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Ødis Forsamlingshus Ny leder på
I skrivende stunder er der
Vesterled
travlhed i Forsamlingshuset.
Martin Aggesen er i færd
med, sammen med flere frivillige, at sætte fiberplader
op på loftet, for at vi kan få
en bedre akustik i salen.

Læs s. 6

23. årgang

Aktivitetsudvalget
Aktivitetsudvalget har plantet
blomster ved byskiltene omkring Ødis og lagt barkflis
ved roserne på Kirketorvet i
Ødis,.
Bedet blev først renset for
ukrudt, og derefter er der lagt
Læs s. 7 15 cm barkflis på. Læs s. 16

Den 1. marts i år
fik Vesterled ny
leder. Den nye
leder er Katja Ahrendtsen,
som blev uddannet sygeplejerske i 90’erne i Aarhus.

I dette nummer af Lokalbladet kan du læse

Nu blomstrer hvidtjørnen

Sankt Hans ved Ødis Sø
Aktivitetsudvalget ser sig nødsaget til at aflyse Sankt Hans
festen i år.
Krisen lægger jo stadig sin
klamme hånd over større forsamlinger i hele samfundet,
og det må vi jo så bøje os for.
Aktivitetsudvalget ønsker alle
en god sommer.
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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
JUNI
9.
kl. 19.30 Orienteringsmøde om
menighedsrådsvalget,
Vestfløjen
AFSø
LYST
23. Sankt Hans ved Ødis

Lokalbladet august 2020
På grund af ferie er deadline udsat til
fredag den 7. august. Lokalbladet
udkommer tirsdag den 18. august.

SEPTEMBER
15. kl. 19.30, Orienteringsmøde
om menighedsrådsvalg i Vest
fløjen

NOVEMBER

16.

DECEMBER

19.

18.

kl. 10-12, Frokostklubben i
Vestfløjen
kl. 13-16, Aktivitetsdag ved søen

16.

21.

kl. 10-12, Frokostklubben i
Vestfløjen

2021
MARTS
15. kl. 19.00, Generalforsamling i
Forsamlingshuset

OKTOBER
20.

kl. 10-12, Frokostklubben i
Vestfløjen

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

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2020
Nr. 6
Nr. 7
Nr. 8
Nr. 9
Nr. 10

deadline 7.august
deadline 28. august
deadline 25. september
deadline 30. oktober
deadline 27. november
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udkommer 18. august
udkommer 8. september
udkommer 6. oktober
udkommer 10. november
udkommer 8. december

NYT FRA LOKALRÅDET
Så har vi igen kunnet mødes i Lokalrådet ØBØF. Dejligt at kunne sige
velkommen til Patrick Schanz, som
blev valgt ind i bestyrelsen i februar.

me på at den nye
udstykning ikke er
færdiggjort. Der
mangler finish,
som det ser ud nu
er ikke med til at
tiltrække eventuelle købere.
At få lavet en god sti fra den nye udstykning til søen er også noget, vi
arbejder med i Lokalrådet.
I ønskes alle en rigtig dejlig sommer.

Smuk Landsbydag eller Ren dag bliver der på en eller anden måde i år.
Det er foreløbig planlagt til lørdag d.
19. september 2020 kl. 13 til 16.
Hold øje med din postkasse, der kommer snarest et initiativ til en lokal
indsamling for at Søpavillonen kan
blive en realitet. Vi må stå sammen i
Ødis og omegn, hvis vi vil have noget
til at lykkes.
Vi har gjort kommunen opmærksom-

Bliv medlem af Lokalrådet
Info
Årligt kontingent:
til ny
e me
dlem
- Privatpersoner 100 kr.
mer
- 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

Aktivitetsdag ved Søen i Ødis

Oprindelig var aktivitetsdagen ved søen i
Ødis planlagt til 22. august 2020. Da der
stadig er usikkerhed omkring, hvor mange
der må forsamles i august har vi i planlægningsgruppen valgt at udskyde arrangementet.
Vi håber at reglerne for antal forsamlede i
løbet af august bliver sådan, at vi kan gennemføre Aktivitetsdagen ved søen i Ødis
lørdag d 19. september 2020 kl. 13 til 16.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen og hold
Her er en aktivitet fra 2019
øje med udmeldinger i Lokalbladet og på
de lokale facebook sider.
Har du lyst til at være med til at planlægge Laursen, Hans Ole Petersen, Inger Hvindagen så kontakt gerne en fra planlægdenbrånten, Lisser Kristensen og Anne
ningsgruppen Hanna Rasmussen, Eigil
Krogsgaard.
3

Velkommen til Ødis Sogn
Af Karen Nielsen

Huset på Christiansholmsvej 17 i Fovslet
stod ikke længe til salg
før det blev solgt, på en
noget anderledes måde end hushandler normalt plejer at blive
handlet på.
Men først lidt om ægteparret, som
købte huset. Manden hedder Robertas og hans kone hedder Aurika. De kommer fra Litauen, hvor
de boede i hovedstaden Vilnius.
De flyttede første gang til Danmark i 2001, sammen med deres to børn,
sønnen Audrius og datteren Benita, hvor de
boede i Ringe på Fyn. Efter tre år flyttede
familien tilbage til deres hjemland, da de
savnede familie og venner, dog blev datteren Benita i Danmark.
Da kommunikationen med ægteparret skulle foregå på tysk, blev datteren kontaktet,
da hun mestrer det danske sprog rigtig
godt. Det blev også gennem hende, at hushandelen kom i stand, da det var vanskeligt
at handle hus på 1600 km afstand. Huset på
Chr. Holmsvej i Fovslet blev fundet og
med kontakt gennem Facetime, gik Benita
fra rum til rum, så forældrene kunne se
med. Huset i Litauen blev solgt og huset i
Danmark blev købt og betalt kontant.
I efteråret 2019 flyttede Aurika og Robertus så til Danmark og ind i deres nye hjem.
Benita er 28 år og bor i Taulov sammen
med sin kæreste og to drenge, Lukac på 7
år og Aron på 3 år. Hun har tidligere arbejdet for Tolk Danmark og arbejder nu som
receptionist på Comvell Kongebrogården
ved Middelfart. Hun glæder sig til de åbner
igen den 8. juni.
Benitas storbror Audrius er 31 år. Han bor
stadig i Litauen.
Robertas har bygget mange huse i hjemlan-

det og i Danmark. Huset de boede i i Litauen, havde han selv tegnet og bygget. Han er
en meget arbejdsom mand, som har væltet
alt indenfor i huset i Fovslet, så der kun
stod ydermuren tilbage og har brækket alle
gulvene op. Han har sat et helt nyt varmesystem ind og indrettet huset, som de gerne
vil have det. Nu skal det isoleres udefra.
Aurika arbejdede som privat børnepasser,
for en velhaver familie i Vilnius. Der findes
ikke dagplejeordning i Litauen. Udover det
havde hun den flotteste have. Benita har
fundet arbejde til sin mor i Danmark, hvor
hun arbejder hos rengøringsfirmaet "5
Stjerner" i Kolding. Der har dog nu været
en pause på grund af corona situationen,
men så er der en have at tage fat på. Fartbegrænser-kummen
på Chr. Holmsvej,
der står lige udenfor deres hus, har
Aurika plantet til
med stedmoderblomster. Det ser
rigtig godt
ud.
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Ødis Skole

opgaver, øvet sig i at modtage fælles
beskeder og vente på tur, gå tur til skoven/søen og selvfølgelig har der også
været plads til fri leg både inde og ude.
Hvis vi skal nævne noget, der var positivt med opstart af glidende overgang,
så kan vi fortælle, at børnene har den
bedste udsigt oppe fra SFO 2 ud over
søen, og at glidende overgangs børn
bruger hele hallen til at lege i, når de
ikke er udenfor.
Nu skal børnene også lære de andre
børn og voksne på skolen at kende.
Det gør vi på den måde, at børnene er
med ude i 2 af de 3 frikvarter, som
skolen har, for at se hvordan det er, når
alle skolebørn er tilstede, da vi ikke må
gøre, som vi plejer i glidende overgangs perioden, med at være en del på
skolen og i 0. klassen, så er det den
bedste måde, vi kan gør det på lige nu,
så børnene lærer de andre børn og
voksne at kende (på afstand).
Den pædagog, som det var meningen
skulle have ansvar for glidende overgang, er også begyndt på arbejde igen,
og hun har nogle timer om formiddagen i glidende overgang og nogle timer
om eftermiddagen i SFO’en, så hun
kan lære børnene at kende igen, inden
hun følger dem med over i 0.klasse
efter sommerferien og er 0. klassens
pædagog.
Til slut ville jeg sige, at jeg ser kun
glade og tilfredse børn, når jeg kommer over i hallen, og det samme om
eftermiddagen, når glidende overgangs
børn kommer over i SFO’en og er
sammen (med afstand) med de andre
SFO børn.

Med kort varsel og med personale,
med hvem det ikke var meningen, at
de skulle have ansvar for de nye glidende overgangs børn, startede vi glidende overgang op på Ødis skole/SFO
onsdag den 15 april efter nedlukning af
det meste af Danmark pga. Covid19.
14 bekymrede børn og deres forældre
stående på parkeringspladsen (med
afstand) ved hallen. Vi tog imod dem
med en lille sang, som både børn, forældre og personale var en del af for at
løsne op for alle de bekymringer, både
børn og forældre skulle have. Så måtte
forældrene sige farvel til deres børn
(pga. covid19 måtte forældrene ikke
komme med ind i hallen og se, hvordan det så ud oppe i SFO 2, hvor glidende overgangs børn skulle opholde
sig). Men det viste sig, at det ikke var
det store problem, for det har kun gået
fremad med børnene, deres relationer
til hinanden og til personalet (børnene
i glidende overgang kommer fra 4 forskellige børnehaver i år). Der er blevet
arbejdet meget med relationer på tværs
af børnegruppen, lavet mindre skole-

Stop dans i Hallen
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Orientering fra
Ødis Forsamlingshus

Af Eigil Laursen
I skrivende stund er der travlhed i Forsamlingshuset.
Martin Aggesen er i færd med, sammen
med flere frivillige, at sætte fiberplader op
på loftet, for at vi kan få en bedre akustik i
salen. Det er et projekt, som vi har haft på
ønskesedlen i flere år, men vi har lige som
skubbet problemet foran os, blandt andet
på grund af økonomien.
Vi har drøftet flere løsninger og har også
haft et firma til at give et tilbud på en løsning med nedhængte bafler, men det var en
forholdsvis dyr løsning, og vi var bange for
at det ville være for besværligt at holde.
Vi har hele tiden gerne villet etablere en
løsning, som bevarede de synlige bjælker,
og det er også til dels lykkedes med den
valgte løsning. Samtidig har vi fået etableret dampspærre og isoleret loftet noget
bedre, end det var i forvejen.
Vi startede med at tage ventilationsrørene
ned, for derefter at fjerne det eksisterende
vandrette loft. Det gav plads til, at der kunne etableres dampspærre og mere isolering,
inden det nye loft blev monteret. På de skrå
lofter var der plads til at etablere damp-

spærre og to lag isolering over de nye lofter. Når lofterne er færdige, skal ventilationsrørene så hænges op igen.
Vi har fået lysinstallationen i salen fornyet
i forbindelse med projektet, så vi nu er
sikre på, at det kan fungere uden problemer
i mange år.
Et sådant projekt kan jo ikke gennemføres
uden at der kommer lidt skrammer her og
der, men det har Bjarne Dantoft lovet at
tage sig af.
Der er søgt penge til projektet gennem
Landsbypuljen i Kolding kommune, men
vi må tage en del af kassebeholdningen for
at få enderne til at nå sammen.
Ødis Forsamlingshus
ønsker alle en god sommer.
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Ny leder på Vesterled

første halvdel af
marts, så det var
en noget overraskende start på
det nye job for
Katja Ahrendtsen.
Kontakten mellem beboerne og
deres pårørende
har indtil for
nylig været meget sparsom.
Men nu har de fået etableret et telt, hvor
man kan mødes, og det bliver flittigt
booket. Ydermere har de fået indrettet den
gamle spisestue som samtalerum. Den har
nemlig indgang fra haven, og så kan man
mødes og samtidig overholde afstandsreglerne.
Katja glæder sig til at samarbejde med de
frivillige, som hun indtil nu kun har haft
sparsom kontakt med.
Katja bor i Kolding, hvor hun også er vokset op. Så på en måde kan man sige, at hun
er kommet hjem. Hun er gift og har to børn
på 16 og 21 år.
nc

Laura 5. klasse fortæller

meter fra hinanden. Jeg blev
rigtig glad. Da
vi er en stor
klasse, kunne vi
ikke være oppe
i vores klasselokale, så vi fik
musiklokalet. Vores borde stod med en
meters afstand. Men det var rigtigt dejligt
at komme sammen med resten af klassen.
Vi fik lidt flere forskellige timer og nu står
vi her mere normalt end da vi lige var startet. En hel klasse og tre lærere. I frikvartererne skal vi stadig være på et bestemt område.
Det er rigtig dejligt at være sammen med
klassen igen, men jeg glæder mig også til
at det bliver normalt igen.
Laura 5. klasse

Den 1. marts i år fik Vesterled ny leder.
Den nye leder er Katja Ahrendtsen, som
blev uddannet sygeplejerske i 90’erne i
Aarhus.
Hendes første arbejde efter endt uddannelse
var som privat sygeplejerske i USA. Det
var hos en dansker, som var udvandret lige
efter krigen. På dette tidspunkt var han
stoppet med at arbejde og havde brug for
en sygeplejerske. Det blev Katja og til hans
store glæde kunne han nu igen få mulighed
for at føre en samtale på dansk.
Katja fik tillige et godt kendskab til det
amerikanske sundhedssystem, hvilket bestyrkede hendes glæde over det danske
sundhedsvæsen.
Efter fire måneder i USA kom Katja tilbage
til Danmark og arbejdede de følgende år
som sygeplejerske forskellige steder. Senest har hun været ansat på et plejehjem i
Kolding. Her indgik hun i ledelsen, og det
gav hende lyst til selv at blive leder. Hun
vil gerne sætte sit eget præg på tingene. Det
allervigtigste er omsorgsfuldhed over for
beboerne og at møde dem og de pårørende
med værdighed og respekt.
Som alle vist ved, startede coronakrisen i

I denne Corona-tid har alle ting ændret sig,
også får os skolebørn. Da jeg fik at vide, at
alle børn fra 0.-5. klasse kunne komme i
skole, blev jeg rigtig glad. Jeg glædede mig
til at se mine venner igen. Da jeg startede,
var der rigtig mange regler at forholde sig
til, og min klasse var delt op i to hold. Vi
skulle holde afstand og sad meget langt fra
hinanden i klassen. I hvert frikvarter fik
alle hold tildelt et område. Det kunne være
en udfordring at holde frikvarter, fordi vi
ikke kunne lave, det vi plejede, da vi skulle
holde afstand.
I timerne havde vi for det meste den samme lærer, og vi var nogle gange udenfor, så
det var dejligt, at det var godt vejr. Efter
noget tid fik vi at vide, at vores klasse skulle slås sammen, og at vi kun skulle være en
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Hvilken vej ?

Denne gang kan man finde motivet på ovenstående billede i sognets østlige del.
Godt gæt!!!
En stump af Tapsvej fotograferet på vej ud
af Ødis mod Taps lige før man kommer til
Sønderskovgård var sidste nummers udfordring i form af ”Vejgættebilledet”.

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 OG
ORIENTERINGSMØDE
Vi skal den 15. sept.
2020 have menighedsrådsvalg i Danmark. Valgformen er
i år ændret, og der
skal nu også indkaldes til
Orienteringsmøde
den 9. juni, kl. 19.30
i Vestfløjen, Ødis
Byvej 1, v. Ødis
Præstegård. Alle er
velkomne til en hyggelig aften hvor man
kan stille spørgsmål
og høre om menighedsrådets arbejde de
seneste 4 år og de
fremtidige planer.
Flere af menighedsrødderne er til stede,
og vil fortælle om
vores rolle og arbejdet i rådet. Det er et
meningsfuldt arbejde,
og kan du se dig selv
være en del af et sådant arbejde og fællesskab, så mød endelig op og hør mere
om, hvordan du kan
være med til at gøre
en forskel og aktivt
medvirke til mere
fællesskab i vores
lokale folkekirke,
hvor du kan være
med til at bestemme,
hvad der skal ske

JUNI—JULI 2020
11

GENÅBNING AF KIRKEN
Her kan I læse
retningslinjerne
for kirken, som i
første omgang
gælder til og med
den 8. juni.
De gælder for
gudstjenester,
begravelser og
bisættelser,
vielser, dåb og
alle andre arrangementer.
Mere detaljerede
beskrivelser for
hvordan vi gør
det rent praktisk
findes på næste
side.
Velkommen i
kirken!

DET MUNTRE
HJØRNE
Det muntre hjørne bliver ved med —
måske— at bidrage til den mentale
sundhed og lidt smil og latter. Vi
bringer stadigvæk nyt fra kirkelig
hold i ind– og udland.
Tema i dette nummer er altergang.
Det er ikke lige den metode vi har
valgt i Ødis kirke, men det er da
bestemt en mulighed…
Vi ønsker jer i hvert fald velkommen
til at deltage i nadver på de udvalgte
gudstjenester, hvor vi har det,
hovedsagelig 10.30-gudstjenester.
12

ÅBNE KIRKEDØRE
Nu er Ødis kirkes døre igen åbne,
og glæden er stor!
Vi håber at se rigtig mange af jer til gudstjeneste nu i tiden fremover. Sommerens
gudstjenesteliste kan I se på næste side.
Der er 60 pladser inde i kirken - se billeder
for forklaring på hvor man må sidde.
Endelig må vi synge, fejre og glæde os
sammen igen.
Der er altergang på nogle gudstjenester,
som alle er hjertelig velkommen til at deltage i, og der er plads til 9 personer ad gangen. Alt andet praktisk forklarer vi på gudstjenesten.
Vi er bare så glade for at være sammen med
jer igen, om end lidt på afstand.
Kirkekaffe venter vi lidt med, men hvis
vores genåbning går godt, skal nok også
den komme tilbage.
Velkommen tilbage i kirken!

Som I kan se af billederne ovenfor, er det muligt at sidde kun på hver anden kirkebænk, dette for at sikre, at der er to meter mellem os også den vej. Og på bænken
skal man holde to meters afstand til den ved siden af sig, hvis man ikke kommer
fra samme husstand. Der er sat små skilte op, som viser hvilke bænker som kan
benyttes, og der er spærret af for dem vi ikke må bruge.
Vi er rigtig kede af det, hvis vi bliver nødt til at afvise nogen i døren fordi kirken
er fuld. Og vi håber ikke, I oplever det ubehageligt med alle de her restriktioner,
men for at vi skal passe på hinanden og hindre smittespredning, er det den her
måde vi kan holde kirken åben på lige nu.
13

OM KALENDEREN:

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

Så er verden lidt mere normal igen for de
fleste, også for kirken. Den 18. maj måtte
vi igen åbne vores døre, dog med nogle
restriktioner. Dem kan I læse om på
foregående sider.
Nu skriver vi den 29. maj, og endnu ved
vi ikke rigtigt, om der vil komme ændringer igen i juni. Men vi ved i hvert fald at
vi må fejre gudstjenester, og så håber vi,
at også alle andre aktiviteter i kirken må
starte op igen efter sommerferien.
Vi savner at mødes til babysalmesang,
børne– og familieklub, frokostklub, foredrag, ture, spisning og alt andet, men vi
vil informere om alt dette så snart vi ved
mere om forsamlingsforbud og andre ting,
der spiller ind.
FØLG MED PÅ KIRKENS
HJEMMESIDE OG FACEBOOK:
www.ødiskirke.dk
www.facebook.com/odiskirke

Juni
7. Trinitatis søndag kl. 9.00
14. 1. søndag efter Trinitatis kl. 10.30
21. Ingen gudstjeneste
28. 3. søndag e. Trinitatis kl.10.30
ASA

EN RIGTIG GOD SOMMER
ØNSKES JER ALLE!

Juli
5. Ingen gudstjeneste
12. 5. søndag e. Trinitatis kl. 9.00
ASA
19. Ingen gudstjeneste
26. 7. søndag efter Trinitatis kl. 10.30

August
2. Ingen gudstjeneste
9. 9. søndag e. Trinitatis kl. 9.00 ASA
16. 10. søndag e. Trinitatis kl. 10.30
23. 11. søndag e. Trinitatis kl. 9.00
30. 12. søndag e. Trinitatis kl. 10.30
KONFIRMATION
ASA: sognepræst i Seest, Anna-Sofie
Arendt

Kontakt
Organist: Karin Petersen… 41593437
Sognepræst:
Inger Hvindenbråten ………….. 75598150
mobil
93871700
Graver: Berith Rosenberg .......... 75598121
Formand: Tina Haahr Bihl ……..61708812
Kirkeværge: John Bording ........ 23204023
Ved dåb, bryllup og begravelse
henvendelse til sognepræsten.
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Tømrer- og
snedkerarbejde..!

EIGIL
FABRICIUS
Eigil Fabricius
Steppingvej 16, Ødis
6580 Vamdrup

www.eigilfabricius.dk

7559 8382 / 2239 6002

Cykler - Knallerter
Plæneklippere - Motorsave
SALG OG SERVICE
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Aktivitetsudvalget
Aktivitetsudvalget har plantet blomster ved byskiltene
omkring Ødis.
Græstørvene blev gravet op
og fjernet, og der blev fyldt
muldjord i hullerne.
Aktivitetsudvalget sender
hermed en stor tak
til Søndergaard Kran Og
Container ved Michael
Søndergaard, som har
sponsoreret muldjorden.
Aktivitetsudvalget har lagt barkflis
ved roserne på Kirketorvet i Ødis, efter
en del diskussioner om løsningen.
Bedet blev først gjort grundig rent for
ukrudt, og derefter er der lagt et ca. 15
cm tykt lag barkflis på hele bedet.
Vi håber nu at det bliver lettere at holde bedet pænt og rent.
Aktivitetsudvalget sender hermed en
stor tak til KRESTEN ANDERSEN
OG SØN VOGNMANDSFORRET-

NING ved Bjarne Andersen, som har
sponsoreret barkflis til projektet.
Sankt Hans ved Ødis Sø
Aktivitetsudvalget ser sig nødsaget til
at aflyse Sankt Hans festen i år.
Krisen lægger jo stadig sin klamme
hånd over større forsamlinger i hele
samfundet,
og det må vi jo så bøje os for.
Aktivitetsudvalget
ønsker alle en god sommer.
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FROKOSTKLUBBEN
Information fra Frokostklubben

Efterårsprogram for 2020:

Kære alle
Jeg savner jer og vores møder i Frokostklubben rigtig meget. Jeg håber, I alle er
kommet godt igennem det værste i Coronatiden og stadigvæk har helbred og humøret i behold.
Jeg er gået i gang med at planlægge efterårsæsonen, og vi har jo tre foredrag fra
foråret, som vi ikke fik holdt.
De tre oplægsholdere er blevet kontaktet og har sagt ja til at komme i efteråret i
stedet for.
Derudover har vi kontaktet Ejner Junge,
som ved alt om bier og biavl, og han
har også sagt ja til at komme.
Så tak til alle
Venlig hilsen og god sommer til alle.
Rasmus

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

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 forårsgæt!!!
Sidste nummers ”Hvad er
Det” var en kæmpestøvbold,
der var faldet i det lille vandløb ”Drenderup Skovbæk”,
som starter sit løb i Drenderup Skov og løber langs med
stien ned til Ødis Sø, hvor det
udmunder.
Kæmpestøvbold er kugleformet eller mere uregelmæssig og lidt fladtrykt fra siden.
Den bliver indtil 60 cm i diameter, men kan undtagelsesvis
blive endnu større. Som ung

Af Frede Nielsen

er frugtlegemet hvidligt, mens
det som ældre bliver lyst kakaobrunt.
Svampen har ingen stok,
men myceliet udgår fra et område centralt på undersiden,
der er lidt rynket omkring
midten. Som ung er svampen
hvid indeni og forholdsvis blød
til middelfast.
Svampen bliver brun indvendig når sporerne modner,
og får da efterhånden en konsistens som en gammel støvet
skumgummimadras. Sporerne
frigøres, når væggen på oversiden af frugtlegemet falder
hen, men svampen i øvrigt bevarer sin bløde, skumgummiagtige struktur.
Frem til næste forår/
forsommer kan man ofte finde
vinterstandere af gamle eksemplarer fra sidste sæson.
Kilde: Naturbasen
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Udtrækning af
Ødis IF lotteri
juni 2020

13, 55, 219,
107, 258, 257,
63, 41, 23,
199, 83, 222

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: Peder Nissen, tlf. 75598203
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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Denne gang skal vi til det nordøstlige del af sognet for at finde
huset på dette nummers
”Gættebillede”.
Hvor er vi henne denne gang?
Søndergyden 8 i Ødis var gåden i
sidste nummer af Lokalbladets
”Gættebillede”.

Næste nummer:
Udkommer 18. august 2020
Deadline fredag den 7. august 2020
kl. 8.00

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

