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Tirsdag den 6. april 2021

Nyt fra Ødis Skole

Cykelsæson start
2021

Siden jul har skolens samlæste 4.-5. klasse haft en underlig hverdag, hvor halvdelen
af klassen har været fysisk til
stede i klassen, mens den
anden halvdel har været
hjemsendt. .

24. årgang

Påskepynt til
Vesterled

Er I friske på en sommer
med cykelture rundt i
Ødis og omegn, så mød
op mandag den 3. maj kl.
19.00 på kirkepladsen.

Læs s. 5

I Børnehuset Søbo har børnene været i gang med at
lave påskepynt til Plejehjemmet Vesterled. Beboerne er meget glade for det og
nyder at kigge på det hver
Læs s. 8 dag.
Læs s. 9

I dette nummer af Lokalbladet kan du læse

Disse små duftende violer, som altid kommer frem tidligt
på året. (Foto: Eva Schmidt 24.3.)

40 år med et lokalt blad
LOKAL AVISEN FOR ØDIS SOGN
SOGNEAVISEN ØDIS SOGN
LOKALBLADET FOR ØDIS BRAMDRUP / ØDIS / FOVSLET
Lokalbladets historie går 40 år tilbage og
udkom første gang tirsdag den 7. april
1981. Læs side 21
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Kræftens Bekæmpelse Landsindsamling
søndag den 11. april kl. 10-13
Hvis du har lyst til at bruge 2-3 timer
til et godt formål, kan du melde dig
som indsamler hos
Lena Møldrup, Vamdrup
tlf. 21 59 60 01

Sognets aktivitetskalender
FEBRUAR
23.
kl. 19.00, Generalforsamling i
Lokalrådet, ØBØF, Ødis Hallens
Cafeteria UDSAT

9.
20.

kl. 10.30 Indvielse af
Grænsestien Ødis Bramdrup
kl. 17.00 Børnegudstjeneste,
Ødis Kirke
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MARTS
15.
kl. 19.00, Generalforsamling i
Forsamlingshuset UDSAT

JUNI
6..
kl. 10.30, Konfirmation i Ødis
Kirke
AUGUST
21. kl. 13-17, Aktivitetsdag ved
søen

APRIL
1.-5. kl. 10-17, Påskeåbent i Galleri
Mørkøre
MAJ
3.
kl. 19.00 Start på cykelsæson,
mødested på kirkepladsen
8.
Smuk Landsbydag, program i næste
nummer af Lokalbladet

Vedr. indvielse af Grænsestien

Udførlig omtale og program i næste
nummer af Lokalbladet, som udkommer den 4. maj.

Mere natur
Anemonerne er på vej.
Drenderup Skov den 26.
marts.

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2021
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
Nr. 7
Nr. 8
Nr. 9
Nr. 10

deadline 23. april
deadline 28. maj
deadline 30. juli
deadline 27. august
deadline 24. september
deadline 29. oktober
deadline 26. november
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udkommer 4. maj
udkommer 8. juni
udkommer 10. august
udkommer 7. september
udkommer 5. oktober
udkommer 9. november
udkommer 7. december

NYT FRA LOKALRÅDET
Fortov på Vamdrupvej

Vi har lige modtaget en fantastisk god
nyhed fra Teknik- og Klimaudvalget i
Kolding Kommune. De har bevilget penge til et fortov på sydsiden af Vamdrupvej, fra Søvænget til Borgmestervænget,
så vi, der færdes på denne strækning, kan
føle os mere trygge i trafikken. Fortovet
vil blive etableret i løbet af 2021. Vi takker og vil arbejde videre med vores ønske
om en forlængelse af denne, fra Søvænget og hen til stien, ned mod Ødis Sø.

Generalforsamling

Som alle ved, holder pandemien desværre stadig godt fast. Derfor har vi endnu
ikke mulighed for at afholde Generalforsamling i Lokalrådet. Vi følger op på
situationen fra gang til gang, og så snart
vi ved mere, meddeles datoen her i Lokalbladet samt ved annoncering i de fælles grupper på Facebook.

Smuk Landsbydag

Smuk Landsbydag bliver i år afholdt i
fællesskab med Støtteforeningen Ødis
IF. Vi samler denne dag både skidt,
skrald og penge ind. Affaldet ryger til
småt brændbart, og de 3000 kr. fra Ren
Natur Dag går ubeskåret til Støtteforeningen Ødis IF.
Datoen er sat til lørdag d. 8. maj, så sæt
gerne X i din kalender og hjælp vores
Idrætsforening, samtidig med vi får en
renere natur at nyde.
Det endelige program følger i næste udgave af Lokalbladet, der udkommer d. 4.
maj.

Kontingent

Vi bliver SÅ glade om du vil støtte op
om vores arbejde her i Lokalrådet med
dit medlemskab. Det koster 100 kr. pr.
medlemskab og giver dig stemmeret ved
den kommende Generalforsamling.
Du kan betale straks, her og nu, via
MobilePay på følgende nr. 40 557.
Eller ved bankoverførsel på følgende:
Reg: 2470 Konto: 4383 569 430.
Vi takker for din støtte.
De bedste hilsner fra
Bestyrelsen i Lokalrådet ØBØF

Fondssøgninger

Vi er fortsat i fuld gang med Fondssøgninger til vores fælles Søpavillon. I skrivende stund, afventer vi stadig svar fra 3
ansøgninger. Vi tror fuldt og fast på positive tilbagemeldinger, så vi kan få sat
gang i byggeriet.

Sammen styrker vi nærmiljøet,
sammenholdet og trivslen for os
alle.

Sang for sangglade

Påskeåbent i Galleri Mørkøre
1.-5. april alle dage kl. 10-17.

Sang for Sangglade er aflyst indtil videre.

Deltagerne får besked via telefon/sms inden næste arrangement.
Venlig hilsen Jette
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En gammel kæmpe har givet op!! (Foto: Frede Nielsen)

Traner fotograferet tæt på Vadhusevej ved Brenøre Mose.
4

Nyt fra Ødis Skole
Siden jul har skolens samlæste 4.-5. klasse
haft en underlig hverdag, hvor halvdelen af
klassen har været fysisk til stede i klassen,
mens den anden halvdel har været hjemsendt og derfor har deltaget i undervisningen via teams. Det har givet mange udfordringer, men vi har klaret den på bedst mulige vis.
Fredag d. 19. marts mødtes hele klassen
endelig til den første ude-skoledag.
Efter en times undervisning i tysk via
teams, mødtes 12 glade og forventningsfulde elever kl. 9 under halvtaget i den store
skolegård under stor gensynsglæde. Der
var flag på bordene og højt humør. Det var
koldt – kun 3 grader – men de fleste havde
taget godt med tøj på.
Efter lidt indledende snak og små bevægelses-aktiviteter fik vi besøg af Astrid
Jeppesen fra Kolding Naturskole. Sammen
gik vi ud til Bålhytten i Drenderup Skov,
hvor Astrid fortalte om foråret og løvspring, og vi gik på udkig efter forskellige
planter i skovbunden. Vi fandt stjernesnot,
og Astrid fortalte, at det er en slags slim,
uglerne gylper op, fordi der er noget i de
frøer, de har spist, som de ikke kan tåle.
Under bladene fandt vi de første spæde
anemoner, så fat mod! De er på vej.
Alle fandt spirende forårstegn, og der var

heldigvis rigtig god tid til at hygge og
snakke imens. Vejret var ikke helt på vores
side – ind i mellem kom der både småregn
og hagl – men alle eleverne tog det i stiv
arm og havde en dejlig dag.
Så nu glæder vi os til den anden udeskoledag på fredag og skole hver anden uge
efter påske.
Malte L.: Okay, lad os tage det dårlige
først - det var mega koldt! Men det gode er,
at jeg fik lov til at komme i skole igen, lov
til at møde mine venner igen og at se min
lærer igen.
Martin: Det hele var godt, men det bedste
var at være hele klassen samlet igen.
Jakob: Det
var lidt hårdt at
gå ud i skoven,
men det var
dejligt at se
alle de andre
igen.
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En anderledes skoledag på
landet
Af: Birgitte Friedrichsen

De cirka 1000 elever på Realskolen har
ikke mange udfoldelsesmuligheder på skolens grund i Kolding midtby. Vores søn
William, som gik ud af Ødis Skole sidste
år, har fået den realitet at mærke. Som alle
andre elever har han og hans klassekammerater i 7.G. haft online undervisning gennem hele coronatiden. Og ligesom mange
andre elever er de også begyndt at lide under den. Mangel på motivation for undervisningen, savn af fællesskab med klassen
osv. Og da så der blev åbnet lidt op for
undervisning, og mange elever kunne svinge tasken over skulderen og komme i skole
i det mindste én dag om ugen, var det ikke
tilfældet for eleverne på Realskolens overbygning. Skolens begrænsede arealer kombineret med smittetrykket i Kolding umuliggjorde det. Elevernes forældre opfordredes til at melde sig, hvis de havde plads
eller ideer til, hvor eleverne kunne udfolde
sig og være sammen. I Ødis og omegn, i
dette tilfælde Fovslet, har vi nogle muligheder, som de færreste byboere har. God
plads. Så vi tog udfordringen op og inviterede 7.G. til en anderledes undervisningsdag hos os fredagen før Påske.

Der blev lyttet og stillet gode spørgsmål til
Richard, da han holdt foredrag om atomkraft
for Realskolens Science klasse, 7.G.

om man sidder i et køligt maskinhus en 7
graders forårsdag med tæppe over benene,
skal man da modtage undervisning. Den
stod vi for. Dvs. Williams far, Richard,
gjorde. Han sidder nemlig inde med en
brændende interesse for og deraf følgende
viden om atomkraft, som han de seneste år
har tilegnet sig ved læsning og lytning om
emnet. Atomkraft har ringe agtelse i den
politiske arena og er nærmest ekskluderet
som tema i klimadebatten, hvor der primært tales om biogas, vind-, og solenergi.
Men hvis man som ung skal kunne danne
sig en holdning til de forskellige grønne
alternativer, er det nødvendigt med oplysning om dem alle.

Atomkraft på skemaet

Eleverne troppede op fra morgenstunden,
nysgerrige på, hvad dagen ville bringe.
Som lovet fik de et rundstykke at starte op
på, før undervisningen begyndte. For selv-

Der blev stemplet og lavet saltoer til den store
guldmedalje

Corona kan også bane nye veje

Kornvognen blev for en stund til en slags
kornsandkasse, og senere blev det også til en
køretur i den.

Foredraget denne tidlige forårsdag under
helt særlige omstændigheder var Richards
debut med emnet, men det var en succes.
Eleverne lyttede med interesse og stillede
gode, nysgerrige spørgsmål. Havde der
ikke været corona, havde Richard ikke
holdt foredrag, og så havde han måske hel6

ler ikke fået ideen til at tage rundt på skoler
og efterskoler og fortælle om, hvad atomkraft er for noget, så de unge får et ordentligt grundlag at tage stilling ud fra.
Sådan kan corona tvinge os til at tænke nyt
og anderledes og med lidt god vilje i nogle
tilfælde være en win-win. Klasselærer Bodil var med på en lytter og syntes foredraget var godt og informativt og værd at arbejde videre med. Så det vil Richard gøre
og næste gang går turen til en efterskole i
det sønderjyske, hvor foredraget skal tilpasses til lidt ældre elever
.

Der blev ikke givet ved dørene i dagens fodboldkamp

Vi kan ikke undvære hinanden

Der var pauser og mad ind imellem, og så
blev der ellers gået til den med leg, snak og
udforskning af diverse maskiner inkl. køreture.
Hvor var det bare på alle måder en fantastisk dag! Og hvor var det bare åbenlyst,
hvor sociale vi mennesker er af natur. Vi
kan ganske enkelt ikke undvære hinanden.
Dette har nok stået som en lidt sløret antagelse i manges baghoved, men corona har
bøjet det i neon som en skarp, uomgængelig sandhed. Det ser man, når en skoleklasse genser hinanden efter måneders onlineundervisning.

Men atomkraftforedraget udgjorde kun
omkring en tredjedel af dagens program.

Lidt traktor trailer ræs blev der også tid til i
haven

Efter at eleverne i 7.G. havde svaret rigtigt på næsten alle atomspørgsmål på tipskuponen, sluttede dagen af med overrækkelse af påskeæg.
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Cykelsæson 2021

starter mandag den 3. maj 2021
Vi mødes ved det store træ på kirkepladsen kl. 19,00
Hej Ødis
Er I friske på en sommer med cykelture rundt i Ødis og omegn, så mød
op på ovenstående sted og tidspunkt.

skiftes til at arrangere cykelturene,
der som sagt starter første mandag i
maj og slutter den sidste mandag i
august

Det er ca. 35 år siden, Ødis Cykelklub startede, så der er kørt mange
kilometer i årene frem til nu, og cyklerne er blevet skiftet ud hos mange
af deltagerne, ligesom der nu er mere
styr på sikkerheden med både cykelhjelme og refleksveste.

På grund af forsamlingsforbuddet,
kan vi desværre ikke mødes til kaffebord efter turen den første aften. Vi
vil planlægge en tur, hvor vi slutter
ved shelteren, i Drenderup Skov. Tag
gerne kaffe med, så vil vi finde på et
eller andet spiseligt.

Der er også flere, der har fået elcykel, men uanset cykelmodel og alder,
er du/I hjertelig velkommen i klubben, og det er selvfølgelig gratis at
deltage.

Som sportsklub må man jo være 50
personer ude. Da der her er tale om
cykelsport, må det være ok.
Vi glæder os til at starte op igen.

På Cykelklubbens vegne
Minna

Vi vil, som alle de foregående år

Ødis Antenneforening
afholder normalt generalforsamling
i marts måned.
Den bliver udskudt indtil videre.
Nærmere indvarsling følger senere.

Bestyrelsen
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Børnehuset Søbo

Vi har i denne uge taget afsked med vores
ældste børn i Børnehuset Søbo. Det har
været en kæmpe fornøjelse at have dem i
institutionen. Nogen af dem har gået hos os
siden de var ½ år, så det er noget vemodigt
at skulle sige farvel i dag.
Tak for lån af jeres skønne unger, og forældre tak for et rigtig godt samarbejde gennem årene. Ikke mindst det sidste år med
Corona, som har fyldt rigtig meget. I foræl-

dre i Søbo
har været
fantastiske
til at samarbejde omkring det
og taget så
meget ansvar, for at
vi har kunnet lykkes
med alle de

mange restriktioner, der har
været og som er lavet om
flere gange.
Vi vil ønske jer og jeres
børn alt mulig held lykke.
Nu kommer der en ny tid på
Ødis Skole og børnene er
bare så klar til at starte.

Påskepynt til Vesterled

med for at aflevere påskepynten, og som
I børnehuset Søbo har børnene været i gang tak havde Vesterled købt en påskehare til
alle børnene.
med at lave påskepynt til Plejehjemmet
Vesterled. Beboerne på Vesterled er så gla- Vi er så glade for det fantastiske samarbejde, vi har med Vesterled, og at vi kan gøre
de for det, der er blevet lavet og nyder at
kigge på det hver dag. Nogle af børnene var en forskel for beboerne i denne Coronatid,
hvor vi jo ikke må komme ind til dem. Vi
vil ønske alle på Vesterled en rigtig god
påske.
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Hvilken vej ?

I aktuelle avis skal man søge i den
sydøstlige del af sognet efter løsningen på dette nummers
”Vejgættebillede”. Der er tale om en
vej, hvis alder man kender. Den er
oprettet i 1797.
Det var en lille bid af Egesskovvej i
Ødis lige før Drenderup Skov, der var
afbilledet i sidste nummer af avisen.

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

Udtrækning af
Ødis IF lotteri
april 2021
129, 26, 236,
262, 144, 78,
150, 60, 104,
96, 50, 55
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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
Menighedsrådet har holdt møde d.23.3.som forsat foregår virtuelt via
computer.
Der er fortsat mange nye ting for os 4 nye menighedsrødder. Denne gang
er det godkendelse af regnskab for kirken for det forløbne år. Ødis Kirke
er en virksomhed, så sådan et regnskab er en større ting at læse og forstå.
Derudover orienterede kirkeværge John Bording om Ødis Kirkes skov og
jord. Det er sådan fra gammel tid, at mange kirker har skov til opvarmning af kirke og præstegård samt jord til at brødføde præst og familie.
Sådan fungerer det ikke rigtig længere, men mange kirker har fortsat
skov og jord.
Således også Ødis Kirke. Skovstykket på cirka 1 ha, i daglig tale kaldet
Præsteskoven, ligger op til/hænger sammen med Drenderup Skov og ligger ind mod boligområdet Skovvang i Ødis. Derudover er der cirka 5 ha
jord fordelt på to jordstykker. Det ene jordstykke ligger mellem Præsteskov og Skovvang og det andet ved Fløjbjergvej lige udenfor Ødis. Kirkeværgen holder øje med Præsteskoven og jordstykker er forpagtet/lejet
ud. Indtægter fra disse tilfalder Ødis Kirke.
Menighedsrådet håber at kunne mødes fysisk i Vestfløjen ved Præstegården til næste
møde
d.21.4.
Fra menighedsrådet
lyder ønsket
om en God
Påske.

Her ser vi
det ene af
kirkens to
jordstykker.

FEBRUAR
2018
APRIL 2021
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BLOMSTERENG OG SOMMERFUGLE
I PRÆSTEGÅRDSHAVEN
Som I nok kan se, er vores kirkesider for april viet kirkens udendørs
arealer. Det er forår i luften og vi
glæder os over at se, Guds under
sker i år igen:
Græsset vokser, træerne får grønne
blade, og blomsterne lyser op i vores tilværelse.
Både for kirkegård og præstegårdshave ønsker vi sommerfugle, bier
og andre insekter velkommen, og vi forsøger
at så og plante og skabe
gode vilkår for dem.
Sidst år såede vi blomstereng i præstegårdshaven, og for nogle år
tilbage plantet vi et område med sommerfuglebuske, som nu er blevet
en lille skov! I sommer
ønsker Berith at plante
flere stauder på kirkegården—se næste side!
”SOMMERFUGLEN” (Henrik Wergeland 1840)
Den prægtigklædte sommerfugl er fløjen fra Guds
hånd. Han gav den gyldne ringe og røde purpurbånd.
Han lærte den at flyve højt,
højere end jeg er.
Den har nok fuglens lyster,
men ej dens dun og fjer.
Og alle verdens mennesker
og alle kongebud
ej gøre kan en sommerfugl,
det kan alene Gud.
Foto: Terje Bårdsen
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EN INSEKTVENLIG KIRKEGÅRD
Kære alle sammen.
Jeg har fået den sjove ide, at det kunne være skønt med nogle stauder fra
jer, her på kirkegården :)
Så hvis I har nogle stauder - gerne bi
- og insektvenlige, i overskud, må I
meget gerne komme op på kirkegården med dem.
Så vi kan få en smuk og spændende
kirkegård, med masse af insekter.
Med venlig hilsen Berith

PRÆSTESKOVEN
Formand
Eva har været på fotosafari og foreviget det
ene af kirkens jordstykker (se
forsiden), og
her, Præsteskoven. Det
foranliggende jordstykke tilhører
ikke kirken,
kun skoven.
15

DET PRAKTISKE HJØRNE:
Den store genåbningsplan har lempet på kirkens restriktioner udendørs, sådan at vi nu
må holde gudstjenester, undervisning og aktiviteter udenfor med indtil 50 personer. Inde i
kirken gælder fortsat følgende restriktioner:

Gudstjenester i Ødis Kirke
april—maj 2021
Hvor andet ikke er nævnt er
gudstjenesten v/sognepræst
Inger Hvindenbråten

April
1. Skærtorsdag kl. 10.30
2. Langfredag kl. 15.00
4. Påskedag kl. 10.30
5. Ingen gudstjeneste, vi henviser til
omegnens kirker
11. Ingen gudstjeneste, vi henviser til
omegnens kirker
18. 2. søndag efter påske kl. 10.30
25. 3. søndag efter påske kl. 9.00

Maj
2. 4. søndag efter påske kl. 10.30
9. 5. søndag efter påske kl. 9.00
13. Kristi Himmelfartsdag kl. 9.00
Fælles pilgrimsvandring med Hjarup
og Vamdrup
16. Ingen gudstjeneste, vi henviser
til omegnens kirker
Torsdag 20. Børnegudstjeneste
kl. 17.00
med efterfølgende bål i haven
23. Pinsedag kl. 10.30
30. Trinitatis søndag kl. 9.00

Vi må kun holde gudstjenester og kirkelige
handlinger. Disse må vare højst 30 minutter,
og der må kun være 30 personer til stede,
plus personale og frivillige. Vi skal holde
minimum to meter afstand til dem, der ikke
er i samme husstand som os selv. Der må
ikke være fællessang. Nadver fejres næsten
som vi gjorde i efteråret, men nu må kun 5
personer komme frem til knæfaldet ad gangen, og der er brød og vin sat frem til hver
enkelt. De næste 5 venter til vi har dækket
på ny. Husk håndsprit og mundbind!
Stormen tog jo som kendt vores stander på
kirkepladsen i vinter, derfor ingen plakater i
lang tid, men nu er der kommet en ny. Den er
også vindfølsom, så hvis I
ser den flyve
rundt på kirkepladsen
eller vejen, er
vi glade for
om den bliver
stillet i le ved
præstegården
eller Vestfløjen.
Kontakt
Organist: Karin Petersen… 41593437
Sognepræst:
Inger Hvindenbråten ………….. 75598150
mobil
93871700
Graver: Berith Rosenberg .......... 75598121
Formand: Eva Schmidt ………. 61763850
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
17

Hvad er det?

Hermed en ny ”Hvad er
Det” gåde også denne gang
ude fra naturen.
Sidste nummers gåde i
”Hvad er Det” var en svamp
- den såkaldte Heksekost på
latin (Tahprina Betulina), der
står for at den kun findes på
den art af de to birketræsarter, vi har her i landet – nemlig Dunbirk. På den anden
art – Vortebirk, ser man
sjældent svampe, men der fin-

Af Frede Nielsen

des en, som i hovedsagen ligner en heksekost, men det er
en anden art.
Fæno-menet bærer det
folkelige navn hekse-kost; da
der ikke fandtes en påviselig
årsag til det, måtte træet jo
være for-hekset. I almindelige grensystemer ud-skiller
endeknoppen hormo-ner, der
følger saftstrømmen nedad i
barken, hvor hormonerne
hæmmer de neden-for siddende skud. De nederste knopper forbliver endda ofte sovende, dvs. at de slet ikke
bryder. I hek-sekostene er
denne påvirkning ophævet, og
alle knopper bryder, alle skud
vokser lige meget.

Heksekosten i folkeovertroen
Der har altid været megen
overtro forbundet med de
særegne vækster. Sankthansaften før solnedgang skulle
både kvæg og heste stryges
hele tre gange over ryggen
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med en heksekost til værn mod
hekse. Fejede man sin trappe
med en heksekost, kunne en
heks ikke gå op ad den.
Der bor lykkefugle i en birk
med heksekoste, mente man i
ældre tid. Det var derfor et
godt værn mod ildebrand, om
man havde et
stående nær
sin gård. Et
sådant træ
kaldtes et
”Brandtræ
og måtte ikke

fældes, da man så risikerede
ildebrand.
Forheksede mennesker skal
piskes med birkeblade, da de så
bliver raske igen.
Hvis man har en birk ved
huset, så er man også sikret
mod lynild.
T idligere blev barnesenge altid lavet af birk, da det forhindrede børnene i at blive
forhekset.
Kilder:
Naturstyrelsen, Naturbasen,
Urteblog – middelalderurter.

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

Denne plads er ledig til en annonce.
Hvis nogen skulle være interesseret, kan man
henvende sig til Lokalbladets annoncemedarbejder
20

40 år med et lokalt blad
LOKAL AVISEN FOR ØDIS SOGN
SOGNEAVISEN ØDIS SOGN
LOKALBLADET FOR ØDIS BRAMDRUP / ØDIS / FOVSLET

Lokalbladets historie går helt tilbage til foråret l981. På det tidspunkt fik Allan Lauenblad, Degnevænget 3 i Ødis den ide at udgive et lokalt blad til at formidle aktiviteter og
begivenheder i lokalsamfundet.
På forsiden af det første nummer af LOKAL
AVISEN FOR ØDIS SOGN tirsdag den 7.
april 1981 skriver Allan på forsiden:
Hvorfor en lokalavis:
I det gamle landsbysamfund,
hvor alle beboerne stort set
befandt sig inden for sognets
grænser hele ugen, blev lokale
nyheder meget hurtigt rundkastet på de centrale mødesteder,
f.eks. Hos smeden, i brugsen,
hos bageren eller på kroen. Til
de fjernere liggende beboelser
sørgede landposten for den
tilbørlige information.
I det moderne samfund er denne hurtige lokalinformation
blevet meget ringere.
Allan samlede en flok mennesker omkring sig til at producere avisen. Undertegnede medvirkede også i
en periode. Jeg husker, hvordan vi sad i Allans kontor og tastede alle artiklerne ind på
skrivemaskine. Det var en ”moderne” kugleskrivemaskine. Man kunne indtaste en linje
ad gangen og på et lille display læse, hvad
man havde skrevet. Så kunne man nå at rette
evt. fejl, inden man trykkede på returtasten,
hvorefter maskinens kugle roterede og i
rasende fart printede linjen på papiret.
Avisen blev ved hjælp af saks og lim lavet
i A4format og efterfølgende nedfotograferet
til A5.
Allan var redaktør af LOKALAVISEN
indtil efteråret 1992. På det tidspunkt flyttede han fra sognet, og Inge Buchholt i Ødis
Bramdrup overtog redaktionen og udgivelsen.
Inge lavede LOKALAVISEN i ca. 5 år,
hvorefter Sogneforeningen overtog avisen
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med undertegnede som redaktør.
Vi valgte at skifte navn til Sogneavisen
Ødis Sogn, og det første nummer i det nye
regi udkom februar 1998.
I starten brugte vi stadig saks og lim. Det
gav et godt socialt samvær, når avisen skulle
skrives og sættes op. Vi lånte lokaler på
Sogneskolen til formålet.
Vi fik fortsat håndskrevne indlæg, som
skulle indtastes nu på PCer og redigeres,
men vi modtog også indlæg på disketter lige
til at redigere. Det var et fantastisk fremskridt.
Så blev Internettet mere
udbredt, og i dag modtager vi næsten alt på
mail.
Vi har også fået installeret tidssvarende skriveprogrammer, hvor vi
kan gøre bladet helt
færdigt og sende det
digitalt til trykkeriet.
I 2016 ændrede Sogneforeningen Ødis Sogn
navn til LOKALRÅDET FOR ØDIS
BRAMDRUP / ØDIS /
FOVSLET. Som følge
heraf ændre vi bladets
navn til det nuværende.
Om bladet i fremtiden har sin berettigelse,
vil vise sig. Nyheder spredes nu med lynets
hast på Facebook og andre medier. Men
indtil videre er der rigtig mange læsere, der
giver udtryk for, at de er glade for bladet i
papirformat. Det kan også læses digitalt på
sognets hjemmeside www.ødis.dk.
Som det foregår nu bliver Lokalbladet af
ihærdige omdelere afleveret til hver eneste
husstand i sognet. Mange tidligere beboere i
sognet får bladet sendt med posten. Byrådsmedlemmerne får også Lokalbladet med
post, hvis de ønsker det.
Vi har, som det ses, mange annoncører
som trofast betaler deres annonce år efter år.
Niels Christensen

SOGNE AVISEN
for 20 år siden

Nr. 2 Marts 2001

”interviewe” bagefter. Sikkert er, han kom
ikke ud hverken med et blåt øje eller armen
i bind.

Den utætte elev

En dag midt i timen løb der pludselig vand
ned ad midtergangen. En dreng sad forleAf Henry Gemmer
gen og usædvanlig rød i hovedet. Ellegaard
Henry Gemmer fortsætter her sin begik stille hen og åbnede kakkelovnslågen,
retning om sin skoletid i Ødis i 30erne. pirrede rundt i asken og sagde henkastet:
”Åh, Hans kunne du ikke lige hente et par
En dag da jeg som 1. klasses dreng var
kommet lidt for tidlig i vej - de store hav- stykker træ?” Mens Hans var ude, sagde
de netop forladt klasserne - opdagede jeg Ellegaard stille: ”Dette her snakker vi ikke
noget skærmydsleri i smøgen mellem de to om til nogen”. At det var ved sommertid,
fløje. Tænk - det var andenlæreren og en og kakkelovnen var kold, var der såmænd
af de store drenge, der var i vildt slagsmål. ingen, der tænkte på; men svar mig I unge
Ur, briller hat og slips fløj til alle sider. Jeg lærere - hvad ville I gøre i dag, hvor der
trak mig hurtigt tilbage, men kunne allige- ikke finde kakkelovne mere?
vel ikke dy mig for at lure. De græd begge Opdeling af undervisningen
i stride strømme.. Det forbavsede mig, at
Undervisningen var delt op. Vi var hos
også en lærer kunne græde. Jeg kunne hel- førstelærer Petersen til bibelhistorie og
ler ikke dy mig for at fortælle om det.
dansk. De moderne og sjove fag var hos
Vi blev enige om, at vi i hvert fald ikke
Ellegaard. Hvad mener I om sådan én? På
glædede os til at komme i 3. klasse. Vi
et laboratorium i Paris eksperimenterede
havde godt hørt de voksne tale lavmælt om man først i tyverne med nye stållegeringer.
de problemer, der var på skolen. Førstelæ- Efter de var analyserede, blev de smidt ud
rer Petersen var heller ikke for god til at
på møddingen. En dag opdagede man tilstyre drengene. Kun frøkenen kunne, og
fældigvis, at en af dem ikke var rusten.
det var ikke med høje ord - kun med et
Man måtte det meste af stakken igennem
smil.
igen, inden man havde opfundet det rustfrie
Skoleforholdene var efterhånden på alles stål.
læber. Den uheldige andenlærer flyttede til
Nye boller på suppen
et sted nord for Kolding, hvor han siden
Jeg husker navnlig fra regning, hvor Ellemåtte tage sin afsked.
gaard med få ord kunne forklare de svære3. klasse
ste ting. Med den nye lærer kom der nye
Min debut i 3. klasse var den 1. april 1932. boller på suppen. Det gjaldt f.eks. Levende
Den nye lærer, der hed Johannes Ellegaard, lysbilleder, som det hed dengang.
havde da været her et halvt år. Han fyldte i
Ikke sjældent blev 3. klasses store vinduøvrigt 22 år samme dag. Vi syntes, han så er dækket af, og vi så film fra Rom og
gammel ud. En dyb stemme, briller og så
Athen, vilde dyr fra Afrika og film fra Fædet høje, kloge hår. Vi blev i øvrigt snydt
røerne og Grønland.
om dramaet omkring de optøjer, der havde
været i klassen. Det blev ”ordnet” i løbet af En blåhval på 30 tons
den første måned i Ellegaards tid. Han tog Af anden form for undervisning skal nævden uheldige dreng i hånden, førte ham ud nes - nemlig en flydedok, der gik på fart
havnebyerne imellem med en 30 tons blåaf klassen og ind i husflidslokalet (sådan
hed det dengang). Hvad der forgik derinde hval ombord.
Der var besøg på Koldinghus og FDB’s
ved kun den gode Gud og så ”offeret” samt
chokoladefabrik.
På disse ture kørte vi med
læreren. Ingen ag dem ville lade sig

Skoledreng i Ødis i 30erne 2
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Kolding Sydbane (en privartbane, der gik
gennem områder fra 1911 til 1948).
Ellegaard lavede vores egen lille sparebank. Et kassesystem af krydsfiner med
mange små rum. Hvordan der i disse strenge tider kunne blive et lille overskud, når vi
først havde købt slik, er mig i dag uforståeligt.

Den årlige udflugt

Noget vi så frem til var den årlige endagsudflugt. I de små klasser havde vi hørt om
disse fantastiske ture. De kunne gå til
Odense med besøg på et glaspusteri, til
Ribe med alle trinene op i kirketårnet på
domkirken og til Munkebjerg, hvor der var
en rullende trappe. Det blev Sønderborg og
Dybbøl. Det blev en lang togrejse. Kun få
havde prøvet at rejse med DSB, som gav os
rejsen.
Vi gik slotsmuseet igennem på Sønderborg Slot; vi var ved Dybbøl Mølle, hvor vi
løb i skanserne, samt gik turen frem og
tilbage og var i det hele taget godt trætte,
da bønderne i de åbne hestevogne hentede
os i mørkningen på Vamdrup Station.
Navnlig for lærer Petersen var dagen
streng. Han var dengang 55år. For ham var
det faktisk oldingealderen.

I udlandet

I 1933 gik turen til Flensborg, næsten samme rute. Der besøgte vi Duborgskolen og
var på sejltur til Glücksburg. Ellegaard
havde sagt, at vi ikke måtte råbe ”Heil Hitler”. Han var på det tidspunkt kommet til
magten vinteren forinden.

Det allerbedste ventede dog. Vi vidste, at
der var lavet en ny bred asfaltvej tværs over
Fanø, og øen var blevet skolernes nye udflugtsmål. I 1935 blev det Ødis Skoles tur.
Egentlig var jeg startet på den private realskole i Vamdrup den 1. april 1934. Alligevel blev jeg inviteret til at deltage sammen
med mine kammerater fra den gamle skole
i Ødis på denne udflugt. På realskolen i
Vamdrup var sommerferien på dette tidspunkt startet. Det gjaldt ikke for skolen i
Ødis, som stadig havde den gamle
”høstordning”, hvor sommerferien startede
senere, for at eleverne kunne holde fri hele
august måned med henblik på, at de så kunne hjælpe i høsten ude på gårdene.

To syvpersoners Chevrolet biler

Turen til Fanø blev min store lykke. Da vi
kom af færgen i Nordby, holdt der to nye
syvpersoners Chevrolet taxaer på kajen. To
unge lømler af et par chauffører slog dørene op, og vi væltede ind. Vupti, op på 120
km i timen. Tre træk og Ødis Skole var på
få øjeblikke transporteret ud til Vesterhavsbadet. Jeg så triumferende på et par af mine
kammerater, der hårdnakket påstod, at en
hurtig hest forspændt en gig, der hørte
hjemme på en gård lidt uden for Ødis, sagtens kunne løbe fra en bil. De havde såmænd næsten ret. Sognets gamle æsker
kørte sjældent over 50 km i timen, når de
trillede rundt på hullede grusvej. 60km i
timen måtte man køre. Færdselsloven gjaldt
altså ikke for Fanø.

Ford T og Ford V 8

Lidt mere der falder uden for den egentlige
historie om skoletiden.
Det var ikke almindeligt, at gårdfolket i
Ødis Sogn havde bil, men de sidste fire år
op til Anden Verdenskrig, kom der virkelig
gang i brugtbilsalget til bønderne. På Kajbjerggaard fik man en brugt Ford T i 1936.
Den kostede 600 kr.
Det var ikke almindeligt, at en lærer havde bil. Og dog var der en, der skejede ud
nemlig lærer Lindeloff i Fovslet. Det var
endda en Ford V 8, han havde.

En situation fra Fanøturen
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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

Åbningstider:
Ødis Hallens
Cafeteria
Tlf. 75 598144
Bestyrelsesmøder etc. med
bespisning / kaffe serveret
kan afvikles hele året - dog
ikke i skolernes ferier.
Bestilling rettes til -

Buchwald Radio ApS
Østergade 15
6580 Vamdrup
Tlf.: 75581233

Camilla Matthiesen 5190 5098

Genbrugspladsen
Østermarksvej 2A,
tlf. 75 583840
1. 3. - 31. 10.:
Mandag 11-18
Tirsdag 11-18
Onsdag 11-18
Torsdag LUKKET
Fredag 11-18
Lørdag 11-18
Søndag 11-18
1. 11. - 28. 2.:
Alle dage 11-17 dog torsdag LUKKET

Farrisvej 19

Hele året: Døgnåbent 24/7
med tilmelding

Isabella Coiffure
Ødis Kirkevej 2
tlf. 30350003
Mandag
lukket
Tirs - ons. kl. 9.00 - 17.30
Torsdag kl. 12.00 - 21.00
Fredag
kl. 9.00 - 18.00
Lørdag
kl. 7.00 - 12.30

Flextrafik
76 608 608
Alle dage kl. 8 - kl. 20
- bestilles senest 2 timer før
afhentning
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Dagplejen
Henv.: Dagplejen, Kolding kommune
Børnehuset Søbo, afd. Ødis
Ødis Byvej 3 og Steppingvej 14a
Leder: Bente Møller, tlf. 7979 7041
Ødis Skole
Steppingvej 14b,
www.oedis-skole.kolding.dk
Skoleinspektør: Thomas Kjær
kontor: tlf. 79 79 78 10
Serviceleder: Kenneth Kock tlf. 40 82 62 74
Formand for skolebestyrelsen:
Kira Nielsen tlf. 26 74 84 35
SFO Steppingvej 14, Afd.leder: Terry Lake
Huset tlf. 21 37 72 42 / mobil 21 37 72 46
Klubben tlf. 21 37 72 45
Kirken/menighedsrådet
Sognepræst: Inger Hvindenbråten,
tlf. 75 59 81 50 / 93 87 17 00
Formand: Eva Schmidt tlf. 6176 3850

“Skovtrolden”
v/Torben Lindegaard, tlf. 28 70 72 71
Ødis Antenneforening www.oedisaf.dk
Formand: Kai Videbæk, tlf. 75 59 84 09
Vandværkerne
Ødis: Anders Krogsgaard, tlf. 2943 9196
E-mail: 488@voresvandvaerk.dk
www.odisvandvaerk.dk
Ødis Bramdrup:
Daniel Klestrup Bjærge 23246555

Andelsboligforeningen
Henvendelse: BHS Revision,
Jernbanegade 9, Vamdrup 7558 3444
Vamdrup Boligselskab
Tirs.-onsdag kl. 10-12, torsdag kl. 15-17,
tlf. 75 58 18 44
Ødis Idrætsforening
Formand: Johnny Frederiksen, 60 26 90 65
Fodbold: Lene Frost tlf.: 60 16 10 80
Håndbold: Charlotte Højmose Jensen
hiogeva@gmail.com
tlf. 42 66 03 77
Kirkeværge: John Bording, tlf. 23 20 40 23
Badminton: Lene Frost tlf.: 60 16 10 80
Vesterled
Gymnastik: Thomas Bang Thomsen
Ødis Byvej, tlf. 76928990
tlf. 27 21 76 85
Vesterleds Vennekreds
Støtteforeningen for Ødis IF
Formand Jens Henriksen, tlf. 40362823
Formand:
Anden kontaktperson:
Ødis Hallens Cafeteria
Stig Funder tlf. 53 35 69 05
Formand: Camilla Matthiesen tlf. 5190 5098
Sang for Sangglade
Kontaktperson: Jette Christensen 25595106 Krolfklubben i Ødis Kroge
Formand: Ole Reeckmann, Kolding
Ødis Forsamlingshus
Tlf.: 20 20 75 89
www.odisforsamlingshus.dk
Email: ole@olvi.dk
info@odisforsamlingshus.dk
Krolfklubben ”Madholdet”,
Formand: Eigil Laursen, tlf. 7559 8199
Ødis Bramdrup
Udlejer: Minna Laursen, tlf. 6136 6015
Lokalrådet for Ødis Bramdrup, Ødis og Formand: Vagn Hugger, tlf. 91 54 24 73
Ødis KFUM spejdere
Fovslet
www.odisspejder. dk
Formand: Dorthe Jepsen tlf. 29887130
Mail: dorthejepsen123@gmail.com
Tvetohytten, Vamdrupvej 16 A
Aktivitetsudvalget
Henvendelse: Anne Krogsgaard, 2388 9196
Formand: Eigil Laursen tlf. 75 59 81 99
Gruppeleder: Jette Røgen, 75 59 86 86
Eller kontakt Inge M. Thomsen, 20 14 20 71 Bævere og Ulve: torsdag kl. 16.45 - 18.15
Beboerforeningen for Fovslet og omegn
ØBcH: Ødis Bramdrup civile HundeføKont.person: Karen Nielsen, 51269469
rerforening
Kontakt Ingo 21332021
Landsbylauget Ødis Bramdrup
ingo@find-us.dk
Formand: Claus Mørkøre tlf. 51554484
Hjemmeside: www.dch-obch.dk
Mail: claus@lone-m.dk
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Lokalbladet

udgives af
Lokalrådet for Ødis Bramdrup, Ødis og Fovslet
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

Vamdrup Bibliotek

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

Velkommen til Ødis Sogn:
Fovslet:
Karen Nielsen,

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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51269469

Ødis Bramdrup:
Lone Mørkøre
20671713
lone@lone-m.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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For at løse gåden denne gang
skal man ud i den sydvestlige del
af sognet. Godt gæt!!!
Huset på Christiansholmsvej 21 i
Fovslet er løsningen sidste nummers ”Gættebillede”.

Næste nummer:
Udkommer 4. maj 2021
Deadline fredag den 23. april 2021
kl. 8.00

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