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Søpavillonen
Lokalrådet har modtaget ikke
mindre end 1.mio kr. til etablering af Søpavillonen. Det er
et kæmpe skridt i den rigtige
retning! Vi har en ansøgning
mere ude til A P Møller Fonden. Den venter vi snarest
svar fra.
Læs s. 3

23. årgang

Lejrskole i Blåvand Gerhard Knudsen
I starten af september var
forlader bestyrelsen
nogle elever fra Ødis Skole
på lejrskole i Blåvand.
Denne årlige lejrskole har
været en tradition i flere
årtier. Nogle elever har
skrevet om turen.

Ved generalforsamlingen i
Ødis Antenneforening stoppede Gerhard Knudsen som
bestyrelsesmedlem. Men da
har han også været i bestyrelsen uafbrudt i 45 år 2 måneLæs s. 5 der og 13 dage.
Læs s. 3

I dette nummer af Lokalbladet kan du læse

Der var mødt ca. 20 voksne op og 15 børn til Ren Natur Dag
søndag den 27. september.

Barndomsminder fra Ødis
Laila Mortensen var barn i Ødis i slutningen af 40’er og starten af 50’er.
En dag gik hun en tur igennem sin barndomsby Ødis .
Da kom hun til at tænke på de forandringer,
der er sket siden og alle de butikker og
værksteder, der var i byen dengang. Og så
fik hun lyst til at fortælle om det til Lokalbladet.
Læs s. 16-17
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s. 3
Gerhard Knudsen
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Velkommen t.Sognet s. 4 & 6
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s. 5
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s. 19
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Ødis Forsamlingshus står foran renovering
Huset er blevet erklæret bevaringsværdig
af Kolding Kommune i 2018, og derfor har
bestyrelsen fået tilsagn om tilskud til renovering af tag og murværk.
Kommunen stiller krav om, at taget skal
udskiftes til tagpap.
Læs s. 7

Sognets aktivitetskalender
OKTOBER
20. kl. 17.30, Spis sammen aften i
AFLYST
Forsamingshuset
20. kl. 19.00, Orgelkoncert i Ødis
Kirke
21. kl. 10-12, Frokostklubben i
Forsamlingshuset
21. kl. 19.30-21.00, Start på
Fodbold for sjov,
Ødis Hallen, Ødis IF
29. kl. 19.30 Sogneaften, Foredrag
ved Jens JørgenUDSAT
Holst
i Vestfløjen
27. kl. 19.00 Sang for sangglade i
Vestfløjen / kirken

16.

kl. 10-12, Frokostklubben i
forsamlingshuset

2021
MARTS
15. kl. 19.00, Generalforsamling i
Forsamlingshuset
MAJ
9. kl. 10.30 Indvielse af
Grænsestien Ødis Bramdrup
AUGUST
21. kl. 13-17, Aktivitetsdag ved
søen

NOVEMBER
10. kl. 19.00 Sang for sangglade i
Vestfløjen / kirken
18. kl. 10-12, Frokostklubben i
Forsamlingshuset
24. kl. 19.00 Sang for sangglade i
Vestfløjen / kirken

Spis sammen aften

Spis sammen aften, som var planlagt til
den 20. oktober, er aflyst på grund af
Coronakrisen.

DECEMBER
3.
kl. 19.00, Julekoncert med
Zenobia i Ødis Kirke
8.
kl. 19.00 Sang for sangglade i
Vestfløjen / kirken

Sang for sangglade

foregår indtil videre i kirken. Hvis der
kommer nye regler angående Corona, kan
det måske igen foregå i Vestfløjen,
Venlig hilsen Jette

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2020

Nr. 9
Nr. 10
2021
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5

deadline 30. oktober
deadline 27. november

udkommer 10. november
udkommer 8. december

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
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NYT FRA LOKALRÅDET
Vi kan næsten ikke få armene ned
i Lokalrådet. I denne uge fik vi
den positive tilbagemelding fra
Nordea fondens "Her bor vi - puljen".
Lokalrådet har modtaget ikke mindre end 1.mio kr. til etablering af
Søpavillonen. Det er et kæmpe
skridt i den rigtige retning!
Vi søger løbende fonde og har fået
afslag fra Lemvig Müller Fonden
og senest også fra Friluftsrådet.
Vi har en ansøgning mere ude til

A P Møller Fonden. Den venter vi
snarest svar fra. Så kryds fingre.
Vi glæder os til i morgen til Ren
Natur Dag søndag den 27. september, et arrangement der kan gennemføres trods corona.

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

Gerhard Knudsen forlader
bestyrelsen

tede navn til
Ødis Antenneforening.
Ved generalforsamlingen i Ødis AnGerhard har
tenneforening den 2. september stopværet med hele
pede Gerhard Knudsen som bestyrel- vejen, også da
sesmedlem. Men da har han også været foreningen bei bestyrelsen uafbrudt i 45 år 2 måne- gyndte at arbejder og 13 dage heraf mange af årene
de sammen med
som formand.
EWII /
Gerhard var sammen med et par andre YOUSEE, så
på Skovvang en af initiativtagerne til
alle kunne få
det, der dengang kom til at hedde An- fjernsyn via fiberkabler.
tenneforeningen Skovvang. Det skete Bestyrelsen siger tak til Gerhard for
på den stiftende generalforsamling den det store arbejde i Ødis Antennefor20. juni 1975.
ening og ønsker ham god vind fremFå år senere fik hele Ødis by tilbud om over.
nc
at være med i foreningen, og den skif3

Velkommen til Ødis Sogn
Af Inge M Thomsen

Velkommen hjem kunne jeg
faktisk sige denne gang – i
hvert fald til den ene person,
nemlig Simon H. Sørensen.
For hans mor og far boede
nemlig i dette hus – Fløjbjergvej 21 – for
ca. 33 år siden, og hans mor var gravid
med Simon på dette tidspunkt. Forældrene
flyttede senere ud på gården på Egeskovvej, hvor de stadig bor.
Også stor velkommen til Sarah S. Christiansen på 30 år. Hun kommer fra en lille by
Hajstrup, der ligger i nærheden af Årøsund. Hun kører hver dag til Rødekro, hvor
hun er Webmaster i et firma, der hedder
RV Unique. De er leverandører af alt inden for hygiejne, forbrugs- og rengøringsartikler. De leverer primært til større erhvervsvirksomheder, men også til private
via Webshoppen.
Simon arbejder hos Christiansfeld Maskinservice, hvor han både sælger og reparerer
havemaskiner. Robotplæneklippere er den
helt store artikel.
De boede i lejlighed i Kolding og havde
kigget efter hus i længere tid, men var faktisk stoppet, da de ikke fandt det rigtige.
Men så dukkede huset her op og var lige
sådan et, de havde ønsket sig, ude på landet med skøn udsigt, ikke for langt til motorvej og den rigtige pris og størrelse. At

det så lige lå
i Ødis, var de
heller ikke
kede af.
Huset var
stort set sat
rigtig flot i
stand. Der
mangler stadig et par
værelser, og
terrassen har
de også planer for.
Der er ingen dyr i hjemmet, m e n Sarah
kunne vist godt tænke sig en hund en dag,
så vi får se.
De føler sig velkomne og er med på vor
Face book for Skovvang beboerne (inkl.
dem der ligger ud til Fløjbjergvej) og de
glæder sig til at møde mange flere i området, når vi i september har vores årlige
Vejfest. De har allerede god kontakt til de
nærmeste naboer.
Snakken gik over de hjemmebagte snegle,
og vi nød den flotte udsigt, de har ud over
markerne og Drenderup skov.

Madklub Ødis

Vi mødes på Ødis Sogneskole
Vi er en flok mænd, der elsker at hver torsdag kl 18.30 fra seplave mad. Det vi laver er ganske tember til marts.
almindelig dagligdags mad. Der
Pris 400 kr. for 10 gange
er ledige pladser, så hvis du har + 50/60 kr. hver gang til maden .
lyst så ring til
Der er instruktør på, som sørger
for indkøb af madvarer.
Vagn Hugger
VI SES VI SES
9154 2473
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Ødis Skoles lejrskole

vel. Jeg spiste ikke så meget til middagsmad.

De største elever (4-6. kl.) har været på
lejrskole i Blåvand. Det er en tradition,
som skolen i Ødis har haft i flere årtier.
Eleverne havde fået til opgave at skrive en
stil om turen formet som en dagbog. Her
er nogle brudstykker af dagbøgerne fra tre
elever.

Torsdag den 3. september

Jeg vågnede klokken 6:40, fordi at jeg havde næseblod. Jeg kaldte på Mille, men hun
vågnede ikke, så jeg kaldte på Sine, hun
vågnede. Jeg gik ud på badeværelset, og fik
vasket mine hænder. Da jeg gik ud i spisesalen, var Bente der. Vi fik vasket min dyTirsdag den 1. september
ne, pude og min natbluse.
Vi startede med at skulle med tog. Der
Da de andre vågnede spiste vi morgenmad.
skulle vi have mundbind på. Jeg lavede
Efter vi havde spist. skulle vi ud og besøge
næsten ikke andet end Rubiks Cube. Vi
ravsliberen. Det var varmt derinde. Vi fik
måtte ikke bruge telefoner i toget.
Vi skulle med tre forskellige tog. Vi skulle et stykke rav og mulighed for at købe nobo på Blåvandgård. Når vi ankom, skulle vi get. Jeg købte ikke noget. Så havde vi lidt
fritid.
ikke tage vores ting med ind. Først skulle
Jeg cyklede ned i byen sammen med Mille,
vi spise.
Simon og Jonas. Derefter skulle vi hjem og
Emma fra 4. havde fødselsdag, så vi fik
have frokost. Bagefter cyklede vi hen til
også kage. Senere på dagen cyklede vi ud
Tirpitz. Først havde vi en guide. Bagefter
til en naturskole. Der var en dame, der
skulle fortælle os om et tårn. Vi kom også fik vi lov til selv at gå rundt og kigge.
op i tårnet. Der var nogen, som havde høj- Så skulle vi hjem og spise aftensmad. Det
deskræk så de blev nede. Efter tårnet skulle var byg selv burger.
Bagefter var der underholdning. Det var
vi ned til stranden og fange rejer.
Efter det cyklede vi in i byen. Der måtte vi gæt og grimasser og tegn på ryg. Så skulle
vi i seng. Da de voksne sad og snakkede
gå rundt og købe ting. Stort set alle købte
ude i spisesalen, fik vi de andre piger ind
chips og slik.
Når vi kom tilbage, skulle vi have mad. Vi på vores værelse, og så sad vi der og snakfik madpandekager. Efter maden legede vi kede til klokken blev cirka tolv. Mig, Mille
og Sine lå og snakkede indtil klokken var
en leg. Efter det gik der lidt tid, hvor vi
ikke lavede noget. Så klokken 10 skulle vi i et.
seng.
Fredag den 4. september
Vi blev vækket meget tidligt. Så fik vi morOnsdag den 2. september
genmad. Bagefter skulle vi pakke vores
Dagens menu var pizza
Dagens udflugt er gået til Ho Bugt og Blå- ting og gøre vores værelse rent. Da vi havde gjort det, kom Bente og tjekkede om det
vand Zoo
var fint. Så lagde vi vores ting ud på grus
Det var fedt ved udflugten. Ved Ho bugt
pladsen og gik op til drengene. Der var vi
var der lavvande, så vi kunne gå ca.1 km
lidt indtil vi blev kaldt ind i spisesalen. Der
ud uden det blive mere end 15 cm højt.
Det sjovest jeg har oplevet i dag er Blåvand legede vi nogen lege.
Derefter kom ham der skulle køre vores
Zoo
I dag blev vi vækket klokken 6,30 og så fik bagage tilbage til skolen. Vi fik læsset hans
vi morgenmad kl. 7,15. Bagefter kørte vi til lastbil og så kørte han. Bagefter skulle de
voksne gøre rent og os børn skulle være
Ho bugt, hvor vi gik 1 km ud ca. Vi fandt
udenfor. Så kom bussen og de forældre der
også østers.
skulle køre os hjem. Jeg skulle med bussen.
Da vi var færdig skulle vi hjem og havde
På vej hjem kastede Peter W op fordi han
middagsmad. På vej hjem punkterede jeg
men jeg kom hjem til Blåvand gård allige- blev køresyg. Resten af turen hjem hyggede vi os bare. Det var min Blåvandtur.
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Velkommen til Ødis Sogn
Af Inge M Thomsen

Den 1. juni overtog Katrine
og Kris Toft på henholdsvis
28 og 31 år huset på Ødis Byvej 5. Familien består yderligere af charmetrolden Valder på 10
mdr. Han kom lige op af middagssøvnen, og jeg fik det største smil af den
glade dreng. Herligt.
Katrine kommer fra landet, Skibet ved
Vejle. Der er nu bygget så meget, at det
ikke ”er på landet” mere. Der bor hendes forældre stadig. Kris kommer fra
Skrydstrup også fra en gård, så deres
planer var faktisk, at de ville købe en
nedlagt ejendom og sætte den i stand,
men så kom Valder og planerne blev
ændret. Det er vigtigt, at der er rigtig
god tid til ham.
Huset her dukkede op på Face book.
De så på huset en fredag, bookede
fremvisning lørdag, så det igen søndag
og fredagen efter handlede de, og søn-

dag blev
Valder døbt.
Så det var
en travl uge.
Huset var
sat flot i
stand, havde
den rigtige
størrelse og
lå sådan
midt imellem, hvor
deres forældre bor.
Katrine mangler ”kun” sin bachler hun
læser til sygeplejerske og er færdig den
1.1.2021. Både hendes mor og mormor
er sygeplejersker, som det gamle ordsprog siger: Æblet falder ikke langt fra
stammen.
Kris er udlært i tøjbranchen, men skiftede spor og arbejder i dag hos Dunlop
Hiflex som produktionsplanlægger.
Firmaet ligger i Bramdrupdam, og det
tager faktisk kortere tid i dag at komme
på arbejde, end da de boede i Kolding
midtby.
Kris’ store hobby er at skrue i gamle
veteranbiler og knallerter. Så det er
godt med en stor garage / værksted.
Valder skal starte i kommunal dagpleje
på torsdag. Det er dejligt, når dagplejeren bor ganske tæt ved.
Besøget sluttede med en god kop kaffe
og afsted skulle de til gymnastik med
Valder oppe i hallen, en god måde at
lære nogle flere at kende på. De glæder
sig til, at der igen bliver mulighed for
flere komsammen arrangementer som
Åben Hal. De er glade for at bo her og
nyder, at naturen er så tæt på.
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Hvis det gamle bevaringsværdige Forsamlingshus i Ødis Sogn kunne tale, havde det
helt sikkert mange sjove og gode historier
at fortælle os!
Mange danse er trådte. Spændende foredrag og fortællinger er fortalt. Måske er der
endda også opstået et par kærlighedsforhold i det hus!
Det tror tekstforfatteren i hvert fald på:
Huset er bestemt bevaringsværdigt og derfor har det i 2019 fået en lille tilbygning til
opbevaring af borde og stole, og i år er der
lagt Troltekt plader på loftet.
Dette tilsammen har løftet oplevelsen af
rummet markant. Borde og stole kan stilles
væk i tilbygningen, når ikke de anvendes,
og akustikken er blevet så dejlig. Ingen
rungen, bare lækker lyd - også når vi er
mange.
Huset er blevet erklæret
bevaringsværdig af Kolding
Kommune i
2018, og derfor har bestyrelsen fået
tilsagn om
tilskud til renovering af
tag og murværk. Kommunen stiller
krav om, at
Tilbygningen til opbevaring taget skal udaf stole og borde
skiftes til tagpap, som huset
oprindelig er ”født med”, og stiller krav til
valg af materialer til renovering af murværket.
Der er indhentet tilbud på renoveringen på
kr. 367.000,- og tilbuddene er godkendt af
Kommunen. Der er givet tilsagn om støtte

på kr. 187.000,- så der mangler kr.
180.000,- for at enderne kan nå sammen.
Renoveringen skal være færdig inden 1.
juli 2021, ellers bortfalder tilsagnet fra Kolding Kommune
Fonde er søgt , men endnu uden held. Bestyrelsen fortsætter ihærdigt med at søge
fonde.
Bestyrelsen har derfor besluttet at lave en
lokalindsamling i Ødis Sogn. Så sidder du/I
og har lyst til at hjælpe os med at bevare
Ødis Forsamlingshus, er alle pengebeløb
meget kærkomne.
Det valgte beløb kan indsættes på Forsamlingshusets

konto: 3733 – 0940101387.

Erhvervsdrivende i Sognet, der ønsker at
støtte projektet, kan få tilsendt en faktura.
Vi vil holde jer opdateret med forløbet her i
Lokalbladet.
De bedste hilsner og på vegne af Bestyrelsen i forsamlingshuset, takker vi endnu
engang for ethvert pengebeløb.
Eigil Laursen
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Hvilken vej ?

I den nordøstlige del af sognet skal
vi søge efter dette nummers
”Vejgættebillede”.
En stump af Ødis Krogevej ved
ålefarmen ”Lyksvad” var 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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Modetøj til alle kvinder
str. 32-54
Torvet 8 - 6580 Vamdrup
28723822
mail: info@berg-co.dk

STØT VORE
ANNONCØRER - DE
STØTTER
OS
9

FAGKUNDSKAB . KVALITET . SERVICE
__________________________________________________________________________

VAMDRUP
SPECIALOPTIK
OPTIKER - OPTOMETRIST
TLF. 75 58 10 86

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

URE - BRILLER

GULD - SØLV

GRATIS synsprøve
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EN DEJLIG HØSTGUDSTJENESTE
Søndag den
20. september fejret vi
høstgudstjeneste i kirken. Tak til alle jer der
kom og fyldte kirken
med sang og glæde!
Som sidste år blev vi
ved indgangen mødt
af ”landmanden Marius”, som var kommet
til kirken for at fejre
med os og passe på at
høstindsamlingen til
Folkekirkens Nødhjælp blev gennemført
på en ordentlig måde.
Nyt af året var,
Marius havde fået en
kæreste: smukke Oda!
Thea og Karin sang og
spillede så godt, og
kirken var flot pyntet
med blomster, frugt
og grønt, og kunst fra
børnehaven og skolen— tak for jeres
store arbejde! Efter
gudstjenesten kunne
vi hygge os med
pølser fra Dixens
pølsevogn og en god
snak omkring bordene
udenfor kirkeladen.
Tak for en dejlig dag i
taknemlighedens tegn!

OKTOBER
maj 2018
2020
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VELKOMMEN TIL ALLEHELGENS ARRANGEMENTER LØRDAG DEN 31. OKTOBER OG
SØNDAG DEN 1. NOVEMBER KL. 19.00
Lørdag aften spiller
Karin stille orgelmusik kl. 19-19.30, der
alle er velkommen til en stille aften
med smuk musik. Søndag aften holder
vi mindegudstjeneste, hvor vi læser
navne op og tænder lys for alle dem,
der er gået bort i Ødis sogn siden sidste
Allehelgens dag. Alle er velkommen til
en eftertankens aften i kirken.
Efter gudstjenesten sælges der gravlys i
våbenhuset, hvis man vil tænde lys på
familiens gravsted.

MUSIKALSKE OPLEVELSER I KIRKEN
Orgelkoncert
Tirsdag d. 20. oktober kl. 19 inviterer vi
til koncert i Ødis Kirke ved organisterne
Maren Frost Nielsen, Ruben Karschnick
og Karin Petersen. Musik af Buxtehude,
Bach, Reger m.fl.
Vel mødt!

Torsdag d. 3. december kl. 19 giver
Zenobia koncert i Ødis Kirke.
Trioen består af sangerinde Louise Støjberg, harmonikaspiller Mette Kathrine
Jensen og pianist Charlotte Støjberg. De 3
kvinder er fortolkere af den danske sang-,
salme- og visetradition og der venter os en
stemningsfyldt musikalsk oplevelse.
Billetter sælges på Billetten.dk til kr. 175
+ gebyr. Se kirkens hjemmeside for link til
billetsalg.

Jul i kirken

Da vi kun må være 60 mennesker i kirken, vil julen se sådan ud:
Juleaften kl. 13.00: Familiegudstjeneste
Juleaften kl. 14.30 (ekstra!) og 16.00: Julegudstjenester
Juledag kl. 10.30: Højtidsgudstjeneste
12

FROKOSTKLUBBEN
Møde i Frokostklubben
d. 16. sept. 2020

I et bistade er der
en dronning, arbejdere og droner.
ArbejdsfordelinSå kunne vi endelig mødes igen. På
grund af coronareglerne kunne vi ikke gen er helt klar,
nogle flyver ud og
være i Vestfløjen, men måtte flytte til
Forsamlingshuset. Her holder vi vores samler pollen, andre passer ynglen i
møder resten af året.
Dagens oplægsholder var Ejner Junge, stadet.
Ejner fortalte om, hvordan man slynger
som fortalte om biavl - honningavl og
honning og om hvordan man i øvrigt
bier for miljøet.
passer staderne. Der produceres omEjner havde smagsprøver af sin honning med til rundstykkerne. Det smagte kring 4000 tons honning i Danmark om
fantastisk godt. Han har været biavler i året.
Der foregår også et stort avlsarbejde,
45 år og lært det af en lærer fra Vamdrup, som fortalte at de første 1000 stik man afprøver bier fra mange forskellige
lande og avler bl.a. efter bier, som er så
hæver, derefter er man mere immun.
lidt aggressive som muligt.
Han fortalte om bistadernes udvikling
Derefter fortalte han om, hvor vigtigt
fra de første halmkuber i 1880 til de
det er med bier for miljøet. Honningbistader, vi kender i dag, hvor der er
bien er den vigtigste bestøver, men der
50.000-60.000 bier i to kasser.
er også andre bier og insekter som beBierne begynder at samle pollen i det
støver planterne. For mange buske og
tidlige forår, og omkring Sct. Hans er
planter er det altafgørende med en bedet højsæson. De starter med forårsstøvning, uden bestøvning intet udbytte.
blomster som Krokus og Erantis, så
kommer mirabeller, frugttræer og andre For mange landmænd er bierne også
vigtige for deres afgrøder, og nogle befrugtbuske. Senere kommer så andre
taler biavlere for at sætte bistader op.
træer og buske samt de forskellige afDet er vigtigt at vi alle er med til at pasgrøder på markerne.
se på bierne ved bl.a. at passe på blomEfterårsprogram for 2020:
sterne og lade nogle pletter stå urørt i
haverne.
21.10.2020:
Arbejdet som retsmediciner
Brit Sørensen, læge

Mange tak til Ejner for et spændende
oplæg.
Rasmus Ravn

18.11.2020:

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

Kontaktpersonerne er:

16.12.2020:

Jens Vang
Christian Dahl
Rasmus Ravn

Ulven og dens fremtid i Danmark,
Bent Junker Hansen, Vildkonsulent
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2174 8508
4032 5985
8190 4800

OM KALENDEREN:

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

Oktober
4. Ingen gudstjeneste—vi henviser til
omegnens kirker
11. 18. s. e. Trinitatis kl. 10.30
18. 19. søndag e. Trinitatis kl. 9.00
25. 20. søndag e. Trinitatis kl. 10.30
31. Stille orgelmusik til Allehelgen

Vi er glade for at kirken fortsat er åben for
besøg og for kirkelige handlinger, til trods
for stigende Corona-smittetal.
Stadigvæk må vi fejre gudstjenester, sådan
som vi har gjort det nu i længere tid, med
god afstand og kun 60 mennesker i kirken.
Vi håbet jo at alle andre aktiviteter i kirken måtte starte op igen efter sommerferien, men det er det desværre foreløbigt ingen mulighed for. Lige nu har Karin babysalmesang i Vamdrup—måske bliver det i
Ødis efter jul. Børne– og familieklub må
vi vente endnu lidt med, frokostklubben er
flyttet midlertidigt til forsamlingshuset.
Foredrag, ture, spisning og alt andet må
også vente lidt.
AFLYSNINGER:
Børnegudstjenesten torsdag
den 22. oktober er aflyst.
Søndag den 25. oktober ville vi gerne
præsentere årets konfirmander, men det
må vi finde en ny dato for senere.
Sogneaftenen den 29. oktober udskydes til
et senere tidspunkt.
Vi beklager alle aflysninger, men ønsker
at være forsigtige og passe på hinanden.
FØLG MED PÅ KIRKENS
HJEMMESIDE OG FACEBOOK:
www.ødiskirke.dk
www.facebook.com/odiskirke

lørdag aften kl. 19.00

November
1. Allehelgens søndag kl. 19.00
Mindegudstjeneste—se omtale.
8. Ingen gudstjeneste—vi henviser til
omegnens kirker
15. 23. søndag e. Trinitatis kl. 9.00
22. Sidste søndag i kirkeåret kl. 10.30
29. 1. søndag i advent kl. 10.30
Præsentation af nyt menighedsråd.

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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Barndomsminder fra Ødis

Laila var barn i Ødis i slutningen af 40’er
og starten af 50’er.
En dag gik jeg en tur igennem min barndomsby Ødis .
Jeg tænkte, der var vel nok mange butikker
og værksteder, dengang jeg var barn.
Der var 2 gartnere - Møller og Geerthsen
- mejeriet, missionshuset, som nu bliver
brugt til beboelse. To brødre Martin og
Alfred Hansen var snedkere og tømrere og
havde værksted på Søndergyden. Købmand
Marius Birkholms butik var beliggende i
huset på Mejerivej 2, som nu ejes af Kolding kommune. Vejmanden Thorwald Nielsen boede i smøgen bag ved kroen.

Købmand Birkholms butik i Ødis ca, 1915

værksted i huset, som nu har adressen Stationsvej 1. I huset boede dengang to familier.
Posthuset var i stationsbygningen og havde
indgang i bygningens østre gavl og blev
bestyret af fru Thomsen. Der var 2 vognSmeden havde til huse på hjørnet af Stepmænd i byen Svend Aage Sørensen, som
pingvej og Ødis Byvej, og lige nabo til lå
hovedsagelig kørte med sand, grus og tørv
telefoncentralen. Huset er for længst fjerog Svend Aage Hansen, som beskæftigede
nest.
sig med kvæg– og grisetransport. Så der var
Gemmers mekanikerværksted ligger der
ingen konkurrence.
endnu. I min barndom blev der repareret
Bygningen, hvor der var slagterbutik, eksibåde cykler og biler. Det næste hus i ræksterer endnu og ligger på hjørnet ved Præken var ejet af Gunner Buchwald, som hav- stehaven indgangsdøren til butikken er nu
de sin barber- og frisørsalon her. I huset
tilmuret. Slagteren var dengang L.P. SørenØdis Byvej 24a kunne man få foretaget
sen, senere var det Otto Moos og til slut
fransk vask og strygning, som fru JørgenJohannes Pfeiffer, som lukkede butikken i
sen stod for.
1971.
Træskomager Nielsen boede og havde sit
Mange vil huske bagerbutikken og bager
Anker Holm. Selve
butikken er nu revet
ned, og huset er beboelse. På den modsatte side af vejen var
Brugsen som brugsuddeler Gorm Gormsen bestyrede. I bygningen er der nu tre
lejligheder.
I nr. 18 boede karetmager Johannes
Damkjær. Her havde
han også værksted,
hvor han blandt meget andet lavede
Skolebillede fra Ødis gamle skole
vognhjul i træ, men også ligki16

ster. Damkjær var også lillebilvognmand.
En lille manufakturhandler var der i
nr. 16. På hjørnet havde elektriker
Povl Søderberg sin butik.
Et andelsfrysehus manglede heller
ikke. Det lå indtil for få år siden lige
bag ved Povl Søderbergs have. Det
blev fjernet i forbindelse med, at der
blev bygget to parcelhuse ved Hans
Dalls Vej.
I huset Fløjbjergvej 2 var der Tatol,
som bedst kan sammenlignes med
Parti fra Ødis ca, 1913
Matas i dag.
I byen var der
Knudsen. Der var to murere i byen. Den
endvidere mælke- anden var Herluf Christensen.
manden Viktor
Jordmoderen fru Junker boede i huset
Jensen, maler
Vamdrupvej 12, mens læge Otto VesterHartvig Erbs og
gaard boede i Ødis Bramdrup.
skomager Laurit- Det var lidt om butikker og forretningsliv i
sen. Skrædderen
Ødis i men barndom. En anden gang vil jeg
boede i Ødis By- fortælle om, hvordan det var at være barn i
vej 2. Dette hus
Ødis i 50’erne.
Musse på kroen taler
blev senere beboet
Hilsen fra Laila Mortensen
med en ølkusk
af murer Børge

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 sensommergæt!!!

Af Frede Nielsen

re blade har nogle steder været
anvendt som grønsag.
Kåltidsel er lysegrøn, den er
en næsten glat, flerårig urt med
ingen eller få svage torne.
Grundbladene er høvlformede
og tandede, mens de øvre blade
er hjerteformede med stængelomfattende grund. De cirka 2,5
centimeter brede kurve med
bleggule blomster sidder enligt
eller få sammen i en tæt stand,
helt omgivet af gulgrønne højblade. Frugten har en fjerformet fnok.
Arten kan danne store tætte bestande på grund af kraftig formering ved hjælp af sine grenede jordstængler.
I Danmark er kåltidsel almindelig på skovenge, våde enge
i væld, grøfter og langs vandløb.
Den er dog sjælden i det sydøstlige Danmark og i Nord- og
vestjylland. Den
blomstrer i juli
til september.

Blomsten af den smukke plante
Kåltidsel var sidste nummers
udfordring i ”Hvad er Det”.
Kåltidsel ofte skrevet kåltidsel, er en 50-150 centimeter
høj plante kurvblomstfamilien
Den har hvidgule blomster i
kurve, der er omgivet af gulgrønne løvbladlignende høljblade, Kilder:
hvilket har givet navn til slægten Wikepedia og
bladhovedtidsel. De unge, skø- Danmarks flora.
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Udtrækning af
Ødis IF lotteri
oktober 2020

74, 86, 24,
260, 279, 194,
247, 226, 148,
108, 265, 98

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
Mail: dorthejepsen123@gmail.com
Aktivitetsudvalget
Formand: Eigil Laursen tlf. 75 59 81 99
Eller kontakt Inge M. Thomsen, 20 14 20 71
Beboerforeningen for Fovslet og omegn
Kont.person: Karen Nielsen, 51269469
Landsbylauget Ødis Bramdrup
Formand: Claus Mørkøre tlf. 51554484
Mail: claus@lone-m.dk
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“Skovtrolden”
v/Torben Lindegaard, tlf. 28 70 72 71
Ødis Antenneforening www.oedisaf.dk
Formand: Kai Videbæk, tlf. 75 59 84 09
Vandværkerne
Ødis: Anders Krogsgaard, tlf. 2943 9196
E-mail: 488@voresvandvaerk.dk
www.odisvandvaerk.dk
Ødis Bramdrup:
Daniel Klestrup Bjærge 23246555
Andelsboligforeningen
Henvendelse: BHS Revision,
Jernbanegade 9, Vamdrup 7558 3444
Vamdrup Boligselskab
Tirs.-onsdag kl. 10-12, torsdag kl. 15-17,
tlf. 75 58 18 44
Ødis Idrætsforening
Formand: Johnny Frederiksen, 60 26 90 65
Fodbold: Lene Frost tlf.: 60 16 10 80
Håndbold: Charlotte Højmose Jensen
tlf. 42 66 03 77
Badminton: Lene Frost tlf.: 60 16 10 80
Gymnastik: Thomas Bang Thomsen
tlf. 27 21 76 85
Støtteforeningen for Ødis IF
Formand: Jytte Johannsen 61 38 38 90
Ødis Hallens Cafeteria
Formand: Camilla Matthiesen tlf. 5190 5098
Krolfklubben i Ødis Kroge
Formand: Ole Reeckmann, Kolding
Tlf.: 20 20 75 89
Email: ole@olvi.dk
Krolfklubben ”Madholdet”,
Ødis Bramdrup
Formand: Vagn Hugger, tlf. 91 54 24 73
Ødis KFUM spejdere
www.odisspejder. dk
Tvetohytten, Vamdrupvej 16 A
Henvendelse: Anne Krogsgaard, 2388 9196
Gruppeleder: Jette Røgen, 75 59 86 86
Bævere og Ulve: torsdag kl. 16.45 - 18.15
ØBcH: Ødis Bramdrup civile Hundeførerforening
Kontakt Ingo 21332021
ingo@find-us.dk
Hjemmeside: www.dch-obch.dk

Lokalbladet

udgives af
Lokalrådet for Ødis Bramdrup, Ødis og Fovslet

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

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

Kolding

Kommune

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

Ekspeditions– og telefontider:
Mandag-onsdag ………. kl. 8.00-15.00
Torsdag ……………..… kl. 8.00-17.30
Fredag ……………….. kl. 8.00-14.30
23

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 østlige del af sognet,
hvor vi kan finde ejendommen på det
aktuelle ”Gættebillede”.
Hvor er vi henne denne gang?
Godt efterårsgæt!!
Ejendommen på adressen Mejerivej
20 A i Ødis, var gåden i sidste nummers ”Gættebillede”.

Næste nummer:
Udkommer 10. november 2020
Deadline fredag den 30. okt. 2020
kl. 8.00

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

