glade børn, der er fuldt optaget
af forsøg, fremstillinger og undersøgelser.
En del børn er måske på oplevelsestur,
ekskursion eller bare udflugt. På skolen og
i mange andre sammenhænge har de til
deres rådighed lærere, pædagoger, specialister til særlige opgaver og medhjælpende
forældre. Og til alt dette er der vel også
brug for mine mange gode ønsker fremover.
Til lykke med jubilæet.
Povl Søderberg
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SOGNEAVISEN
for 20 år siden

Nr. 10 tirsdag den 19. december 2000

Ødis Sogns
Julearrangement

Flere end 100 børn og ligeså mange voksne deltog i sognets julearrangement lørdag den 2. december
om eftermiddagen.
Det var hverken knirkende sne,
røde næser eller frostklar luft, der
prægede juleskovturen i år. Nej,
sneen og frosten lader vente på sig.
Omkring 140 var med til at finde Alle børnene standsede op, når de hørte julemandens
julemanden i Drenderup Skov, og karakteristiske HO-HO. Her er han med sin gavesæk, og
endnu flere deltog i festlighederne i gaver var der stadigvæk.
Ødis Hallen.

Et juletræ manglede heller ikke. Omkring dette legede store og små børn
sanglege til Marie Louises akkompagnement.

Julemanden blev hentet ved Drenderup Skov i hestevogn.
Turen gik gennem Ødis by til Ødis Hallen, hvor festlighederne fortsatte.

nøglen bliver smidt væk.
Det må være interessant for
I anledning af år 2000 har
de børn, der om 100 år er
vi på Ødis Sogneskole beelever på Ødis Sogneskole,
stemt at fylde en skatkiste,
for de får nemlig lov til at
som skal gemmes i 100 år.
bryde kisten op, og så kan
Alle børnene kommer hver
de jo undre sig over de
med en ting, som er karakunderlige ting, som børneteristisk for den tid, vi lene beskæftigede sig med
ver i. Tingen skal beskrives
100 år tidligere.
af børnene selv. I december måned er gen- Thorhauge Andersen, Ødis Kroge har lastandene udstillet på skolebiblioteket. En vet skatkisten. Den er 1 m lang, 50 cm
af de sidste dage inden jul bliver alle 162 bred og 50 cm høj.
ting lagt i skatkisten, som bliver låst, og

Skatkisten
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Udtrækning af
Ødis IF lotteri
december 2020

281, 239, 56,
228, 297, 157,
300, 65, 46,
37, 234, 84

JOHANNES HANSEN
SMEDE OG PORT MONTAGE

Salg og service i porte – Udlejning af montør
Reparation og vedligeholdelse –
Konstruktion i rustfast / jern og aluminium
Ødis Enghave 4, Ødis – 6580 Vamdrup
Mobil 20 85 71 62
Jh.smedeogportmontage@gmail.com
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Åbningstider:
Ødis Hallens
Cafeteria
Tlf. 75 598144
Bestyrelsesmøder etc. med
bespisning / kaffe serveret
kan afvikles hele året - dog
ikke i skolernes ferier.
Bestilling rettes til -

Buchwald Radio ApS
Østergade 15
6580 Vamdrup
Tlf.: 75581233

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: Eva Schmidt tlf. 6176 3850

“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
hiogeva@gmail.com
tlf. 42 66 03 77
Kirkeværge: John Bording, tlf. 23 20 40 23
Badminton: Lene Frost tlf.: 60 16 10 80
Vesterled
Gymnastik: Thomas Bang Thomsen
Ødis Byvej, tlf. 76928990
tlf. 27 21 76 85
Vesterleds Vennekreds
Støtteforeningen for Ødis IF
Formand Jens Henriksen, tlf. 40362823
Formand:
Anden kontaktperson:
Ødis Hallens Cafeteria
Stig Funder tlf. 53 35 69 05
Formand: Camilla Matthiesen tlf. 5190 5098
Sang for Sangglade
Kontaktperson: Jette Christensen 25595106 Krolfklubben i Ødis Kroge
Formand: Ole Reeckmann, Kolding
Ødis Forsamlingshus
Tlf.: 20 20 75 89
www.odisforsamlingshus.dk
Email: ole@olvi.dk
info@odisforsamlingshus.dk
Krolfklubben ”Madholdet”,
Formand: Eigil Laursen, tlf. 7559 8199
Ødis Bramdrup
Udlejer: Minna Laursen, tlf. 6136 6015
Lokalrådet for Ødis Bramdrup, Ødis og Formand: Vagn Hugger, tlf. 91 54 24 73
Ødis KFUM spejdere
Fovslet
www.odisspejder. dk
Formand: Dorthe Jepsen tlf. 29887130
Mail: dorthejepsen123@gmail.com
Tvetohytten, Vamdrupvej 16 A
Aktivitetsudvalget
Henvendelse: Anne Krogsgaard, 2388 9196
Formand: Eigil Laursen tlf. 75 59 81 99
Gruppeleder: Jette Røgen, 75 59 86 86
Eller kontakt Inge M. Thomsen, 20 14 20 71 Bævere og Ulve: torsdag kl. 16.45 - 18.15
Beboerforeningen for Fovslet og omegn
ØBcH: Ødis Bramdrup civile HundeføKont.person: Karen Nielsen, 51269469
rerforening
Kontakt Ingo 21332021
Landsbylauget Ødis Bramdrup
ingo@find-us.dk
Formand: Claus Mørkøre tlf. 51554484
Hjemmeside: www.dch-obch.dk
Mail: claus@lone-m.dk
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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!

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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Motivet på dette nummers
”Gættebillede” findes i den centrale
del sognet!
Rigtig godt julegæt!!
Huset Farrisvej 2 i Ødis Bramdrup
er løsningen på sidste nummers
”Gættebillede”.

Næste nummer:
Udkommer 9. februar 2021
Deadline fredag den 29. jan. 2021
kl. 8.00

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

