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Ødis Skole
Lige om lidt står en travl og
forhåbentlig hyggelig julemåned for døren på Ødis
Skole. Og selv om det traditionelt er december, der er
mest travl, så har der i efteråret været mange aktiviteter
på programmet.
Læs s. 5

Efteråret hos
KFUM-spejderne

24. årgang

Vesterled

På Vesterled sker der hele
tiden rigtig mange ting.
Vesterleds Venner, de frivillige og personalet har
lavet mange arrangementer
og ture i dette efterår til stor
glæde for beboerne. .
Læs s. 24-27
Læs s.10-11

Der har være god gang i
spejder aktiviteterne hen
over efteråret.
Ca. 35 spejdere i alderen 6
til 16 år har været i gang
hver torsdag.

I dette nummer af
Lokalbladet kan du læse

Julemanden er fundet, og alle er på vej til kirkepladsen , hvor
byens juletræ blev tændt, og der blev danset og sunget.

Tak til Ester og Hans Clausens Mindefond.
Ødis Forsamlingshus har ansøgt om hjælp til
anskaffelse af 90 nye stofsæder til stolene i
salen, og har fået en flot donation på 31.000
kroner.
Stolene er omkring 30 år gamle og fejler ikke
noget, men stofsæderne trænger til at blive
skiftet ud, og det er der nu mulighed for.
Bestyrelsen for Ødis Forsamlingshus ønsker
alle en glædelig jul.

Nyt fra Lokalrådet
s. 3
Velkommen til Ødis
s. 4
Tak til Mindefond
s. 4
Ødis Skole
s. 5
Puls og styrke i Hallen
s. 6
Nytårskur
s. 7
Spejderne
s.8-9
Vesterleds Venner
s. 8
Julemarked
s. 10 –11
Hvilken Vej?
s. 12
Lotterital
s.13
Kirkesider
s.15-18
Hvad er det?
s. 20-21
Juletræstænding
s. 23
Foreninger
s. 30

Lokalbladet
Ønsker sine læsere, annoncører, omdelere og
skribenter
Glædelig Jul og
Godt Nytår

Sognets aktivitetskalender 2021
DECEMBER

AKTIVITET

ARRANGØR/STED

Ti.d.7.dec. kl.19.00

Julekoncert med Haderslev
Drengekor

Menighedsrådet/Kirken

Ti.d.14.dec. kl.19.00

Sang for Sangglade

Vestfløjen

On.d.15.dec. kl. 10.00

Frokostklubben

Vestfløjen

Sognets aktivitetskalender 2022
JANUAR

AKTIVITET

ARRANGØR/STED

Ma.d.10.jan. kl. 19.30- Nytårskur
21.30

ØBØF / Ødis Hallens Cafeteria

Ti.d.11..jan. kl.19.00

Sang for Sangglade

Vestfløjen

On.d.19.jan. kl. 10.00

Frokostklubben

Vestfløjen

Ti.d.25.jan. kl. 19.00

Sang for Sangglade

Vestfløjen

On.d.26.jan. kl. 14.00

Bankospil

Vesterled

FEBRUAR

AKTIVITET

ARRANGØR/STED

Ti.d.8.feb. kl.19.00

Sang for Sangglade

Vestfløjen

On.d.9. feb. kl. 10.00

Frokostklubben

Vestfløjen

On.d.16.feb. kl. 14.00

Bankospil

Vesterled

Ti.d.22.feb. kl.19.00

Sang for Sangglade

Vestfløjen

Ma.d.28.feb. kl.19.00

Generalforsamling

MARTS

AKTIVITET

Lokalrådet / Ødis Hallens
Cafeteria
ARRANGØR/STED

Ti.d.8.mar. kl.19.00

Sang for Sangglade

Vestfløjen

Lø,d.12.mar. kl.9.00

Arbejdslørdag

Forsamlingshuset

On.d.16.mar. kl. 10.00 Frokostklubben

Vestfløjen

Ti.d.22.mar. kl. 19.00

Vestfløjen

Sang for Sangglade

On.d.23.mar. kl.
14.00 Bankospil
Vesterled
Lokalbladets
deadline og udgivelsesdatoer
2022
Nr. 1
deadline
28. januar
AKTIVITET
Nr. 2
deadline 25. februar
Ti.d.6.apr.Nr.
kl.19.00
Sang
Sangglade
3
deadline
25.for
marts
Nr.
4
deadline
29.
april
On.d.20.apr. kl. 10.00 Frokostklubben
Nr. 5
deadline 27. maj

APRIL
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udkommer 8.ARRANGØR/STED
februar
udkommer 8. marts
udkommer 5.Vestfløjen
april
udkommer 10.
maj
Vestfløjen
udkommer 7. juni

Nyt fra Lokalrådet

Den dejlige juletid nærmer sig med hastige skridt. Det kan også mærkes i Lokalrådet, hvor vi i skrivende stund er ved at
få styr på de sidste detaljer omkring materialevalg til Søpavillonen. Vi håber at
det bliver de ’rigtige’ julegaver, vi får
valgt.

Søg tilskud til jeres projekt ved
Landsbypuljen

Nytårskur

Som en af Kolding Kommunes 20 landsbyer kan vi fra Ødis’ side søge om tilskud ved Landsbypuljen.
Landsbyerne skal fremsende ansøgninger på nye projekter via deres landsbyrepræsentant, hvilket for Ødis vedkommende er Jens Søgaard. Sidder du/ I inde med
en god idé så tag fat i Jens på tlf. 40 68
82 82 og hør mere om formalia og kriterier. Der er vide rammer for, hvad projektet skal vedrøre, men det kan være projekter, der forskønner lokalområdet, som
f.eks. forbedringer af torve og pladser,
opholdsarealer, etablering af stier, træplantninger af rekreative eller inventar
og materialer, som f.eks. bålhytter, borde
-/bænkesæt, legeredskaber mv.
Sluteligt kan foreninger og klubber
også ansøge, f.eks. inventar til forsamlingshuse, brochurer og mindre maskiner.
Bemærk ovenstående eksempler kun er
eksempler.

Traditionen tro holder Lokalrådet nytårskur i Ødis Hallens Cafeteria. Vi håber, at
I vil komme og ønske hinanden et godt
nytår og høre om visionerne for 2022.
Kom selv med dine nytårsønsker og
gode ideer for ØBØF-området i det nye
år. Lokalrådet håber, at de forskellige
udvalg samt foreninger gerne kort vil
fortælle, hvad de har lavet i 2021 og hvad
de forventer for 2022.
Generalforsamling
Lokalrådet Ødis Bramdrup, Ødis og
Fovslet afholder generalforsamling d. 28.
februar 2022 i Ødis Hallens Cafeteria.
Dagsorden ifølge vedtægter. Mere info
herom kommer i februar udgaven af Lokalbladet.

Lokalrådet ønsker alle en
glædelig jul og et godt nytår

Tak til Lokalbladets medarbejdere
I det daglige er der måske ikke så mange, der tænker over det, men faktisk er
der mange personer, der medvirker til at Lokalbladet kan udkomme.
Tak til dem, der besøger nye beboere, laver gættebilleder, alle de 16 personer,
der omdeler bladet hver måned.
Og ikke mindst vores kasserer, der styrer bladets regnskab.
I ønskes alle

Glædelig Jul og Godt Nytår
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Velkommen til Ødis Sogn
Af Inge M Thomsen
Velkommen til Simon Hjort på
31 år og hans 2 drenge på henholdsvis 3 og 6 år.
De flyttede ind den 1. sept. på
adressen Søndergyden 4 B.
Simon er født på Lolland, men opvokset i
Sønderjylland.
Simon boede tidligere i Vamdrup, men
flyttede efter skilsmissen her til Ødis. Han
ville gerne blive boende i området for drengenes skyld, fordi det er nemmere med
både børnehave og skole. Oliver på 3 år går
i børnehave i Vamdrup og Lucas på 6 år
går i 0. kl. også i Vamdrup.
Simon arbejder som blandemester på
Explan i Brørup (firmaet laver betonelementer).
En lidt sjov ting. Da han så huset, lagde
han mærke til ”skoven” i baghaven, og da
han flyttede ind, var den pist væk. Ja, det
var så krohaven, der var blevet ryddet.
Det har været en travl tid med flytning og
indretning af huset, men han er rigtig glad
for det og den tilhørende have. Simon er

glad for
mulighederne
for dejlige
gåture
ved
Søen,
og jeg
fortalte
også om
de mange muligheder ovre i Drenderup
Skov.
Han har talt med flere af naboerne, og der
har også været et par forbi med ”en
blomst” og budt dem velkommen. Det blev
han rigtig glad for.
På et tidspunkt er der måske chancer for,
at han vil bruge sin uddannelse som gymnastiktræner oppe i hallen.
Vi fik talt om Facebooksiden, og han fik
noteret datoen for julemarked og juletræstænding. Det er helt sikkert lige noget for
de to drenge.

Tak til Ester og Hans Clausens mindefond!
På vegne af børnene i Søbo vil vi gerne sige
tusind tak for de to fine træheste, som takket
være fonden er blevet en del af børnenes legeplads.
Hestene, som er lavet af tømrerfirmaet Hjørnegården ved Flemming Fyhn i Bastrup, er
utroligt flotte, og har både en rigtig sadel,
seletøj og stigbøjler.
Børnehavebørnene har taget rigtig godt
imod hestene, og de bliver ifølge personalet
både børstet, fodret og redet på hver dag ☺
Alle børn og voksne i Ødis og omegn er
selvfølgelig MEGET velkomne til at besøge
legepladsen og ”ride” en tur på hestene uden
for institutionens åbningstid.
De bedste hilsner,
Forældrebestyrelsen i Søbo.
4

Det er ikke kun julen, der
er travl på Ødis Skole
Lige om lidt står en travl og forhåbentlig
hyggelig julemåned for døren på Ødis
Skole. Og selv om det traditionelt set er
december, der er mest travl og fuld af
aktiviteter, så har der allerede i løbet af
efteråret været rigtig mange godt og
spændende på programmet.
Edison
I november var Malte og Silas fra 6. klasse så seje, at de blev udtaget til landsfinalen i opfinder-konkurrencen Edison. Finalen blev afviklet online foran dommerpanel og andre elever fra hele landet.
Desværre blev det ikke til en sejr for de 2
drenge - men herfra skal der alligevel
lyde et stort tillykke for at være nået så
langt.
Verdensmål
I begyndelsen af november var der traditionen tro Verdensmåls Uge, hvor elever
på skolen arbejdede med at blive klogere
på FN’s Verdensmål. Det blev en uge
med mange forskellige aktiviteter ude af
huset med fokus på både bæredygtighed,
fattigdom, klima og demokrati.

Æblejuice
Da sæsonens æbler var ved at synge på
sidste vers, fik 2. klasse mulighed for at
presse saft ud af de gode danske æbler.
Endnu en spændende fagdag, hvor læringen kom ind via alle sanser – både føle-,
lugte- og smagssansen.

Bygge drager
På en vindblæst dag sidst i november
brugte 1. – 2. klasse en af deres fagdage
på at bygge drager. Så vidt vides kom
dragerne ikke op at flyve i vinden, men
flotte blev de alligevel.

Husk, at I løbende kan følge med i alle
de gode aktiviteter på Ødis Skole på Facebook.
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KOM TIL PULS OG STYRKE I ØDISHALLEN
I det nye år lancerer ØDIS IF træning for ALLE voksne (15+)
hver tirsdag frem til sommerferien. Det vil primært være cirkeltræning bestående af puls og styrkeøvelse, som bliver krydret
med lidt løb, rytme og leg. Alle kan være med -- unge som
ældre - uanset niveau, erfaring og form.

Vi starter op d. 4. jan. kl. 19.45-20.45!
•

Sted: Ødis Hallen

•

Tidspunkt: kl. 19.45-20.45

•

Pris: 250 kr. for forårssæsonen (man må gerne prøve
holdet før man betaler)

•

Instruktører: Lise Lotte Jessen Hansen, Simone Hald og
Marie Evald (fantastisk med så mange frivillige folk! <3)

Vi håber at se en masse friske mænd og kvinder, der har lyst
til at dyrke motion sammen med en masse andre fra Ødis og
omegn. Tilmelding er ikke nødvendig - bare mød op som I er!
Det eneste man skal medbringe er; Vandflaske, træningsmåtte og godt humør.
Vi glæder os til at se jer oven på al julemaden!
De bedste hilsner Ødis IF
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Nytårskur i
ØBØF

Den 10.01. 2022
Der serveres et glas boblevand, hjemmelavet kransekage samt kaffe og småkager
Pris pr. person 20 kr.

Kom og vær med til at starte det nye år i lokalområdet.
Alle - både foreninger og beboere i Ødis Bramdrup, Ødis og Fovslet - inviteres til at se tilbage på året 2021 og til at høre om de spændende planer, der er
for 2022.

Vi mødes i Ødis Hallens Cafeteria
mandag d.10.01.2022 kl. 19.30 til 21.30
Kom selv med dine nytårsønsker og gode ideer for ØBØF-området i det nye
år.
Mød op sammen med din bestyrelse, din nabo eller andre fra vores super gode lokalsamfund, og lad os ønske hinanden et godt nytår og høre om visionerne for 2022.
Lokalrådet håber, at de forskellige udvalg samt
foreninger gerne kort vil fortælle, hvad de har
lavet i 2021 og hvad de forventer for 2022.
Med venlig hilsen

Lokalrådet
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Efteråret hos KFUMspejderne i Ødis

Der har være god gang i spejder aktiviteterne hen over efteråret. Med ca. 35
spejdere i alderen 6 til 16 år fordelt på
en Bæver familie, en Ulveflok, Junior
patrulje og en flok Trop-spejdere samt
en flok unge og gamle ledere, er der
godt gang i hytte og ikke mindst grunden, når vi i løbet af torsdagen holder
møder.
Ud over de ugentlige møder, hvor der
øves spejderfærdigheder, studeres natur, udfordres og opleves, har der været
forskellige andre aktiviteter.
Bæverne og Ulvene deltog i Distrikts-

turneringen i Marienlundsskoven og
var ikke til at skyde igennem, da vi
kom hjem, for det blev til første pladser
i begge grupper.

Så går året på hæld!
Vi fra Vennekredsen vil gerne ønske
alle læsere en god jul og et godt nytår
med håb om et 2022 med mindre Corona.
Året der er gået har budt på lidt af
hver. Vi skulle vænne os til en gradvis
åbning af samfund og livet på Vesterled. Rytmerne var jo slået i stykker, så
vi skulle lige finde hinanden i den
”trummerum”, som vi brugte før coronatiden. Jeg synes efterhånden det er
ved at lykkes på trods af, at der er kommet nye beboere med andre vaner end
de, der var der, inden Vesterled lukkede ned. Så nu prøver vi med frisk halm
i skoene at få hverdagen til at virke
igen.
I skrivende stund er der blevet indkøbt julekalendere til beboerne, som vil
blive delt ud op til december måned.
Vi vil gerne takke bestyrelsen bag
Ester og Hans Clausens Mindefond for
deres støtte til vor ansøgning.
Nu kan vi købe udstyret til Vesterled
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som beskrevet i ansøgningen.
Men vi må ikke glemme, hvad der
skal ske af andre aktiviteter på Vesterled, og derfor vil vi lige gøre opmærksom på, at vore bankospil også fortsætter i det nye år.
Vi har lagt os på flg. Datoer:
26. januar 2022 kl. 14.00
16. februar 2022 kl. 14.00
23. marts 2022 kl. 14.00
Alle datoer er i den store stue på Vesterled.
Vi glæder os til at møde nye såvel som
”gamle” spillere.
Medlemskort koster som sædvanlig 50,
- kr. og kan købes på stedet.
P.B.V.

Stig Funder

En patrulje af Trop-spejdere drog en
weekend til Brejning området for at
deltage i Fenris-løbet. Et adventure løb,
hvor der deltager ca. 300 spejdere i
alderen 12 til 17 år fra alle spejderkorps og som foregår over et døgn. En
oplevelsesrig og sej tur, hvor der blev
dystet, gået, spist og sovet i bivuak.
I starten af november tilbragte Ulve
og Juniorer 24 timer i deres sovepose i
TVETO-hytten. Det betød, at der både
skulle leges, laves mad, spises, soves
og gås på toilet, mens man havde sovepose på. Lidt en kunst, men alle gennemførte. Skønt at opleve, hvor mange
forskellige spil og lege, der kunne hygges med.
Hen over efteråret har vores unge

ledere og Jens, i et Klan regi puslet
med noget udekøkken ved vores shelter. Skulle der gå et ungt menneske
rundt (16 til 25 år), som har lyst til friluftsliv er man velkommen til at kontakte os for at høre nærmere.
Snart går spejderne i juledvale, men
starter op i det nye år med Nytårs Parade søndag d. 9. januar.
Sluttelig vil vi sige tak til Ester og
Hans Clausens fond for den tildelte
støtte
Der skal også lyde en tak til alle andre, der hver på sin måde støtter spejderarbejdet bl.a. ved at annoncere i
vores kalender eller bare har ydet os et
bidrag.
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Julemarked i Ødis

Lørdag den 27. november var der atter
julemarked i Det gamle Mejeri i Ødis.
Fra 10.00 til 15.00 var de smukke rustikke bygninger fyldt med glade stadeholdere, masser af besøgende og den
liflige duft af gløgg og æbleskiver.
Der var smukke dekorationer, godt
håndværk af både garn, glas, keramik,
papir, træ og mange andre lækre sager
at få. Et alsidigt marked med julen i
fokus.

Klokken 15.30 skulle julemanden vækkes, men han var ikke i sin bløde seng,
og han havde ikke spist af sin lækre
julegrød. Så børnene måtte ud for at
lede efter ham, og de fandt ham i stalden, hvor han sad og hyggede sig.
Godt de fandt ham, for han havde en
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kurv med masser af slikkepinde. Derefter fulgtes børnene og deres voksne
med julemanden op til byens juletræ på
Kirkepladsen. Efter at lysene var blevet
tændt blev der sunget og danset omkring det store juletræ. Til slut åbnede
julemanden sin store julesæk, og alle
børnene fik den længe ventede pose
med julegodter.
Fra Julemarkedsudvalget skal der lyde
en stor tak til alle der deltog. Både de
der solgte fine ting og sager, og til de
der kom på besøg, for at handle og få
en hyggelig stund. Og tak til alle børnene og deres voksne, som fulgtes med
julemanden helt op til Kirkepladsen,
for at tænde byens juletræ.
En stor tak skal også lyde til Anne
Mette og Egon for lån af ”Mejeriet”
Tak for denne gang.
I ønskes glædelig jul fra Julemarkedsudvalget.
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Hvilken vej ?
”Vejgættebilledet” i sidste nummer var fra den
centrale del af sognet –
nærmere bestemt var det en
stump af Fløjbjergvej
umiddelbart nord for Ødis
By på vej mod Hjarup.
For at løse opgaven med
”Vejgættebilledet” denne

gang skal vi også søge

i den centrale del af
sognet!! Hvor?
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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
december 2021
259, 90, 69, 108,
220, 240, 200,
201, 99, 80,
1, 276
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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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ADVENTSTID I KIRKEN
Nu tændes tusind julelys
på jorden mørk og rund,
og tusind stjerner stråler smukt
på himlens dybblå grund.

De 9 læsninger
5. december kl. 19.00

Det er adventstid.
Julegranen er på plads,
og vi har begyndt at
glæde os til jul.
Julens budskab
formidles i høj grad i
salmer og sange. I december er der i Ødis
kirke to arrangementer,
hvor man kan være
med til at lytte til musik og selv få synge de
kære sange. Det sidste
år har vi erfaret hvor
meget fælles sang betyder for os, så kom
med og syng!

Vi synger julen ind 12. december kl. 14.00

Vi synger de
gode og kendte
julesange sammen, og måske
vil vi også lære
lidt nyt.
”Sang for sangglade”, Thea og
Karin vil spille
og synge for og
med os.

- en musikgudstjeneste med
lokale læsere
En musikgudstjeneste med
læsninger fra Det Gamle og
Det Nye Testamente. Kirkesanger Thea vil synge med os
og for os, sammen med vores
organist Karin. Bagefter samles vi i Vestfløjen til hygge
med gløgg og æbleskiver.

GLÆDELIG
JUL TIL
JER ALLE!

DECEMBER 2021—JANUAR 2022
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JULEGUDSTJENESTER
Vi glæder os til jul, og vi håber at se mange af jer i kirken
til julens gudstjenester. På billedet kan I se vores flotte nye
krybbestel, som på sin stille måde fortæller juleevangeliet
til alle, der besøger kirken.
Her er programmet for juleaften og juledag:
Juleaften kl. 13.00:
Familiegudstjenester som passer bedst til børnefamilier.
Juleaften kl. 16.00:
Julegudstjenester som passer for alle, men som ikke har
børneprædiken.
Juledag kl. 10.30: Højtidsgudstjeneste
HJERTELIGT VELKOMMEN!
Nyt fra menighedsrådet. En lille gave.
Kirkeåret nærmer
sig sin afslutning,
og et nyt starter den
første søndag i advent. I mange familier praktiseres det
ved at give hinanden adventsgaver
som en påmindelse
om, at julen nærmer sig. Menighedsrådet har
også en personlig gave til alle, der kommer i
kirken. I våbenhuset er der nu placeret en lille
fin trækasse med nogle små bibelkort, som man
er velkommen til at tage med sig og beholde.
Kortene indeholder forskellige korte citater,
som omhandler det at være i kirken og det, som

er rammen om en gudstjeneste. Vi håber, at
mange af jer vil modtage denne lille gave, som
vi håber, vil give stof til eftertanke. Kassen
med bibelkortene vil være der hele året og
løbende blive suppleret med nye.
Årshjul over kirkens aktiviteter Menighedsrådet er i fuld gang med at planlægge det kommende års aktiviteter for kirkelivet i Ødis.
Mange af aktiviteterne, vil være de samme,
som er blevet afholdt med succes gennem flere
år, men der kan også blive plads til fornyelser.
På det kommende menighedsrådsmøde d.2.
december vil vi begynde at udarbejde et årshjul
(aktivitetskalender), for at skabe et større overblik. På den måde vil vi tilstræbe, at aktiviteterne bliver mere spredt over hele året. Når årshjulet er udarbejdet, finder vi ud af, hvordan
det skal offentliggøres.

SPEJDERNES NYTÅRSPARADE
Søndag den
9. januar 2022

har Ødis-spejderne sin traditionelle nytårsparade, som afsluttes
med gudstjeneste i kirken kl.
10.30.
Alle er hjertelig velkomne til at
deltage i denne festgudstjeneste,
hvor vi får møde vores flotte
spejdere og deres gode ledere.
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FROKOSTKLUBBEN
Møde i Frokostklubben d. 17.11. 2021.
Denne gang havde vi besøg af tre medlemmer
af Sct. Georgs Gilderne i Kolding, nemlig
John Preben Hansen, Henning Lorentzen og
Bent Christensen.
De havde delt oplægget op i tre dele:
Sct. Georgs Gilderne i Danmark, den lokale
afdeling i Kolding og til sidst noget om Frydenborglejren og det humanitære hjælpearbejde.
John fortalte, at Sct. Georgs Gilderne i
Danmark blev stiftet i 1933 i København med
det formål at vedligeholde sammenholdet
med gamle spejderkammerater. Allerede
samme år startede man et gilde i Åbenrå, og i
1934 stiftede man afdelingen i Kolding.
Der er nu 185 gilder i Danmark med 3350
gildebrødre. Der er gilder i 62 lande i verden
med 50.000 medlemmer.
Sct. Georgs Gilderne er ikke en loge, men
er åben for alle, der har eller har haft forbindelse til spejderne eller viser interesse for
gilderne.
Der er tre grader: svend, væbner og ridder.
Man starter som svend og bliver så efter en
periode væbner, men ikke alle bliver ridder.
Gilderne er organiseret i en landsorganisation og derefter delt op i distriktsorganisationer. John fortalte om årsmøderne, hvem der
deltager og hvem der kan stemme. Landsor

Oplægsholdere i foråret 2022:
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Den Transmongolske Jernbane
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18.5. 2022: Finn Hansen
Seest Katastrofen
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ganisationen udsender et blad, "Sct. Georg"
fire gange årligt.
Derefter fortalte Henning om den lokale
afdeling i Kolding. Gilderne ejer huset på
Fynsvej 73 samt Frydenborglejren på Stenderuphalvøen.
I Kolding er der fem gilder med 153 medlemmer.
Det første gilde blev som nævnt tidligere
stiftet i 1934, så kom der flere medlemmer,
og man stiftede nye gilder i 1948, 1964, 1965
og 1974. I dag har man som i mange andre
foreninger dalende medlemstal, og de fleste
medlemmer er 70+, så man søger nye medlemmer.
Hvert gilde har sin faste mødeaften en gang
om måneden i "Gildehuset" på Fynsvej. Sct.
Georgs Gildernes formål er at sikre det enkelte medlems mulighed for personlig udvikling, og i fællesskab med andre medlemmer
at påtage sig humanitære opgaver i lokalsamfundet.
Henning fortalte også om de forskellige
frivillige opgaver, såsom uddeling af blade og
flyers, deltagelse i forskellige parkerings- og
vagtordninger ved festlige lejligheder i Kolding by og på Skamlingsbanken.
Til sidst fortalte Bent om Frydenborglejren
og om hvordan ideen med lejren var begyndt.
I 1946 erhvervede man grunden, og i 1956
overtog man en barak fra Kolding Kommune.
I 1989 rev man barakken ned og opførte en
ny bygning.
Der er plads til 56 personer og lejren er
stort set udlejet hele året. I weekenderne er
det mest til private og de øvrige dage til skoler og institutioner.
Bent fortalte også om hjælpearbejdet og
uddeling af donationer to gange årligt til humanitære formål i Kolding Kommune. Fra
2014 til og med 2020 er der uddelt 2.181.627
kr., et ganske betragteligt beløb.
Tak til alle tre for et inspirerende og lærerigt
oplæg.
Husk at vi på næste møde holder juleafslutning, så sæt en halv time ekstra af til det.

Rasmus Ravn
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KYNDELMISSEGUDSTJENESTE

Gudstjenester i Ødis Kirke
december 2021 - januar 2022

Søndag den 6. februar kl. 19.00 ønsker
vi velkommen til en stemningsfuld aftengudstjeneste, hvor Thea og Karin vil glæde os med skøn sang og musik.
På Kyndelmisse ser vi fremad mod forår
og lysere tider. Det siges at på Kyndelmisse-dagen den 2. februar, er halvdelen af
vinteren gået. Man tænder derfor lys for at
tænde håb og fejre, at foråret nærmer sig.

Hvor andet ikke er nævnt er gudstjenesten v/sognepræst Inger Hvindenbråten

December
5. 2. søndag i advent kl. 19.00
”De ni læsninger”
12. 3. søndag i advent kl. 14.00
”Vi synger julen ind”
19. Ingen gudstjeneste
24. Juleaften kl. 13.00
Familiegudstjeneste
Juleaften kl. 16.00
Julegudstjeneste
25. Juledag kl. 10.30
Højtidsgudstjeneste
26. 2. juledag Ingen gudstjeneste

Januar
1. Nytårsdag kl. 14.00
Anna-Sofie Arendt
Vi ønsker hinanden et godt nyt år
2. Ingen gudstjeneste, vi henviser til
omegnens kirker
9. 1. s. e. Helligtrekonger kl. 10.30
Spejdernes nytårsparade
16. 2. søn. e. Helligtrekonger kl. 10.30
23. 3. s. e. Helligtrekonger kl. 9.00
30. Ingen gudstjeneste, vi henviser
til omegnens kirker

CORONARESTRIKTIONER:

Fra den 29. november gælder følgende regler i kirken:
Man skal vise coronapas hvis der er
flere end 100 deltagere til gudstjenester/
kirkelige handlinger/arrangementer i kirken.
Dette vil sandsynligvis gælde til vores julekoncert og de to gudstjenester juleaften.
Brug af mundbind ved vi foreløbig intet om.
FOR OPDATERET INFORMATION
Ødis kirkes hjemmeside:
www.ødiskirke.dk
Ødis kirkes Facebookside:
www.facebook.com/odiskirke
Kontakt
Organist: Karin Petersen………
Sognepræst:
Inger Hvindenbråten …………..
Graver: Berith Rosenberg ..........
Formand: Hans Ole Petersen…..
Kirkeværge: John Bording ........
Ved dåb, bryllup og begravelse
henvendelse til sognepræsten.
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41593437
93871700
75598121
40790065
23204023

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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Hvad er det?

Af Frede Nielsen

nemlig kvarts, feldspat og glimmer.
Glimmer findes i
mindst to forskellige
udgaver nemlig en
udgave der er nærmest helt blank samt
en anden, som overvejende er sort og
kaldes ”Biotit”.
Man kan egentlig ikke sige,
Disse tre mineraler, der
at dette nummers ”Hvad er
har en noget forskellig hårdDet” kan findes i den frie na- hedsgrad, ses i en granit som
tur, men der er tale om noget en slags strøkorn, der fremstår
”levende”.- eller noget, der
i et puslespilmønster – altså
har været levende. Hvad er spredt tilfældigt ud i stenen og
Det”.
på dens overflade.
På et tidspunkt er der sket
Et udsnit fra en af de sten,
det, at den granitplade, som
der er placeret under linde- stenene stammer fra er blevet
træet ved Ødis Kirke var
udsat for dels en kraftig opsidste nummers udfordring i
varmning (dog uden at den er
”Hvad er Det”.
Flere af stedets sten er
engang i en fjern fortid blevet
skabt som granitter, Granit
som stentype indeholder som
hovedregel altid mindst tre
dominerende mineraler –
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smeltet) samt for et meget højt
tryk. Da mineralerne er blevet udsat for ovennævnte, er
der sket det, at de i stedet for
at findes spredt i granitmassen
er søgt sammen i striber orienteret i trykretningen.
Denne proces varer som
regel mellem 10 og 30 mill. år
at gennemføre. Når den er
tilendebragt kaldes stenen for
en ”Gnejs” – i dette tilfælde
en ”Båndet Gnejs”. Gnejs
findes i andre udgaver – nem-

lig Sliret Gnejs og Stribet
Gnejs.
Som tidligere nævnt har
de omtalte mineraler forskellig
hårdhedsgrad, så derfor sker
der i det videre det, at forskellige nedbrydningsprocesser
forårsager, at de blødeste mineraler først eroderer. I påkommende tilfælde er der tale
om, at biotitmineralerne er de
blødeste og derfor er det de
tværgående biotitstriber, der
er blevet mest påvirket af
erosionen.

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 eller redaktøren.
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Julemanden blev
fundet og juletræet
tændt

Klokken 15.30 skulle julemanden
vækkes, men han var ikke i sin bløde
seng, og han havde ikke spist af sin
lækre julegrød. Så børnene måtte ud
for at lede efter ham, og de fandt ham
i stalden, hvor han sad og hyggede sig.
Godt de fandt ham, for han havde en
med julemanden op til byens juletræ på
kurv med masser af slikkepinde. DerefKirkepladsen.
ter fulgtes børnene og deres voksne
Efter at lysene var blevet tændt blev
der sunget og danset omkring det store
juletræ.
Til slut åbnede julemanden sin store
julesæk, og alle børnene fik den længe
ventede pose med julegodter.
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vesterled
På Vesterled har der været mange aktiviteter i dette efterår.
Sanne Q fortæller her om nogle
af dem.
Helene og Lis med Sanne Q som
cykelpilot.

Her hygger vi med at lave græskar
lygter. Vi er så heldige, at vi har
en del elever hos os, så det er dem,
der hygger her på billedet sammen
med vores beboere.

Her er vi på vej til Munkensdam
Plejecenter i Seest, hvor vi skulle
deltage i indvielse af vores nye
cykler i Kolding Kommune.

Bliv cykelpilot

Jeg vil lige gøre opmærksom på, at
skulle der være en eller flere, der
kunne tænke sig at bruge lidt tid på
frivilligt arbejde - her tænker jeg på
at blive cykelpilot - kan I henvende
jer til mig Sanne Q på Vesterled
7692 8990 eller giv mig et skriv på
suqu@kolding.dk Hilsen Sanne

Vores høstfest med livemusik
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Besøg på Skamlingsbanken
v e s t ei oktober
rle

d
Skamlingsbanken
Vi har i 3 hold været
på Skamlingsbanken
for at spise.
Det var rigtig dejlig
mad, og vi nød udsigten. ☺

Binderup Strand

Her er vi på bustur til
Binderup Strand
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vesterled
November
Vores besøgshund
Maggi som
havde sine 3
små hvalpe
med.

En af de 3
hvalpe

I november fik vi besøg af
Annette Dyrelund, som spiller
og synger alle de gamle sange,
vi elsker ☺

Jørgen Clausen kom med 2 fine juletræer, som
vi har fået sponsoreret af Christian Jørgensen
fra Fovsletgård.
Vi takker, og det skal nok blive flot i vores
gårdhave☺
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vesterled
Dagplejen på besøg

Onsdag d. 24 november
I dag fik vi besøg fra dagplejen, som
kom med julepynt, de havde lavet til
vores juletræ. Vi fik også sat dét på
fra sidste år. Vores beboere sad i døren og vinduerne og så på
Vi takker for besøget og siger mange
tak for julepynten. Det er bare så fint.
Træet står indenfor ved det store vindue ved fordøren.
Det var lidt om, hvad vi har lavet de
sidste på måneder. Dog har der været
en del mere, men vi kan jo ikke have
det hele med.
Vi ønsker alle en dejlig jul.
Mange julehilsner fra alle os på
Vesterled
Skrevet af Sanne Q på Vesterled ☺
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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
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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.
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

29

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:
Bodil Skov Jørgensen
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: Hans Ole Petersen tlf.4079 0065
hanso59@outlook.dk
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: Annebet Sjøgaard
Tlf. 29310099 mail: info@annebet.dk
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. 30 34 17 59
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:
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
Redaktion:
Niels Christensen (ansv.)
Stationsvej 13, Ødis
6580 Vamdrup
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:

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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Fovslet:
Karen Nielsen,
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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Denne gang skal vi skal atter søge
i midten af sognet for at finde løsningen på dette nummers gåde i
form af ”Gættebillede”.
God fornøjelse!!
Det var huset Engdraget 1 i Ødis,
der var fotograferet som sidste
nummers ”Gættebillede”.

Næste nummer:
Udkommer 8. februar 2022
Deadline fredag den 28. januar 2022
kl. 8.00

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