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Mange bække små… Skoleåret er godt i
Her er en lille opdatering om, gang
hvordan det går med indsamlingen til vores Søpavillon.
Først vil vi i Lokalrådet sende en stor tak til alle jer, der
har sat et bidrag ind på Søpavillonens konto.

Læs s. 4

23. årgang

Cykelsæsonen 2020

2020 har været en rigtig god
cykelsæson på trods af, at
verden har været helt eller
delvist lukket ned.
Vi har cyklet hver mandag,
fra første mandag i maj, og
har haft mange gode ture
Læs s. 6
. Læs s. 5 rundt om Ødis.

Ødis Skole havde en fantastisk start på det nye skoleår. Vi mødtes alle i skolegården ved flagstangen med
2 meters afstand til hinanden.

I dette nummer af Lokalbladet kan du læse

Søndag den 30. august var der konfirmation i Ødis Kirke. Aktivitetsudvalget havde som sædvanlig fra tidlig morgen sørget for
den flotte flagudsmykning.

Ren Natur Dag
Der afholdes Ren Natur Dag søndag
den 27. sept. kl. 10- 14. Der indsamles affald fra kl. 10-12 ca. og afsluttes med en øl/vand.
Mødested: Krolfbanen ved Ødis
Hallen.
Lokalrådet sørger for handsker, sække, veste mv. Vi følger anvisninger
i forhold til Covid -19.
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Røde Kors
Landsindsamling
Søndag den 4. oktober er der
Røde Kors Landsindsamling
kl. 10-13. Hvis du har lyst til at bruge et par
timer på en god sag, kan du henvende dig til
mig på tlf. 2084 4579 el. 7559 8339.
Eller du kan sende en mail til
sogneavisnc@hotmail.com.
nc

Sognets aktivitetskalender
SEPTEMBER
7.
kl. 19.00, Generalforsamling i
Ødis Vandværk, Ødis Hallens
Cafeteria
15. kl. 19.30, Valgforsamling om
menighedsrådsvalg i Vest
fløjen
16. kl. 10-12, Frokostklubben i
Forsamlingshuset
20. kl. 10.30, Høstgudstjeneste i
kirken
26. kl. 10-17, Atelierdag,
Galleri Mørkøre
27. kl. 10-17, Atelierdag,
Galleri Mørkøre
27. kl. 10-14, Ren Natur dag.
29. kl. 19.00, Sang for sangglade, i
Vestfløjen,

NOVEMBER
18. kl. 10-12, Frokostklubben i
Vestfløjen
DECEMBER
3.
kl. 19.00, Julekoncert med
Zenobia i Ødis Kirke
16. kl. 10-12, Frokostklubben i
Vestfløjen

2021
MARTS
15. kl. 19.00, Generalforsamling i
Forsamlingshuset
MAJ
9.
kl. 10.30 Indvielse af
Grænsestien Ødis Bramdrup

OKTOBER
20. kl. 17.30, Spis sammen aften i
Forsamingshuset
21. kl. 10-12, Frokostklubben i
Vestfløjen
21. kl. 19.30-21.00, Start på
Fodbold for sjov,
Ødis Hallen, Ødis IF
29. kl. 19.30 Sogneaften, Foredrag
ved Jens Jørgen Holst
i Vestfløjen

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

Aktivitetsdag ved Ødis Sø

UDSAT
Lørdag den 19. september
kl. 13-18
Sang for sangglade

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

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

deadline 25. september
deadline 30. oktober
deadline 27. november

udkommer 6. oktober
udkommer 10. november
udkommer 8. december

deadline 29. januar
deadline 26. februar
deadline 26. marts

udkommer 9. februar
udkommer 9. marts
udkommer 6. april

2021
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
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NYT FRA LOKALRÅDET
Ren Natur Dag

Der afholdes Ren Natur Dag søndag den
27. sept. kl. 10- 14. Der indsamles affald
fra kl. 10-12 ca. og afsluttes med en øl/
vand.
Mødested: Krolfbanen ved Ødis Hallen.
Lokalrådet sørger for handsker, sække,
veste mv. Vi følger anvisninger i forhold
til Covid -19.
Ren Natur Dag er et arrangement, vi har
tilmeldt os. Vi får 3000 kr. som går til
Søpavillonen.
Vi håber, I møder talstærkt op, så vores
veje og gader bliver pæne.
Meld dig gerne til på sms 29 88 71 30
(Dorthe) i forhold til forplejningen.

Søpavillonen
Lokalrådet arbejder på at holde et informationsmøde om Søpavillonen. Flere har
spurgt til, hvilke materialer der skal bruges til gulv og andet? Hvordan Søpavillonen kan benyttes? Det vil vi meget gerne
uddybe og svare på. Forslag er vi også
lydhøre over for.
Nærmere info følger.

Galleri Mørkøre

Galleri Mørkøre holder åbne atelierdage i samarbejde med Kolding kommune.
Den 26. - 27. september fra 10-17 er der mulighed for at se,,
hvordan en kunstner arbejder.
Der er mange forskellige stilarter, så der er noget for enhver
smag.
Galleri Mørkøre har i år en dygtig gæsteudstiller, der laver det
flotteste keramik.
Så kom endelig forbi og se de nye malerier og keramikken, der
passer til.
3

Projekt Søpavillonen

Mange bække små …
Her er en lille opdatering om hvordan det
går med pengeindsamlingen til vores Søpavillon.
Først vil vi i Lokalrådet sende en stor tak
til alle jer, der har sat et bidrag ind på Søpavillonen’s konto.
Der er indtil nu indsamlet og givet tilsagn
på i alt 78.000 kr. udelukkende i Lokalområdet. Det er så dejligt at se så stor en opbakning til vores alles Søpavillion. Tusind
tak til jer alle.
I juni måned fik vi tildelt en million kr. fra
Real Danias Underværker kampagne. Så
flot en gave. Og vi i Lokalrådet er beæret
og stolte over at være iblandt de udvalgte
ansøgere ud af 146 fra hele landet.
Dog er vi ikke helt i mål endnu!
Derfor er der yderligere sendt 4 Fondsansøgninger afsted.
Disse ansøgninger afventer vi endeligt svar
på midt i september, først i oktober. Vi
krydser finger for positive udfald.
Skulle du/I sidde med en lyst til at sende et
bidrag til indsamlingen og støtte op om

dette lokale fælles projekt, er alle pengebeløb i alle størrelser meget velkommen.
Det valgte beløb kan sendes til Lokalrådet
ØBØF på
Mobil pay 373444 eller indsættes på konto
nr. 2470 - 6293 767 376
Alle pengebeløb fra 500 kr. og derover, vil
få sat deres navn på en tavle i Søpavillonen. Dette er dog helt frivilligt, om man
ønsker.
For erhvervsdrivende, der ønsker at være
sponsorer for projektet, kan der udstedes en
faktura på beløbet.
Har du spørgsmål til projektet og/eller sidder du med gode ideer til projektet eller
andet, som kan styrke vores lokalsamfund,
så kontakt meget gerne bestyrelsen i Lokalrådet ØBØF.
På forhånd mange tak.
De bedste hilsner fra
Lokalrådet ØBØF

MobilPay 373444
Kt. nr. 2470 - 6293 767 376
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Skoleåret er godt i gang

Ødis Skole havde en fantastisk start på det
nye skoleår. Vi mødtes alle i skolegården
ved flagstangen med 2 meters afstand til
hinanden.
Det var dejligt at se alle børnene igen og se
glæden i deres i ansigter over at se kammeraterne igen. Især hos 0. kl. eleverne kunne
man se forventningen og spændingen.
Vi fik sunget, hejst flaget og ønsket hinanden et godt skoleår. Herefter gik alle elever
og deres lærere i klassen og brugte de første timer på hygge og fortællinger fra sommerferien.

Vi er dog stadig nødt til at tage en del forholdsregler i dagligdagen i forbindelse med
Corona. Der er stadig masser af håndvask
og spritten af, opdelte grupper og områder i
frikvarterer samt afstand til hinanden.

Derefter var der normalt skema med bevægelse som det første.

Vi ser frem til et fantastisk og lærerigt år,
hvor vi med tiden forhåbentlig kan løsne
Det var dejligt for os alle at kunne starte et mere og mere op for de gældende retningsnyt skoleår med alle de fag, der nu hører til linjer i forbindelse med Corona.
de enkelte klassetrin, samt kunne komme
Thomas Kjær
ud og benytte vores faglokaler igen.
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ret den rette afstand, og der er da heller
ingen i cykelklubben, der har været ramt af
COVID-19 - dejligt.
Der har været god stabil tilslutning til turene, og et stort velkommen til de nye, der er
Cykelsæsonen 2020 er slut kommet til.
Lørdag den 22. august, var vi på den årlige
2020 har været en rigtig god cykelsæson på cykeludflugt, som var på den Kongelige
trods af, at verden har været helt eller delMarskrute, der starter og slutter i Tønder.
vist lukket ned.
Vi kørte i samlet flok, med cyklerne på
Vi har cyklet hver mandag, fra den første
bilerne, og parkerede på en plads næsten i
mandag i maj, og har haft mange gode ture Tønders centrum. Der startede turen genrundt om Ødis. Der har jo selvfølgelig væ- nem byen mod Møgeltønder. Her var første
stop. Vi trak cyklerne gennem den brostensbelagte gade, hvor vi så kunne nyde
synet af alle de smukke gamle huse. Derefter fortsatte turen mod øst til Gallehus, hvor
Guldhornene blev fundet. Her står to
”guldsten” som hver markerer stederne for
fundet.
Derefter gik turen til Højer, hvor vi nød
vores medbragte mad ved den flotte nyrenoverede Højer Mølle. Videre sydpå langs
diget. Med lidt udfordringer kunne vi følge
ruten ( som går videre på Tysklandssiden)
til Rudbøl , hvor vi kunne nyde vores kaffe
ved Rudbøl Sø, før turen atter gik til Tønder. Her sluttede vi af med en fortjent Soft
Ice. En flot og hyggelig tur på 50 km var nu
slut. På trods af en strid vestenvind klarede
vi det alle uden nogen form for uheld.
Tøjskift på vej til Møgeltønder
Tak for en god sæson til alle.
Lidt fakta om guldhornene
Vi mødes igen første mandag i Maj 2021
På cykelklubbens vegne
Guldhornene blev fundet enkeltvis i to
Minna
omgange. Pigen Kirsten Svendsdatter
fandt det lange guldhorn den 20. juli 1639,
og den 21. april 1734 blev det korte horn
fundet af husmand Erik Lassen. Begge
horn blev fundet på en mark ved Gallehus
nær Møgeltønder i Slesvig.
Kirsten skrev et brev til kongen og modtog
et skørt som findeløn. Erik afleverede det
korte horn til greven på Schackenborg.
Greven afleverede hornet til kongen, og
via greven modtog Erik Lassen 200 rigsdaler som belønning.
nc
Kilde: Den store Danske Encyklopædi
Det andet guldhornsfund
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Kære tidligere stadeholder
Vi skriver til dig, da du tidligere har
haft stand på vores hyggelige julemarked i Ødis. Tak for din deltagelse.
Grundet situationen med Covid-19
har vi besluttet, at der desværre ikke
bliver julemarked i år. Det er vi selvfølgelig ærgerlige over, men vi synes
situationen bør tages alvorligt.
Vi håber og satser på, at vi gentager
succesen med julemarkedet igen i
2021, og vi håber selvfølgelig, at du
kunne have lyst til at deltage igen.

Bedste hilsner fra
Julemarkedsudvalget i Ødis.

Aktivitetsdagen ved søen

Aktivitetsdagen ved søen bliver ikke til

En af de populære aktiviteter var stand up
paddling ved Aktivitetsdagen i 2019.

noget i 2020. Reglerne omkring forsamlinger gør, at vi ikke finder det muligt at
gennemføre arrangementet den 19. september 2020.
Vi havde ellers håbet, at en ændring i forsamlingsforbuddet hen over sommeren
ville have gjort det muligt.
Til gengæld har udvalget der står for
"Aktivitets dagen ved søen" sat hinanden
stævne til et indledende møde for at tilrettelægge Aktivitetsdagen ved søen den 21.
august 2021. Har man lyst at være med,
kan man dukke op til mødet den 24.02
2021 kl 17 i TVETO-hytten.
Venlig hilsen
Anne Krogsgaard

Rettelse

Blomsterstriber langs Søstien. Disse
er primært for insekter, men der må
plukkes buketter. Den dominerende
lilla blomst hedder honningurt og
ikke honningbier.
Det var stavekontrollen, der havde
været lidt for ivrig.
(Foto: Eva Schmidt)

7

Hvilken vej ?

Denne gang kan man finde motivet på ovenstående billede lidt øst for Ødis By
En stump af Vamdrupvej ved nr. 27 i Drenderup var løsningen på sidste måneds
”Vejgættebillede”.

Loppesager

Afhentes hurtigt efter aftale
Henvendelse:
Tlf. 28 12 88 79 / Tlf. 40 96 85 34
8

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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HØSTGUDSTJENESTE OG HØSTINDSAMLING
”GIV OS I DAG VORT DAGLIGE
BRØD”
Det er overskriften til Folkekirkens Nødhjælps Høstindsamling 2020, som vi i
Ødis kirke også vil støtte på vor høstgudstjeneste. Det er en god tradition at
fejre høsten i fællesskab og taknemlighed
over årets afgrøder og
naturens gavmildhed.
I denne lille bøn fra Fadervor påmindes vi
om at intet i livet kan tages for givet, men
at vi skal glæde os og takke for alt det,
som vi behøver i livet, ifølge Luther:
”mad, tøj, sko, hus, hjem, marker… gode
og sande myndigheder, god regering,
godt vejr, fred, sundhed… venner, trofaste naboer…”

HØSTGUDSTJENESTE
SØNDAG DEN
20. SEPTEMBER
KL. 10.30
Vi glæder os til at fejre høstgudstjeneste,
og håber, rigtig mange har lyst til at
komme!
Tema for gudstjenesten er ”Giv os i dag
vort daglige brød”. Det daglige brød
handler om alt det, vi behøver til et værdigt liv—om at kunne spise sig mæt og
meget mere end det.
Efter gudstjenesten kommer Dixens pølsevogn, hvor vi kan købe vor frokost og
noget at drikke.
Hjertelig velkommen!

SEPTEMBER 2020
11

TILLYKKE MED KONFIRMATIONEN 2020!
Søndag den 30.
august var en stor
festdag i Ødis, da
10 flotte unge mennesker blev konfirmeret i kirken fordelt på to gudstjenester. Det var en
stor glæde og fornøjelse at være
med på den store
dag, som var rigtig
længe ventet, mere
end fire måneder
senere end planlagt. Men til sidst
blev det, og tak,
alle, for et dejligt
år sammen!
Foran fra venstre: Laura Fog Nielsen, Mia Buchholt Olsen, Stine Sørensen, Louise Terese
Gram, Emma Gade
og sognepræst Inger Hvindenbråten.
Bag fra venstre: Søren Holm Knudsen, Benjamin Nyhøj Olsen, Adrian Leon Rasmussen, Oscar
Fernandez Nissen, Nicolai Due-Kristensen.
Foto: Jeanet Rostgaard Hansen

”Gi’ os lyset tilbage.
Vi vender op på ethvert nederlag.
Lukket bli’r åbnet og støjen bli’r tyst.
Nu skal der danses og elskes, hvor mørket er
lyst!”
(Per Krøis Kjærsgaard)
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FROKOSTKLUBBEN
Så nærmer efterårssæsonen sig, og vi kan
mødes igen.
Vi kan desværre ikke være i Vestfløjen pga
coronareglerne og flytter derfor det første
møde d. 16-9-2020 til Forsamlingshuset.
Der kan vi holde god afstand, og der vil

Efterårsprogram for 2020:
16.09.2020:

Biavl - honningavl - bier for miljøet!
Ejner Junge

21.10.2020:

Arbejdet som retsmediciner
Brit Sørensen, læge

18.11.2020:

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

være håndsprit til rådighed. Vi aflyser også
vores sang, som vi ellers altid begynder
møderne med.
På mødet der aftaler vi, hvad vi gør fremover.
Alle der har betalt for forårssæsonen skal
selvfølgelig ikke betale igen, da vi jo gik
glip af tre møder.
Jeg håber, I alle møder op igen til første
møde, hvor Ejner Junge vil fortælle om
bier. Ejner har lovet at tage en smagsprøve
af sin honning med til rundstykkerne, så
glæd jer!!
Venlig hilsen
Rasmus
Kontaktpersonerne er :
Jens Vang
21748508
Christian Dahl
40325985
Rasmus Ravn
81904800

16.12.2020:

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

VELKOMMEN TIL EN MUSIKALSK
OPLEVELSE I KIRKEN
Tirsdag 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-, salmeog visetradition og der
venter os en stemningsfyldt musikalsk
oplevelse.
Nærmere info om
billetsalg kommer
senere.
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MENIGHEDSRÅDSVALG
2020

Vi minder om valgforsamling tirsdag
den 15. september kl. 19.30 i Vestfløjen. For mere omtale, se
Lokalbladet nr. 6 eller kirkens
hjemmeside:
www.ødiskirke.dk

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

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

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

SOGNEAFTEN

Torsdag den 29. oktober kl. 19.30
inviterer vi til sogneaften i Vestfløjen, der vi vil
få høre Jens
Jørgen Holsts
foredrag:
”Min kones
tyske familieforhold”.
Mere information kommer i
næste nummer.
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.
14

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
15

Sport i Ødis Hallen sæson 2020/2021
Forældre-barn-gymnastik:

Ungdomshåndbold U6 og U7 MIX:

Aldersgruppe: dagpleje- og vuggestue
børn.
Opstart: 09.09.20
Onsdag 16.30-17.15
Træner: Marie Evald
Kontaktperson:
Thomas Thomsen, tlf.: 27 21 76 85

Årgang: 2013 og 2014
Tirsdag: 16.30-17.30
Trænere: Dorthe Jepsen og Susanne Skov
Opstart: 18.08.20
Kontaktperson:
Mia Nielsen, tlf.: 22 94 26 60

Ungdomshåndbold U8 og U9 MIX:

Gymnastik – hold 1:
Aldersgruppe: børnehave og 0. klasse
Opstart: 09.09.20
Onsdag 17.15-18.15
Træner: Christine Petersen
Kontaktperson:
Thomas Thomsen, tlf.: 27 21 76 85

Årgang: 2011 og 2012
Tirsdag 16.45 til 17.45
Trænere:
Sandra Bojsen og Rikke Andersen
Opstart: 18.08.20
Kontaktperson:
Mia Nielsen, tlf.: 22 94 26 60

Gymnastik – hold 2:

Herrehåndbold – serie 2:

Aldersgruppe: 1. klasse til 4. klasse
Opstart: 09.09.20
Onsdag 18.15-19.15
Træner: Jacob Hasberg
Kontaktperson:
Thomas Thomsen, tlf.: 27 21 76 85

Holdfællesskab mellem Ødis og Vonsild
Opstart: 11.08.20 i Vonsild kl. 20.45-22.15
Tirsdag ulige uger i Vonsild hallen kl.
20.45-22.15
Tirsdag lige uger i Ødis Hallen kl. 20.0021.30
Træner: Thorbjørn Wessel
Kontaktperson:
Charlotte Jensen, tlf.: 42 66 03 77

Udendørs fodbold – årgang 2013 og
2014:
Mandage fra 16.30-17.30
Trænere: Daniel Gouveia og Camilla Mathiesen
Opstart: mandag 03.08.20
Kontaktperson:
Lene Frost, tlf.: 60 16 10 80

’Fodbold for sjov’ i Ødis Hallen:

Alder: 14-99 år
Onsdag fra 19.30-21.00
Opstart: 21.10.20
Kontaktperson:
Udendørs fodbold – årgang 2010, 2011 Lene Frost, tlf.: 60 16 10 80

og 2012:

Mandage fra 16.30-17.30
Trænere:
Simon Styrbæk Hadberg og Tanja Nissen.
Opstart: mandag 03.08.20
Kontaktperson:Lene Frost, tlf.: 60 16 10 80
Damehåndbold – serie 3 og jyllandsserie:
Opstart: 13.08.20
Torsdag kl. 20.00-22.00
Træner: Frank Feldborg
Kontaktperson:
Charlotte Jensen, tlf.: 42 66 03 77

Badminton – book en bane for en hel
sæson:
Mandag fra 19.00-20.00 eller mandag fra
20.00-21.00
Opstart: 31.08.20
Tilmelding sker ved Lene Frost, tlf.: 60 16
10 80
Kontingent 1200 kr. pr. bane for sæsonen
frem til påske 2021
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H.C. Ørsted og Elektromagnetismen i 200 år

hvor de samme år bestod
studentereksamen og året
efter de akademiske adEn opdagelse, der ændrede verden
gangseksaminer med udI sommeren 1820 påviste H.C. Ørsted elektromærkelse.
magnetismen. Hans opdagelse skulle vise sig at Senere studerede han elekfå enorm betydning for den tekniske udvikling. tricitet, og i en afhandling
Elektromagnetismen har betydning for udvikforklarede Ørsted, at en
lingen af telegrafen, telefonen, dynamo, elelektrisk strøm burde anses
motor, vindmøller - ja, endda noget så simpelt for en "Vekselkamp" mellem to modsatte kesom en gammeldags dørringklokke.
miske grundkræfter, der forsøgte at neutralisere
Det er i år 200 år siden.
hinanden og at der også kunne opstå magnetiske
Hans Christian Ørsted, 14.8.1777 - 9.3.1851,
virkninger. Senere lykkedes det ham under en
dansk fysiker og kemiker, verdensberømt for
forelæsning at se en svag forstyrrelse af en
opdagelsen af elektromagnetismen.
kompasnål, når han holdt en strømførende ledH.C. Ørsted voksede op i Rudkøbing på Lange- ning hen over den.
land, hvor hans far var apoteker. Hans skoleud- I sommeren 1820 fik han tid til en nøjere ekspedannelse var tilfældig og mere eller mindre
rimentel undersøgelse af dette nye fænomen, og
autodidaktisk; bl.a. blev han undervist i tysk og i juli 1820 sammenfattede han sine resultater.
religion af en tysk parykmager og dennes kone. Elektromagnetismen blev hurtigt genstand for
Et nært forhold til den et år yngre bror, A.S.
en omfattende forskning, som førte til mange
Ørsted, fik stor betydning, idet de indbyrdes
nye opdagelser og teorier, og Ørsted blev med
vejledte hinanden i forskellige fag. Som 11-årig ét slag internationalt berømt som opdageren af
begyndte han at hjælpe sin far i apotekets labo- en hidtil ukendt forbindelse mellem elektricitet
ratorium, hvor han fik en grundig træning i
og magnetisme og dermed som grundlæggeren
praktisk kemi.
af en helt ny gren af fysikken.
I foråret 1794 drog de to brødre til København, Kilde: Wikepedia

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?

Af Frede Nielsen

og storsvøb mangler eller er 1-2bladet. Småskærmene er 5-15blomstrede og har 5-6 brede lancetformede svøbblade. Frugten er
kølleformet, glinsende og sortbrun
og 6-11 millimeter lang. Vild kørvel er udbredt Europa, Nordafrika og Nordasien, mod syd kun i
bjergegne. Den findes desuden
indslæbt i Nord-amerika. I Danmark er vild kørvel almindelig
langs veje, på jernbaneskrænter,
enge, i lyse skove og hegn. Den
blomstrer i maj og juni. Skrydstruppigen, der levede i bronzealderen, blev lagt til hvile på en kohud,
der var strøet med netop vild kørvel. Vild Kørvel kan forveksles
Hermed en ny ”Hvad er Det gå- med andre Skærmblomstrede såsom Hulsvøb, Almindelig Pimpide” – godt sensommergæt!!!
nelle, Sødskærm, Hundepersille og
Det var de næsten modne frø på Hvas Randfrø.
skærmplanten ”Vild Kørvel” var
sidste nummers gåde i ”Hvad er
En særlig giftig plante som Vild
Det”. Vild kørvel er en toårig
Kørvel også kan forveksles med er
plante i skærmplante-familien. Det skarntyde, hvor især de nedre blaer en op til 1,5 meter høj, rigt gre- de er meget lig hinanden. Skarntynet urt med matgrønne, hule, fure- de har glat stængel og er rødplettet
de stængler, der forneden er spredt forneden.
stivhåret. Bladene er store, mørkegrønne og 2-3 gange fjersnitdelte
med trekantet omrids. De hvide
blomster sidder i endestillede skær- Kilder: Wikepedia
me. Storskærmens stråler er glatte og Danmarks flora
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Udtrækning af
Ødis IF lotteri
september 2020

248, 146, 217,
254, 143, 9,
287, 128, 284,
3, 130, 115

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
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Redaktion:
Niels Christensen (ansv.)
Stationsvej 13, Ødis
6580 Vamdrup
7559 8339 / 2084 4579
E-mail:
sogneavisnc@hotmail.com
Frede Nielsen
Kirkesiderne:
Inger Hvindenbråten
7559 8150 / 93871700
Velkommen til Ødis Sogn:
Fovslet:
Karen Nielsen,
51269469
Ødis Bramdrup:
Linda Puggaard 60666148
linda@stjernehunden.dk
Ødis:
Inge M. Thomsen, 20142071
imt-pbt@post.tele.dk
Kasserer:
Jytte Dantoft,
Skovvang 1, Ødis 7559 8385
Annoncer:
Kristian Frandsen
Skovvang 7
2639 8292
Tryk:
InPrint A/S
C.F. Tietgens Vej 7B
6000 Kolding
Oplag: 660
heraf omdeles
590 i Ødis Sogn
ca. 70 sendes udensogns
Abonnement:
Indensogns 100 kr.
For et helt år (10 numre)
Udensogns 160 kr.
Konto: 7040 0000175819
MobilePay: 2987 9877
Læs også www.ødis.dk
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Vi skal til den centrale del af sognet
for at finde ejendommen på dette
nummers ”Gættebillede” – God fornøjelse!!!
Hvor er vi henne denne gang?
Ejendommen på adressen Drenderupvej 20 i Drenderup, som i dag er nedrevet var løsningen på sidste nummers
”Gættebillede”.

Næste nummer:
Udkommer 6. oktober 2020
Deadline fredag den 25. sept. 2020
kl. 8.00

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

