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FOR ØDIS BRAMDRUP / ØDIS / FOVSLET

Nr. 224

Tirsdag den 5. maj 2020

Ødis Skole genstartet Cykelstart 2020
Onsdag den 15. april fik vi
”genstartet” skolen for 0. til
5. kl. efter mange uger hjemme, og endelig taget imod de
nye elever i glidende overgang med sang og dans.
For alle er det en helt anderledes skoledag. Læs s. 5-6

Mandag den 4. maj starter
vi cykelsæsonen.
Vi mødes ved det store træ
på kirkepladsen kl. 19.00.
Minna meddeler, at hun
ikke kan tilbyde kaffe efter
cykelturen på grund af afstandsreglerne. Læs s. 6

23. årgang

Søpavillonen ved
Ødis Sø

I 2016 købte Kolding Kommune et område ved søen, og
ideen var og er at skabe et
slags samlingssted for både
børn, unge og ældre i lokalområdet.
Læs s. 16-17

I dette nummer af Lokalbladet kan du læse

Der blev samlet 10.610,- kr. ind til blomsterne. Det er flot.
Vesterled har naturligvis også fået blomster, og fra huset
lyder der. at de har gjort lykke. Læs s. 7

Grænsestien Ødis Bramdrup
Søndag den 17. maj kl. 10.30 .
”Grænsestien Ødis Bramdrup udskyder sin indvielse til den 9. maj 2021”.
Nærmere omtale af arrangementet i
Lokalbladet i april eller maj 2021.

UDSAT

Nyt fra Lokalrådet
s. 3
Sankt Hans
s. 3
Gen. Fors.Antennefor.
s. 4
Gen. Fors. Vandværket
s. 4
Anemoner
s. 4
Skolen
s.5-6
Cykelstart
s.6
Blomster til Vesterled
s.7
Hvilken Vej?
s. 8
Kirkesider
s. 11-14
Søpavillon
s. 16-17
Hvad er det?
s. 19
Lottotal
s. 20
Foreninger
s. 22

56 års grænsehistorie
På sporet af 56 års grænsehistorie
- cykeltur rundt om Ødis Sogn den
18. juni kl. 10 - 16..
Nærmere omtale af arrangementet
i Lokalbladet senere,

Sognets aktivitetskalender
MAJ
4.
kl. 19.00 Start på cykelsæson,
mødested på kirkepladsen
17. kl. 10.30 IndvielseUDSAT
af
Grænsestien Ødis Bramdrup
20. kl. 10-12, Frokostklubben i
Vestfløjen AFLYST

18.
23.

kl. 10-16 På sporet af 56 års
grænsehistorie - cykeltur rundt
om Ødis Sogn
Sankt Hans ved Ødis Sø

SEPTEMBER
15. kl. 19.30, Orienteringsmøde om
menighedsrådsvalg i Vestflø
jen.

JUNI
9.
kl. 19.30 Orienteringsmøde om
OKTOBER
menighedsrådsvalget,
20. kl. 17.30, Spis sammen aften i
Vestfløjen
Forsamlingshuset
2021
MARTS
15. kl. 19.00, Generalforsamling i
Forsamlingshuset
MAJ
9. kl. 10.30 Indvielse af
Grænsestien Ødis Bramdrup
Søndag den 17. maj kl. 10.30 Indvielse af Grænsestien Ødis Bramdrup.
SAT
”Grænsestien
Bramdrup udskyUDØdis
der sin indvielse til 9. maj 2021”.
På sporet af 56 års grænsehistorie - cykeltur rundt om Ødis Sogn den 18. juni
kl. 10 - 16.. IKKER
S
NærmereUomtale af arrangementet i Lokalbladet senere,

Begyndende blomstrende rapsmark i midten af april. (Foto: Jette C.)

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2020
Nr. 5
Nr. 6
Nr. 7
Nr. 8
Nr. 9
Nr. 10

deadline 29. maj
deadline 31. juli
deadline 28. august
deadline 25. september
deadline 30. oktober
deadline 27. november
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udkommer 9. juni
udkommer 11. august
udkommer 8. september
udkommer 6. oktober
udkommer 10. november
udkommer 8. december

NYT FRA LOKALRÅDET
Der er ikke sket så meget siden sidst,
corona gør jo at vi stadig ikke kan mødes
i Lokalrådet.
Men vi har stadig gang i en masse omkring fondssøgning. Nu er det Nordea
fonden der er på højkant. Tilladelser til at Naboindkøb
bygge Søpavillionen er på plads.
Naboindkøb et nyt tiltag fra NaboGo er
delt på diverse Facebook gruppe sider i
Regeringen har åbnet op for at kommuØdis og omnerne kan fremrykke anlægsinvesteringer. Dette gælder også for Kolding Kom- egn. Her kan
mune. Vi ved ikke præcist hvad der gives man få og
tilbyde hjælp
til Landsbyerne. Men vi er vakse ved
havelågen i Lokalrådet. Vi tror på, at
til at få handØdis også bliver tilgodeset.
let i disse
tider. Hent
Tjek Ødis.dk ud. Der er kommet helt nyt
appen Nabolayout og siden er opdateret. Hvis man
indkøb og se,
har nogle billeder liggende som kunne
pynte på hjemmesiden så send dem gerne hvordan du
tilmelder dig.
til mig dorthejepsen123@gmail.com
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

Sankt Hansfest ved Ødis Sø

Aktivitetsudvalget forventer stadig at
kunne arrangere Sankt Hans fest med
bål på Søen på samme måde som foregående år.
Vi følger selvfølgelig situationen, og vi
vil orientere jer nærmere i juni nummeret.
Med venlig hilsen
Aktivitetsudvalget i
Ødis
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Ødis Forsamlingshus

Aflysning: Vi så
os desværre nødsaget til at aflyse vores Spissammen
aften her i foråret,
grundet Coronaepidemien, da det jo
er usikkert, hvornår der bliver åbnet
op for større forsamlinger igen.
Så den næste Spissammen aften bliver tirsdag den 20. oktober – håber
vi.

Med venlig hilsen
Ødis Forsamlingshus

GENERALFORSAMLING i ØDIS
ANTENNEFORENING

ØDIS VANDVÆRK Amba
Afholder ORDINÆR GENERALFORSAMLING

i Ødis Hallens Cafeteria
onsdag den 25. marts 2020 kl.
19.30

mandag den 20. april 2020 kl. 19.00 i
Ødis Hallens Cafeteria

U

Dagsorden:

Dagsorden:

U

D

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning

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
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

D

SA

3. Årsregnskab og kontingent
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og
suppleanter

T

SA

På valg: Erik Mathiesen. Gerhard
Knudsen og Niels Christensen
6. Indkomne forslag (Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 18.03.20)
7. Eventuelt

T

Hjemmeside: www.oedisaf.dk
E-mail:
oedisaf@oedisaf.dk

Som følge af coronasituationen UDSKYDES generalforsamlingen i begge foreninger.
Ny dato annonceres på hjemmesiden
og / eller i Lokalbladet, når omstændighederne tillader det.
Den almindelige hvide
anemone, som der for
øjeblikket kan ses mange steder i vore skove,
har som hovedregel 7
kronblade.
En sjælden gang kan
man finde planter med
henholdsvis seks og
endog fem kronblade,
men det er meget sjældent at finde en plante
med otte kronblade.
I den forbindelse må
vi siges at være heldige,
da der på ovenstående
billede er hele to planter
med otte kronblade.
(Foto Frede Nielsen)
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Ødis Skole genstartet

vi glæder os til, at I på et
tidspunkt også kan komme på skolen igen. Fortsat
god hjemmeundervisning
til jer.
Samtidig skal der lyde en
stor tak til vores seje medarbejdere, for på så kort tid, at skabe gode
rammer for den nye skolehverdag. Og tak
til jer forældre for opbakningen og de positive tilbagemeldinger, vi har fået.

Onsdag den 15. april fik vi ”genstartet”
skolen for 0. til 5. kl. efter mange uger
hjemme, og endelig taget imod de nye elever i glidende overgang med sang og dans.
For alle er det en helt anderledes skoledag,
end vi har været vant til og særligt for glidende overgang blev det en opstart lidt
anderledes end normalt.
Vi modtog børn og forældre på p-pladsen
med afstand efter alle sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Efter nogle få praktiske beskeder tog Patrick og Karen over
med sang og dans (”Hønse-fødder gulerødder” - og synges den to gange, svarer det til
den tid man skal vaske hænder, ifølge Karen). Børnene kom herefter ind to og to og
fik vasket hænder og taget hul på den første
dag i deres lange skoleliv.
Ellers var det rigtig dejligt at se børnene
igen, og de var tydeligvis også glade for at
se hinanden.
Det er umiddelbart også gået rigtig fint i
både timerne og pauserne. Børnene har
været gode til at holde afstand og vaske
hænder samt holde sig i deres tildelte områder i pauserne, hvor de kun er sammen med
de kammerater, de er på hold med i timerne.
Vi har taget nogle billeder i løbet af dagen
som kan ses på Ødis Skoles side på Facebook.
Jeg vil benytte lejligheden til at sende nogle venlige tanker til 6. klasse og fortælle, at

Status efter den første uge
Så er vi igennem den første uge efter genåbningen og opstarten i glidende overgang.
Jeg må helt overordnet sige, at vi er kommet rigtig godt fra start både personale og
børn.
Jeg synes, alle var rigtig hurtige til at finde
ind i de ”nye” rammer og holdets rutiner og
dagsrytme. Vi har i personalegruppen evalueret undervejs og lavet nogle småjusteringer i forbindelse med pauserne.
I forhold til glidende overgang er det naturligvis ærgerligt, at vi ikke kan gøre helt de
samme ting sammen, som vi normalt gør,
for at børnene hurtig skal føle sig som en
del af skolen. Men det skal vi nok få indhentet, når der bliver lukket mere op.
Og ja, vi savner stadig 6. kl. og ser frem til
deres ”genopstart”.
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Vi har fået nogle henvendelser fra jer forældre (og kan også selv se det) angående,
hvor hårdt det er for hænderne med alt det
håndvask, der er i løbet af dagen.
Selvom ministeren siger, at børn er børn,
og de vil komme tæt på hinanden, og de



har brug for trøst eller et kram en gang
imellem, ligger det os meget på sinde at
følge sundhedsstyrelsen retningslinjer, og
gøre vores til at minimere en evt. spredning af Covid 19. Derfor er vi meget grundige og systematiske med hensyn til børnenes håndvask.
Jeg kan sige, at skolechefen er i dialog med
kommunale fagpersoner for at høre, hvad
der kan gøres, eller se om der findes alternativer. Indtil vi hører nærmere, vil jeg
opfordre til, at man giver sit barn en lille
tube håndcreme med i skoletasken, samt
giver deres hænder et ordentlig lag creme,
når de skal i seng.
Med venlig hilsen
Thomas Kjær
Skoleleder Ødis Skole

Cykelstart 2020

Mandag den 4. maj
starter vi cykelsæsonen
Vi mødes ved det store træ på
kirkepladsen kl. 19.00

De sidste 2 måneder har først Kina, så
Italien og nu hele verden mere eller mindre været sat på stand by, på grund af Covid-19.
Danmark er ikke gået ram forbi, hvilket
har betydet annulleringer af forskellige
arrangementer. Det har vi også mærket i
Ødis – først blev det årlige Loppemarked
lukket, så lukkede ØIF for al sport, Arena
Syd i Vamdrup har lukket ned for diverse
aktiviteter og ikke mindst både skole, børnehave og vuggestue.
Vores meget besøgte Spis Sammen aften i
Forsamlingshuset måtte desværre også
aflyses.
Mange går nu derhjemme og hygger sig:



lur mig om de/ vi ikke trænger til noget
motion.

Første mandag i maj satser vi derfor på, at
vi atter får gang i vores cykelklub, så kommer motionen helt af sig selv.
Lig med alle tidligere sæsoner er alle velkomne til at cykle med, ud i den dejlige
natur, vi har omkring Ødis, så sæt KRYDS
i kalenderen allerede nu.
Vi håber, at vi igen får lov til at mødes til
lidt socialt samvær. Desværre kan jeg
ikke tilbyde kaffe efter cykelturen på
grund af afstandsreglerne.
Husk refleksvest og cykelhjelm.
Håber at rigtig mange har lyst til at cykle
med
På cykelklubbens vegne
Minna Laursen
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EN STOR TAK TIL
TORVETS BLOMSTER I
VAMDRUP

Foranlediget af at vor dronning ikke ønskede blomsterhilsen på sin 80 års fødselsdag,
er der taget initiativer landet over til at beboere på plejehjem skulle nyde godt af de
blomster, som ellers ville blive sendt til
Amalienborg.
Her lokalt gik TORVETS BLOMSTER
ind, og lavede et opslag på Facebook, hvor
Dorthe lagde sig i
spidsen for
en indsamling, således at beboerne på Gl.
Vamdrup
kommunes
plejehjem /
center, kunne nyde
dronningens fødselsdag ved
at modtage
en buket.
På Facebook Vamdrup Dorthe KjærgaardJensen vises flere gode billeder
af buketterne samt orkideerne, som er blevet bragt ud til de enkelte plejehjem og
deres beboere.
Vi ved alle, at det er et stort arbejde at gennemføre et sådant forløb til fastsat tid, så
Dorthe skal absolut have et kæmpe stor tak
for hendes store indsats.
Dorthe skriver, at der blev samlet 10.610,kr. ind til blomsterne. Det er flot.
Vesterled har naturligvis også fået blomster, og fra huset lyder der. at de har gjort
lykke.
Buketterne står i de enkelte enheder, og
orkideen har hver enkelt beboer fået.

Sådan skrev Dorthe på Facebook den 16.
april:
Vi har i dag leveret store flotte 4-grenede
orkideer til alle beboere på Elim, Vesterled
og Lindely – samt et par ekstra til personalestuen alle steder.
Derudover har vi også leveret buketter alle
tre steder, som både beboere og personale
kan nyde i fællesområderne.
Vi håber, at det vil skabe glæde alle steder.
Stort tillykke med fødselsdagen Dronning
Margrethe og tusind tak til alle jer, der har
været med til at donere til denne gode sag.
Susanne Quiding Vesterled skriver:
Jeg har været rundt i huset for at høre,
hvad vores beboer har sagt. De blev jo
overrasket
over, at det var
dronningens
ide og meget
glade. Nogle
af dem sagde
hele dagen,
når der kom
personale ind
til dem: - Se
hvad jeg har
fået.
Med venlig hilsen Så det blev
Stig Funder modtaget med
kindkys.
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Hvilken vej ?

Denne gang kan man finde motivet på
ovenstående billede omtrent midt i Ødis
Sogn.
En stump af Drenderupvej fotograferet
mellem Drenderupvej 15 og 19 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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HILSEN FRA MENIGHEDSRÅDET
Kære alle, en lille status fra menighedsrådet…

I denne corona periode er alt jo anderledes, -også for kirken, der skal holde kirkedørene
og præstegården lukket for besøgende, så vi alle hjælper med at begrænse smittespredning. Man er meget velkommen til fortsat at kontakte Inger for en telefonsamtale, eller
kontakte hende, hvis nogen har brug for en opringning.
Inger, Karin og Thea er foreløbigt hjemsendt indtil 10. maj, hvor vi håber på at kunne
genåbne kirkedørene og samles i kirkerummet igen, om end nok i en lidt anderledes
form end vi er vant til, da vi jo nok i den næste lange periode skal bevare god afstand til
hinanden, spritte af, og vaske hænder mm. Men det skal vi nok løse.
I Ødis er graver Berith og medhjælper Iben på arbejde, og dem kan man stadig besøge
og tale med i behørig afstand.
Særligt påsken var for mange anderledes, da man ikke kunne deltage i fysiske gudstjenester, men Inger, havde planlagt en række videoudsendelser på Facebook, med både ord,
tekster, billeder, orgelmusik og sang i en fint
påskepyntet kirke. Med stor hjælp fra Karin,
Thea (og Jeppe), Berith og Terje samt lokale
læsere.
Vi er i menighedsrådet stolte over og meget glade for at have et så engageret personale, der
tager de nye udfordringer op og skaber digital
glæde i denne tid. Tusind tak for det!
Har man ikke nået at se de små film, findes de
på Ødis Kirkes Facebookside.

Menighedsrådsvalg 2020

Vi skal den 15. sept. 2020 have menighedsrådsvalg i Danmark. Valgformen er i år ændret, og der skal nu også indkaldes til
Orienteringsmødet 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 arbejdet de seneste 4 år og de fremtidige planer. Flere af menighedsrødderne er til stede, og vil fortælle vores rolle og
arbejde i rådet.
Det er et menighedsfuldt 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 fremadrettet.
Vel mødt!

MAJ 2020
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VANDRING PÅ KIRKEGÅRDEN
Hvis man har behov for lidt fred og stilhed i
skønne omgivelser, anbefales en vandring på
vores smukke kirkegård. Nu har Berith og
Iben plantet stedmodersblomster, det grønnes
så smukt og fuglene synger. Man må gerne
sidde ned på en bænk og tænke over livet,
eller mindes dem, der hviler under blomster
og træer og den høje blå himmel.

DET MUNTRE
HJØRNE
Det muntre hjørne vil gerne bidrage til den
mentale sundhed, ved forhåbentligvis at
skabe lidt smil og latter. Vi bringer nyt fra
kirkelig hold i ind– og udland. Dagens
tema er dåb. For selv om det er coronatid,
må vi alligevel fejre dåb i kirken, men kun
med 10 af de nærmeste til stede. Vi fejrede
dåb her i kirken på Skærtorsdag, men jeg
kan forsikre jer om, det foregik ikke som
på billedet til højre! Nu er det jo også fra
Norge, og som vi alle ved: Der er de fuldstændigt skøre, så andet kan man ikke forvente fra den kant…
12

”NU KOM VOR PINSELILJETID…”
I al sin glans nu stråler solen,
livslyset over nådestolen,
nu kom vor pinseliljetid,
nu har vi sommer skær og blid,
nu spår os mer end englerøst
i Jesu navn en gylden høst.
Det ånder himmelsk over støvet,
det vifter hjemlig gennem løvet,
det lufter lifligt under sky,
fra Paradis, opladt på ny,
og yndig risler ved vor fod
i engen bæk af livets flod.

KIRKEÅRETS FARVE I PINSEN ER RØD—HVORFOR?

Rød er ildens, blodets, kærlighedens og
Helligåndens farve og symboliserer
endvidere lidenskab. I pinsen mindes vi,
at Helligånden kom over apostlene i
form af ildtunger, derfor den røde farve.
Som blodets farve benyttes den også
ved kirkens eneste martyrdag, Sankt
Stefans dag, som er 2. juledag.
På billedet under kan I se det kirkelige
årshjul, med de forskellige farver der
hører til dage, årstider og højtider. Og til
venstre ser I broderierne på min (Ingers)
røde stola, som jeg bruger udenpå min
norske præstekjole.

Med disse vers af Grundtvigs
pragtfulde pinsesalme ønsker vi alle
en velsignet pinsehøjtid.
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OM KALENDEREN:

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

Maj
3. 3. søndag efter påske AFLYST
Torsdag 7. Børnegudstjeneste
med bål i haven AFLYST
10. 4. søndag efter påske AFLYST
17. 5. søndag efter påske kl. 10.30
21. Kristi Himmelfartsdag kl. 10.30
24. Ingen gudstjeneste
31. Pinsedag kl. 10.30

Vi skriver fredag dag den 24. april i dag,
og som sidst vi skulle lave Lokalblad, er
det desværre stadigvæk ligeså svært at
sige noget sikkert om datoer og arrangementer. Det vi er sikre på, er at
kirken er lukket og alle gudstjenester
og aktiviteter er aflyst til og med
søndag den 10. maj.
Efter det håber vi, alt er mere normalt
igen, og hvis det er, følger vi den
oprindelige gudstjenesteplan.
2. pinsedag den 1. juni kl. 10.30 er det
planlagt fælles gudstjeneste på Skamlingsbanken for en række af sognene her i
området, også Ødis, i anledning
genforeningen. Men vi ved ikke om denne
gudstjeneste kan lade sig gennemføre.
Følg med på Facebook og hjemmesiden!

KONFIRMATION I ØDIS KIRKE
SØNDAG DEN 30. AUGUST
KL. 10.30
Det holder vi fast i, og skulle der fremdeles være restriktioner, vil vi i kirken sammen med konfirmander og forældre se på
nogle alternative løsninger.
Babysalmesang, frokostklub og andre
aktiviteter kommer der information om
når vi ved mere.
FØLG MED PÅ KIRKENS
HJEMMESIDE OG FACEBOOK:
www.ødiskirke.dk
www.facebook.com/odiskirke

Juni
1. 2. pinsedag kl. 10.30
Fælles friluftsgudstjeneste på
Skamlingsbanken—se omtale!
7. Trinitatis søndag kl. 9.00
14. 1. søndag efter Trinitatis kl. 10.30
21. Ingen gudstjeneste
28. 3. søndag efter Trinitatis kl. 10.30
ASA

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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Søpavillonen ved
Ødis Sø
I 2016 købte Kolding Kommune et område ved søen,
og ideen var og er at skabe
et slags samlingssted for
både børn, unge og ældre i
lokalområdet. Samme år
blev cirkelbroen bygget med
stor hjælp fra lokale folk.
Placeringen af stolperne
blev udført af entreprenør
Kurt Kjelde og flere frivillige folk, Selve beklædningen
af broen blev udført af ele-

ver fra Hansenberg. Broen
stod færdig, så den kunne
indvies ved sommeraktivitestdagen sidste lørdag i
august 2016.

Kort tid efter kom ideen om
søpavillonen på
”Gartnerigrunden”.
Ideen er at skabe et fælles
mødested til gavn for både
daginstitutioner, den lokale
skole, det lokale plejehjem, Jens Søgaard Jørgensen
spejderne og de lokale borgere, som bare ønsker at gå omkring Ødis Sø. Stedet
skal kunne benyttes af alle i
en tur i den smukke natur
det daglige, ligesom ambitionen er, at det i fremtiden
skal danne ramme om de
årlige landsbyarrangementer, som eksempelvis Sankt
Hans, børnedyrskue og juletræstænding. Pavillonen vil
ud over at fungere som samlings- og opholdssted også
få funktion af udkigstårn og
formidlingspost i forhold til
de mange naturværdier, der
er i og omkring Ødis Sø.
Dette er visionen for Lokalrådet ØBØF, som igennem
de seneste år har arbejdet på
et projekt med at etablere
Søparken og herunder også
en søpavillon ved søen.
- Vi har fået tegnet skitser,
og vi har fået tilsagn fra
kommunens landsbypulje
om støtte for 315.000 kroner, og nu er vi altså gået i
gang med at søge de forskellige fonde, som er nødvendigt for, at projektet kan
blive en realitet, siger Jens
Søgaard Jørgensen, som er
tidligere formand for lokalrådet i byen og er blevet
valgt til tovholder på projektet, der har et budget på cirka 2,7 millioner kroner.
Helhedsplan for landsbyfælled udarbejdet af Moos Landskaber 2017
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I 2018 fik projektet 50.000 kr. af
kommunens landsbypulje til at lave
en skitse over søpavillonen.
Skitse: Tegnestuen Mejeriet

- Vi tror selvfølgelig på, at det kan lade
sig gøre, og at vi kan få skrabet pengene
sammen, men vi har også brug for, at lokalbefolkningen bakker op om det, siger
Jens Søgaard Jørgensen og fortsætter:
- Jeg kan ikke udelukke, at vi kommer til at
gå rundt og stemme dørklokker for at høre,
om der skulle være nogle i området, som
har lyst til at støtte os økonomisk. Så sidder man derude og har en rig onkel, så
hører vi meget gerne fra jer, siger Jens
Søgaard Jørgensen grinende.
Han understreger samtidig, at man endnu
ikke ved, hvornår man kan tage første spadestik til den nye søpavillon.
- Vi skal have finansieringen på plads før,
vi sætter alt for meget i gang, siger Jens
Søgaard Jørgensen.

Senest har folkene bag ansøgt Realdanias
kampagne kaldet "Underværker" om en
million kroner. Pengene skal gå til at opfø- Kilde:
re søpavillonen, som skal indrettes med et Bl.a. Artikel i Ugeavisen Vamdrup.7.april 2020
mindre tekøkken, toilet og plads til cirka
20 gæster.

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!!!
Det var en almindelig knivmusling
der var gåden i forbindelse med
sidste nummers ”Hvad er Det”.
I danske farvande findes fem
arter. Lille knivmusling er den
mest almindelige. Dens tynde, gennemsigtige skaller bliver op til 4 cm
lange. Almindelig knivmusling har
buede skaller af op til 15 cm længde; arten E. arcuatus er af samme
størrelse, mens den største art, stor
knivmusling har næsten lige, indtil
30 cm lange skaller. Siden 1981
har den amerikanske knivmusling
bredt sig i danske farvande; den
blev indslæbt til den hollandske kyst
i slutningen af 1970'erne og er nu
vidt udbredt i Vadehavet, Limfjorden og Kattegat. Dens skaller
findes ofte i store mængder i opskyl på stranden, mens skaller af de
øvrige arter er ret sjældne i opskyl. Langs Nordamerikas østkyst

Af Frede Nielsen

indsamles denne art til menneskeføde.
Almindelig knivmusling er almindelig og ret talrig i Nordsøen,
Kattegat og det nordlige Bælthav.
Muslingen lever på 5-30 m’s dybde
på hård sandbund, hvor den graver
sig ned, så den står lodret i dybe
huller.
Hængslet, der holder de to skaller sammen, sidder i forenden af
muslingen. Skallerne er grønlige,
brune eller hvide. Når knivmuslingen er gravet ned, kan man kun se
bagenden og ånderørene.
Muslingen lever af alger og
planteplankton, som den filtrerer
fra vandet.
Levesteder: Kyst og hav
Længde: op til ca. 13-15 cm.
Max levealder: 6 -7 år
Ånderørene hos almindelig knivmusling er lysfølsomme, og hvis der
falder en skygge på muslingen,
graver den sig hurtigt dybere ned i
sandbunden. På den måde beskytter
muslingen sig mod fjender. Knivmuslingen bruger sin fod til at grave sig ned i bundlaget.

Kilder: Naturporten og
Den store
danske Encyklopædi
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Udtrækning af
Ødis IF lotteri
april 2020

242, 299, 85,
174, 275, 29,
123, 44, 153,
105, 22, 87

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
Sang for Sangglade
Kontaktperson: Jette Christensen 25595106
Ødis Forsamlingshus
www.odisforsamlingshus.dk
info@odisforsamlingshus.dk
Formand: Eigil Laursen, tlf. 7559 8199
Udlejer: Minna Laursen, tlf. 6136 6015
Lokalrådet for Ødis Bramdrup, Ødis og
Fovslet
Formand: Christian Thomsen, tlf. 2292 3525
obofbestyrelsen@gmail.com
Aktivitetsudvalget
Formand: Eigil Laursen tlf. 75 59 81 99
Eller kontakt Inge M. Thomsen, 20 14 20 71
Beboerforeningen for Fovslet og omegn
Kont.person: Karen Nielsen, 51269469
Landsbylauget Ødis Bramdrup
Formand: Claus Mørkøre tlf. 51554484
Mail: claus@lone-m.dk
“Skovtrolden”
v/Torben Lindegaard, tlf. 28 70 72 71
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Ødis Antenneforening www.oedisaf.dk
Formand: Kai Videbæk, tlf. 75 59 84 09
Vandværkerne
Ødis: Anders Krogsgaard, tlf. 2943 9196
E-mail: 488@voresvandvaerk.dk
www.odisvandvaerk.dk
Ødis Bramdrup: Peder Nissen, tlf. 75598203
Drenderup:
Andelsboligforeningen
Henvendelse: BHS Revision,
Jernbanegade 9, Vamdrup 7558 3444
Vamdrup Boligselskab
Tirs.-onsdag kl. 10-12, torsdag kl. 15-17,
tlf. 75 58 18 44
Ødis Idrætsforening
Formand: Johnny Frederiksen, 60 26 90 65
Fodbold: Lene Frost tlf.: 60 16 10 80
Håndbold: Charlotte Højmose Jensen
tlf. 42 66 03 77
Badminton: Lene Frost tlf.: 60 16 10 80
Gymnastik: Thomas Bang Thomsen
tlf. 27 21 76 85
Støtteforeningen for Ødis IF
Formand: Jytte Johannsen 61 38 38 90
Ødis Hallens Cafeteria
Formand: Camilla Matthiesen tlf. 5190 5098
Krolfklubben i Ødis Kroge
Formand: Ole Reeckmann, Kolding
Tlf.: 20 20 75 89
Email: ole@olvi.dk
Krolfklubben ”Madholdet”,
Ødis Bramdrup
Formand: Vagn Hugger, tlf. 91 54 24 73
Ødis KFUM spejdere
www.odisspejder. dk
Tvetohytten, Vamdrupvej 16 A
Henvendelse: Anne Krogsgaard, 2388 9196
Gruppeleder: Jette Røgen, 75 59 86 86
Bævere og Ulve: torsdag kl. 16.45 - 18.15
ØBcH: Ødis Bramdrup civile Hundeførerforening
Kontakt Ingo 21332021
ingo@find-us.dk
Hjemmeside: www.dch-obch.dk

Lokalbladet

udgives af
Lokalrådet for Ødis Bramdrup, Ødis og Fovslet

Vamdrup Bibliotek På biblioteket kan du
Jernbanegade 1
Åbent m. personale:
Mandag kl. 14.00-17.00
Torsdag kl. 10-12
og 14-17
Åbent med
selvbetjening:
Hele ugen
kl. 7.00-22.00
Servicetlf. t. Kolding:
Man-fre kl. 9-18
Lørdag kl. 10-14

få svar på mange
spørgsmål.
Der venter dig gode
oplevelser i bibliotekets mange bøger,
blade, bånd, lydbøger og cd'er.
Det er gratis at bruge
biblioteket.
Der er både for børn
og voksne.
Det er DIT bibliotek!

Kolding

Kommune

Akseltorv 1
6000 Kolding
Telefon 79 79 79 79
Telefax 79 79 20 33
E-mail: kommunen@kolding.dk
Hjemmeside: www.kolding.dk
Bank: 7040-2902103

Ekspeditions– og telefontider:
Mandag-onsdag ………. kl. 8.00-15.00
Torsdag ……………..… kl. 8.00-17.30
Fredag ……………….. kl. 8.00-14.30
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Redaktion:
Niels Christensen (ansv.)
Stationsvej 13, Ødis
6580 Vamdrup
7559 8339 / 2084 4579
E-mail:
sogneavisnc@hotmail.com
Frede Nielsen
Kirkesiderne:
Inger Hvindenbråten
7559 8150 / 93871700
Velkommen til Ødis Sogn:
Fovslet:
Karen Nielsen,
51269469
Ødis Bramdrup:
Linda Puggaard 60666148
linda@stjernehunden.dk
Ødis:
Inge M. Thomsen, 20142071
imt-pbt@post.tele.dk
Kasserer:
Jytte Dantoft,
Skovvang 1, Ødis 7559 8385
Annoncer:
Kristian Frandsen
Skovvang 7
2639 8292
Tryk:
InPrint A/S
C.F. Tietgens Vej 7B
6000 Kolding
Oplag: 660
heraf omdeles
590 i Ødis Sogn
ca. 70 sendes udensogns
Abonnement:
Indensogns 100 kr.
For et helt år (10 numre)
Udensogns 160 kr.
Konto: 7040 0000175819
MobilePay: 2987 9877
Læs også www.ødis.dk
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Vi skal til den centrale del af sognet
for at findeejendommen på dette
nummers ”Gættebillede”
Hvor er vi?
Ejendommen på adressen Bramdrupgårdsvej 4 i Ødis Bramdrup er
løsningen på sidste nummers
”Gættebillede”.

Næste nummer:
Udkommer 9. juni 2020
Deadline fredag den 29. maj 2020
kl. 8.00

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

