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Tak for jeres opbak- Projekt LIVSTRÆ
ning
i Drenderup Skov

Nyt fra Vennekredsen på Vesterled!

For tredje år i træk har bestyrelsen på Ødis Skole gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt alle skolens forældre – og for tredje
år i træk med et stigende og
flot resultat.
Læs s. 5

Så må vi lidt igen, og det
betyder, at vi nu endelig kan
komme til at holde generalforsamling. Den afholdes i
år i Ødis Hallens Cafeteria,
da vi pt. ikke kan forsamles
på Vesterled. Læs s. 6 & 19

I 2019 var vi en flok på 3040 personer, der travede
skoven igennem og fandt en
hel del sjove – skæve –
mærkelige – træer, fik dem
lagt ind i den app. til Naturstyrelsen.
Læs s. 7

I dette nummer af Lokalbladet kan du læse

Her er mere forår. Er det slåen eller kirsebær? (Foto: J.C)
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Ren natur dag

Mødesteder kl. 9.00
Igen i år holder vi Ren natur dag. Det Fovslet: Hos Niels og Gerda, Chriforegår
stiansholmsvej 3
lørdag d. 8. maj 2021 kl. 9.00.
Ødis Bramdrup: På den gamle
Dagen starter med et rund- sportsplads
stykke samt en kop kaffe.
Ødis: På krolfbanen ved skolen.
Vær opmærksom på gældende Corona restriktioner. Der udleveres sække, tænger og
veste.
Rundstykket vil være
smurt, og husk afstand.

Læs også side 3

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

MAJ
3.
kl. 19.00 Start på cykelsæson,
mødested på kirkepladsen
Mandage kl. 19.00
8.
Smuk Landsbyd
20.
kl. 17.00 Børnegudstjeneste,
Ødis Kirke
26.
kl. 19.00 Generalforsamling i
Vesterleds Vennekreds, Ødis Hallens
Cafeteria

MARTS
15.
kl. 19.00, Generalforsamling i
Forsamlingshuset UDSAT
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JUNI
6..
kl. 10.30, Konfirmation i Ødis
Kirke
20.
kl. 10.30 Indvielse af
Grænsestien Ødis Bramdrup
Læs side 4
AUGUST
21. kl. 13-17, Aktivitetsdag ved
søen
SEPTEMBER
5.
kl. 10.30. Høstgudstjeneste i Ødis
Kirke

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

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

NYT FRA LOKALRÅDET
Gåture med Eva Kjer Hansen
I torsdags den 22. april kom borgmesterkandidat Eva Kjer Hansen og Tobias fra venstres byrådsgruppe i Kolding
på besøg i Fovslet, Ødis Bramdrup
samt Ødis. De kom forbi til en såkaldt
” Walk and talk” hvor de hørte lidt om
landsbyernes historie, og hvad vi har af
ønsker og visioner for fremtiden.
I Ødis startede turen ved den nye udstykning, gåtur langs søen, hvor planerne for Landsbyfælleden blev vist. Turen gik også forbi Bondehullet, hvor
Tobias kunne fortælle at det var det
sidste bevarede Bondehul i Danmark,
og at den store klippesten formentlig er
drevet herned fra istiden.
I Ødis Bramdrup var de ude på en længere gåtur, hvor de drøftede muligheden for et nyt fælles område nær bymidten, idet det nuværende, hvor Steppingvej skal krydses, ikke er optimalt.
De snakkede også om placering af en
miljøstation samt ønske om flere pladser i vuggestuen.
I Fovslet gik de ud af Christiansholmsvej og så, hvor placeringen af vejchikaner bliver. Aktivitetsudvalget, skolebestyrelsen, Landsbylauget og Lokalrådet deltog i snakkene med Eva og Tobias.
Søpavillonen
I Lokalrådet fik vi i denne uge en kedelig nyhed, et afslag på vores ansøgning
til Nykredits Fond. Vi har heldigvis to
ansøgninger mere ude. Vi krydser fing-

re for, at vi får nogle positive tilbagemeldinger. Vi vil jo så gerne i gang
med at bygge Søpavillonen.

Generalforsamling
Det begynder at lysne med forsamlingsforbuddet. Vi håber at kunne afholde vores årlige generalforsamling i
juni. Mere om det i næste udgave af
Lokalbladet.
Ren natur dag
Vi har jo snart Ren natur dag, så sæt
kryds i kalenderen lørdag d. 8. maj
2021 kl. 9.00.
Dagen starter med et rundstykke samt
en kop kaffe. Vær opmærksom på gældende corona restriktioner. Rundstykket vil være smurt, og husk afstand.
Mødesteder kl. 9.00
Fovslet: Hos Niels og Gerda, Christiansholmsvej 3
Ødis Bramdrup: På den gamle sportsplads
Ødis: På krolfbanen ved skolen.
Der udleveres sække, tænger og veste.

Indvielse af Grænsestien

Sang for sangglade

Husk ny dato.
Arrangementet er flyttet til søndag
den 20. juni. Se omtalen side 4.

Sang for Sangglade er aflyst indtil videre. Deltagerne får besked via telefon/sms
inden næste arrangement.
Venlig hilsen Jette
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Indvielse af Grænsestien
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Tak for jeres opbakning

For tredje år i træk har bestyrelsen på
Ødis Skole gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt alle skolens forældre – og for tredje år i træk med et stigende og flot resultat. Undersøgelser
handler både om skolens faglighed,
fokus på trivsel og skolens evne til at
inddrage og samarbejde med forældrene. Over hele linjen ligger tilfredsheden i gennemsnit langt over middel –
og det er super-positivt.
Ikke nok med at forældrene er godt
tilfredse, så blev det igen tydeligt, at
der er en stor lokal opbakning til skolen, når det først brænder på. I begyndelsen af året blev et opslag på Face-

book startskuddet til en større kampagne, der både i pressen og på de sociale
medier endte med at vise, at vi både
kan og vil have en skole i Ødis.
Fra både skolen og bestyrelsen skal der
lyde en kæmpestor tak til alle
jer, der har været med til at bakke op – og et håb om, at I også
fremover vil være med til at
sprede de gode historier om
vores fine skole!
Bodil Skov Jørgensen,
forældrebestyrelsen på
Ødis Skole
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GENERALFORSAMLING I
VENNEKREDSEN
Den 26. maj 2021 kl. 19.00
I CAFETERIET I ØDISHALLEN

Bestyrelsesmedlem: Else BeiderPoulsen for to år (modtager
genvalg)
Bestyrelsesmedlem: Kristian Frandsen for to år (modtager ikke
genvalg)
Bestyrelsesmedlem: Berith Rosenberg for et år (modtager ikke
genvalg)
Suppleant: Karen Marie Krag for et
år (modtager ikke genvalg)
Suppleant: Ulla Nissen for to
år (modtager genvalg)
9. Valg af revisor
Revisor: Karl Schmidt for et
år (modtager genvalg)
Revisor: Ebbe Beider-Poulsen for
to år (modtager ikke genvalg)
Suppleant: Bente Thygesen for et
år (modtager genvalg)
10. Eventuelt

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Formandsberetning
Beretning for år2019
Beretning for år2020
5. Aflæggelse af regnskab
Regnskaber for år 2019
Regnskaber for år 2020
6. Behandling af indkomne forslag
Ny love
7. Fastlæggelse af kontingentet for
2022
8. Valg til bestyrelsen
Formand Jens Henriksen for to
år (modtager genvalg)
Næstformand: Stig Funder for et
år (modtager genvalg)
Kasserer: Lene Funder for et
år (modtager genvalg)
Sekretær: Kirsten Lund for to
år (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem: Anne Jørgensen for et år (modtager ikke genvalg)

p.b.v.
Jens Henriksen

Kræftens Bekæmpelse
afholder normalt generalforsamling Landsindsamling

Ødis Antenneforening

søndag den 11. april
i marts måned.
I alt 52.495 kr. blev der samlet ind i
Den bliver udskudt indtil videre. Vamdrup (6580-området) ved landsNærmere indvarsling følger senere. indsamlingen den 11. april. 37 indsamlere var i gang. Det er betydeligt mere
end i 2020, men vejet var også betydeligt anderledes.

Bestyrelsen
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Projekt LIVSTRÆ
i Drenderup Skov
Af Inge M Thomsen

I 2019 var vi en flok på 30-40 personer der travede skoven igennem og
fandt en hel del sjove – skæve – mærkelige – træer, fik dem lagt ind i den
app. vi skulle og videresendte det hele
til Naturstyrelsen. De har siden hen
gået dette materiale igennem og undersøgt, hvilke træer der kunne godkendes. Vi fik godkendt ca. de halve.
Så satte Corona en stopper for næste
projekt, nemlig at få sat de små flotte
LIVSTRÆ skilte på de udvalgte træer.
Torsdag den 22. april mødtes nogle
fra aktivitetsudvalget, et par stykker
fra Naturstyrelsen og den flok herlige
drenge og deres pædagoger som bruger skoven 2 gange om ugen. De kommer fra Marielundsskolen og Børnehuset i Kolding.
Undertegnede bød
alle velkommen og
fortalte kort om
der skulle have et skilt på, og drengene gik
projektet, og så gik vi i
gang. De to fra Natursty- i gang med krum hals. Hammer og søm er
relsen udpegede de træer, noget for raske drenge.
Til jer der ikke aner, hvad det hele går ud
på, så her ganske kort: Naturstyrelsen ønSådan ser skiltet på Livssker, vi skal have fredet træer rundt i hele
træerne ud.
Danmark, så vore efterkommere kan se og
opleve rigtig gamle træer. Et bøgetræ kan
blive 500 år og et egetræ helt op til 1000 år.
Desværre fældede man for ca. 200 år siden
rigtig meget skov, og det er det, man her vil
rode bod på. De træer der nu bliver et Livstræ må i princippet ALDRIG fældes.
Der er nu sat skilte på mange træer. Ja, I
kan selv gå ture i Drenderup Skov og se,
hvor mange I kan finde – jeg kender antallet, det er over 25. Ikke alle står lige ved en
sti - så gå på opdagelse i skoven. I der var
med til at udpege træerne kan måske finde
lige netop det træ igen og på den måde kalde det jeres træ.
Vi sluttede af med lidt kage og vand /
kaffe.
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Gåtur med Eva Kjer Hansen
Af Tobias Jørgensen

så på, hvor der evt. kunne placeres en
byggegrund eller 5 ;-)

Eva Kjer Hansen vil gerne rundt og
opleve de mindre bysamfund i hele
kommunen.
I Ødis Sogn startede turen i Fovslet
nærmere betegnet på Christiansholmsvej ved den gamle møllegrund. Jeg
(Tobias) havde aftalt og koordineret
med Jens Søgaard Jørgensen, og Jens
var med ved alle tre stop.
I Fovslet fik vi en god snak med
blandt andet repræsentanter fra beboerforeningen, både om det lokale brygmesterlaug og det sammenhold, der
altid har været i Fovslet. Frede Skovtrold var som altid forbilledlig nøjagtig
i flere fortællinger om både natur og
lokalhistorie.
Der var fra de fremmødte et ønske
om at flere tilflyttere ville have lyst til
at engagere sig i diverse arrangementer. Vi gik ned for at se, hvor den nye
hastighedsdæmpning skal placeres og

Herefter kørte vi til Ødis Bramdrup,
hvor 4 friske kvinder herunder repræsentanter fra Landsbylauget modtog os
med smil.
Turen i Ødis Bramdrup er/var for mig
helt nostalgisk (sådan er det jo), og vi
startede med at gå fra bymidten til
sportspladsen. Vi gik gennem brødrene
Gades skov, som er åben for lokalsamfundet. Sportspladsen ligger på den
“forkerte” side af Steppingvej, hvorfor
der er et ønske om at skabe et grønt
område i Ødis Bramdrup, hvor man
trygt kan sende børnene hen, uden de
skal krydse den store vej.
Vi nåede også en tur ud af Farrisvej,
hvor vi gik forbi de gamle gårde, der til
stadighed ligger som perler på en snor,
som et af de sidste steder i Danmark.
Der blev snakket bevaring af Ødis Skole, mere cykelsti, opsætning af genbrugsstation og meget mere :-) Vi slut-

Den store sten ved
Ødis Kirke

Båndet gnejs er oprindeligt født som en
granit flere km inde i Jordens indre. På et
tidspunkt i den fjerne fortid er granitten i
Den meget store flotte sten under lindetræ- grundfjeldet blevet udsat for et stigende
et ved Ødis Kirke er en Genforeningssten. tryk ovenfra og temperaturen er steget
Teksten på stenen giver sig selv og er ikke voldsomt. Dog er der ikke tale om, at tememne for nedenstående. Det er selve steperaturen er blevet så høj, at granitten er
nen, det handler om denne gang. Det er en smeltet. Derimod er der sket det, at det
såkaldt ”Båndet Gnejs”.
øgede tryk kombineret med temperaturstigningen har medført, at granittens oprindelige mineraler (glimmer, feldspat og kvarts)
er er blevet omfordelt fra at ligge i et puslespilmønter til at have bredt sig på tværs
af trykretningen og har lagt sig i et stribet
mønster, hvilket tydeligt kan ses på den
pågældende sten.
Denne proces kaldes ”Metamorfosen”
og varer mellem 10 og 30 millioner år.
Stenens alder er mellem 1 og 2,5 milliarder
år.
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tede af foran det flotte galleri Mørkere, og så skitseoplægget til Søpavillonen.
inden snuden blev vendt mod Ødis.
Der mangler i skrivende stund 1 million for at få projektet skudt i gang. Vi
I Ødis stod en ordentlig dog stadig Co- håber, der er fonde eller andet godtfolk,
ronavenlig flok klar ved den nye udder kan se værdi i dette :-)
stykning, Søvænget. Ødis har fået etab- På fælleden står der i øvrigt plantet et
leret 12 nye byggegrunde, og det er
af tyve Rita valnøddetræer. Rita var
super værdifuldt for lokalområdet.
tidligere landsbykoordinator, og hendes
Desværre er der andre steder det hal- pension blev “fejret” med et træ i hver
ter, eksempelvis må vuggestuen jævn- af de tyve landsbyer i kommunen.
ligt afvise nye børn, og da skolen
Vi gik gennem byen og retur til udmangler elever, ville det måske være
stykningen. Snakken gik vældig, og vi
fornuftigt at udvide vuggestuen?
fik også gjort et kort ophold ved BonVi gik i samlet flok fra udstykningen dehullet, der efter sigende er det sidste
af den nye sti og ned til Cirkelbroen. Vi bevarede bondehul i Danmark. Et bonvar hele tiden i trygge hænder, da Pre- dehul er en “afkørsel”, hvor bønderne i
ben flankerede os på sin super fine
gamle dage kunne trække til siden med
elcykel. Og så havde vi endda medvind deres lille hestekærre, når kongen eller
på cykelstien.
herremanden skulle forbi med sit firVed Broen fik vi fortalt, hvordan den spand.
i sin tid blev etableret i samarbejde
Tilbage ved udstykningen fik vi sagt
med de kloge hænder og hoveder fra
pænt farvel, og hvor havde det dog væHansenberg. Herefter gik vi om på sel- ret nogen fornøjelige timer :-)
ve landsbyfælleden, hvor vi fik kaffe,

Hele flokken fra Ødis samlet på Cirkelbroen
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Hvilken vej ?

I aktuelle avis skal man søge i den centrale del af sognet for at finde dette nummers ”Vejgættebillede”.
En stump af Grønforten ved Radiokædetårnet i Fovslet
hedder løsningen på sidste nummers
”Vejgættebillede”.
Grønforten blev etableret som en ny vej i Ødis Sogn
i 1797, hvor Godset ”Fovslet” blev udparcelleret i 37
parceller af vekslende størrelse ved en auktion d. 21.
aug. kl. 10.00.
For at der skulle kunne hentes mælk fra de landbrug,
som opstod efter udstykningen, blev Grønforten etableret som adgangsvej til nogle af dem.

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
maj 2021
214, 235, 45,
124, 11, 6, 74,
222, 86, 184,
252, 125
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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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PILGRIMSVANDRING KRISTI HIMMELFARTSDAG TORSDAG DEN 13. MAJ KL. 9.00
På Kristi Himmelfartsdag genoptager vi en tradition fra tidligere, med at
tage på pilgrimsvandring sammen. Det at vandre ude i naturen, dels i stilhed, dels i samtale med en anden, kan give sindsro og nye kræfter.
Det er sognepræst i Hjarup og Vamdrup, Maria Dusgaard König, der har
planlagt og leder vandringen, og den sker i samarbejde med Hjarup og
Vamdrup kirker.
Maria skriver: ”Temaet for vandringen er 'Håb, kraft og mod' og arrangeres i samarbejde med Ødis kirke. Vi begynder med en kort gudstjeneste
i Hjarup kirke kl. 9. Så går vi til Ødis gennem skoven 7,2 km. Her afslutter vi vandringen med en andagt i Ødis kirke og spiser vores madpakker sammen. Du kan blive kørt
tilbage til Hjarup, hvis du skriver
det ved tilmelding. Du kan også
forlænge vandringen med 5 km,
hvis du går med tilbage til Hjarup
kirke. Vi er i Hjarup ca. kl.14.”
Hvis man ikke ønsker at gå, men
kun deltage på den ene eller begge gudstjenester, er man meget
velkommen også til det.
Gudstjenesten i Ødis starter kl.
12.00, en kort nadvergudstjeneste. Den medbragte madpakke
spises i kirken eller udenfor.
Tilmelding til Inger på mail:
ihv@km.dk eller SMS
93871700, senest den 11. maj.

MAJ 2021
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.
VELKOMMEN TIL BÅLGUDSTJENESTE
TORSDAG DEN 20. MAJ KL. 17.00!
Vi er superglade over endelig at få
ønske hjertelig velkommen til
børnegudstjeneste igen!
Torsdag den 20. maj kl. 17.00 samles
vi i præstegårdshaven til en lille børnegudstjeneste (inde i kirken ved
regnvejr). Efterfølgende bliver der bål
i haven, hvor vi hygger med hotdogs
og snobrød.
Tilmelding inden den 16. maj til
Inger på mail: ihv@km.dk eller SMS
93871700. På grund af forsamlingsforbuddet, må vi kun være 50 stykker
samlet (+ personale og frivillige), så
der er først til mølle!
Vi glæder os rigtig meget til at se
jer—det er længe siden!

MERE SANG OG FLERE MENNESKER I KIRKEN
Fra den 21. april er der kommet mange lempelser på de restriktioner vi har levet
med i kirken siden i januar. Den ændring som måske vil give størst glæde, er at
vi nu må synge sammen igen! Som vi glæder os til at få synge med på salmer og
sange! Og så må vi være flere i kirken—nu går
vi tilbage til de regler vi havde i efteråret 2020,
med 60 personer i kirken. Hvis man er flere fra
samme husstand, må vi faktisk være endnu
nogle flere, men vi skal holde mindst 2 meters
afstand ved sang. Det betyder, vi må igen sidde
på hver anden bænk.
Om det bliver til glæde eller ej, vides ikke,
men de korte gudstjenester er også historie, og
vi går tilbage til almindelig længde på vores
gudstjenester.
Nadver fejrer vi fremadrettet som vi gjorde i
efteråret: 9 personer på knæfaldet ad gangen,
der ligger brød i hvert bæger, præsten kommer
rundt med vin. Man skal stadig huske på
mundbind og håndsprit.
Velkommen til gudstjeneste!
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KONFIRMANDER
I ØDIS KIRKE
SØNDAG
6. JUNI 2021 KL. 10.30
Emmelie Feldfoss Nørregaard
Julie Syrak Lyngsø
Ling Li Petersen
Lukas Rasmussen
Mads Willadsen
Maja Søgaard Jørgensen
Maja Sørensen
Nadia Bodholdt Kongstedt
Sebastian Skovgård Bojsen
Simon Rostgaard Hansen

Der er mulighed
for at aflevere
telegrammer i
Vestfløjen fra
kl. 9 på konfirmationsdagen

Vi ønsker alle vores konfirmander stort tillykke med deres
konfirmation!
.
”NU KOM VOR PINSELILJETID…”
I al sin glans nu stråler solen,
livslyset over nådestolen,
nu kom vor pinseliljetid,
nu har vi sommer skær og blid,
nu spår os mer end englerøst
i Jesu navn en gylden høst.
Det ånder himmelsk over støvet,
det vifter hjemlig gennem løvet,
det lufter lifligt under sky,
fra Paradis, opladt på ny,
og yndig risler ved vor fod
i engen bæk af livets flod.
Med disse vers af Grundtvigs
pragtfulde pinsesalme ønsker vi alle
en velsignet pinsehøjtid.
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Hilsen fra menighedsrådet.

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

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 kirker—se omtale!
16. Ingen gudstjeneste, vi henviser
til omegnens kirker
Torsdag 20. Børnegudstjeneste
kl. 17.00
med efterfølgende bål i haven
—se omtale!
23. Pinsedag kl. 10.30
24. Ingen gudstjeneste, vi henviser
til omegnens kirker
30. Trinitatis søndag kl. 9.00

Juni
6. 1. søndag efter Trinitatis kl. 10.30
KONFIRMATION
13. 2. søndag efter Trinitatis kl. 9.00
20. 3. søndag efter Trinitatis kl. 10.30
27. Ingen gudstjeneste, vi henviser til
omegnens kirker

ENDELIG!! D.21.4. den første dag i
den begyndende genåbning holdt
menighedsrådet et rigtig FYSISK møde
i Vestfløjen ved siden af Præstegården.
Det var SÅ dejligt at sidde sammen og
se hinanden sådan rigtigt. Vi må være
10 i Vestfløjen nu, så det gik fint med
påpasselighed.
I kirken må vi nu også være flere og vi
må synge – det glæder vi os SÅ meget
til!! Første gang bliver d.25.4.
Det næste synlige der kommer til at ske
ved kirken bliver renovering/ genopbygning af stolper i lågen ind til kirkegården. De helt rigtige mursten har været
længe undervejs, men er nu fremme. Nu
venter vi på at det bliver frostfrit, så vil
arbejdet gå i gang.

Kontakt
Organist: Karin Petersen… 41593437
Sognepræst:
Inger Hvindenbråten ………….. 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
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Hvad er det?
Hermed en
ny ”Hvad er
Det” gåde
også denne
gang ude fra
naturen
Sidste
nummers
gåde i
”Hvad er
Det” var
hanblomstrakler på alm. hassel
Allerede om efteråret hænger
hanraklerne ned fra grenene og
venter på en mildning. Hvis det er
mildt, kommer blomsterne så lige
omkring kyndelmisse. Hanraklerne
strækker sig og bliver gule, og ser
man så efter, finder man også
hunblomsterne. De sidder som små
rødlilla duske i spidsen af de fedeste knopper. De er ikke ret store,
men når man først har fået øje på
dem, er de faktisk meget smukke.
Formålet er naturligvis at pollenet
skal bæres fra de lange slaskede
hanner over til hunnerne. Når det
er sket går udviklingen i stå igen
og fortsætter først når bladene
kommer frem.
Man kunne så sige, hvorfor
venter hasselen ikke bare med at
blomstre, men fidusen er netop, at

Af Frede Nielsen

pollenet skal bæres med vinden.
Når bladene springer ud, er der jo
også læ nede i skoven, og hvor meget pollen kunne så bæres rundt, og
hvor mange nødder ville vi så få?
Når træet er sprunget ud dannes nødderne også i næsten fuld
størrelse. Men glem det, der er
ikke kerne i nødderne før langt hen
på sommeren. Kender du et godt
nøddehegn, så vent med at plukke
til nødderne begynder at blive
svagt brune. På den årstid skal
man ganske vist konkurrere med
egern og mus, men da er der kerne.
Egern og mus elsker hasselnødder, og når de er mætte, graver de
overskud ned i jorden til senere
brug. Hen på vinteren, når der
bliver mangel på føde, henter de så
deres nødder op igen – hvis ikke de
da i mellemtiden er døde. Det er
langt fra alle depoter, der graves
op, og næste år ligger nødderne så
i perfekt spiringsdybde i jorden
klar til nye nøddebuske.
Man kan sige, at hasselen fodrer
egern og mus, mens
dyrene planter nye
hasler, et godt samarbejde for begge parter.
Kilder: Den store
danske Enclypodi
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Lidt nyt fra Vennekredsen på Vesterled!
Så må vi lidt igen, og det afstedkommer heldigvis, at vi nu endelig
kan komme til at holde generalforsamling. Den afholdes i år i Ødis
Hallens Cafeteria, da vi pt. ikke kan
forsamles på Vesterled. Selvfølgelig skal gældende maske– og afstandskrav overholdes.
Da det er næsten umuligt at få nyt
blod i bestyrelsen, har vi i år valgt
at revidere vores love, således at
bestyrelsen reduceres fra 7 til 5
medlemmer og en enkelt suppleant.
Men det skal jo godkendes på generalforsamlingen. Se i øvrigt indbydelsen til generalforsamlingen.

I øvrigt vil vi jo gerne i gang med
de ”sædvanlige” arrangementer på
Vesterled, men kun tiden kan vise,
om det kan lade sig gøre. Vores
busture er kommet i gang igen.
Men vi glæder os til, at de sidste
restriktioner lempes.
Med venlig hilsen
Stig Funder

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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Nye el-ledninger

Som mange nok har bemærket er der flere
opgravninger i vejene i Ødis. Det er elforsyningen, der er i gang med at udskifte
hovedledningerne (10000 voltkablerne)
gennem byen. Nogle steder er det nødvendigt at grave for at for ledningerne placeret. Andre steder kan man ”skyde” rørene
igennem. Det forårsagede onsdag aften en
afbrydelse i vandforsyningen i store dele af
Ødis ,da man med stor præcision ramte en
vandledning.
De nye kraftigere ledninger er nødvendi- til private boliger, hvor forbruget stiger i
ge for fremover at klare strømforsyningen takt med flere elektriske apparater i husene. De mange hjemmearbejdspladser gennem det seneste år har været med til at
synliggøre problemet.
Når vi nu alle skal til at oplade vores
biler hver eneste nat, vil strømforsyningen
blive belastet døgnet rundt.
En medarbejder ved projektet kunne fortælle, at også mange stikledninger udskiftes.
nc

SØBÆKKEN KOMMER TIL
AT KOSTE 300.000

LOKAL AVISEN
for 40 år siden

Udgiftsfordelingen vedrørende fornyelse
af en del af Søbækkens rørledning ved
Ødis, som er fastsat i Landvæsensnævnets
kendelse, bliver åbenbart ikke accepteret i
SØEN SKAL VÆK
En forestående renovering af rørledningen Vamdrup kommune.
ser ud til at blive enden på Søen.
Som det vil fremgå af det følgende skulle RÅDHUSET FÆRDIGT
beslutningen herom ligge fast, hvorimod
Onsdag den 15. april afleverer byggefirder stadig kan herske nogen tvivl om tids- maet Rasmussen & Schiøtz det nye rådhus
punkt.
til Vamdrup Kommune.
Dagen starter med en gennemgang af rådhuset fra A til Z. Efter at alt er kontrolleret
og forhåbentlig fundet i orden, overdrages
huset så ved en lille højtidelighed til kommunen.
I de følgende dage flytter administrationen
ind i de nye lokaler.
Den 27. april vil den officielle indvielse
finde sted, og i dagene omkring vil den
blive holdt ÅBENT HUS.

Nr. 2 TIRSDAG D. 14. april 1981
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gaards græsplæne.
Nogle telte skulle sys lidt. Et enkel telt
skulle påføres et fluidum, for at gøre det
for 20 år siden
vandtæt. Salpetersække blev brugt som
Nr. 3 April 2001
underlag i teltene, og gamle underdyner
blev lavet til soveposer og ikke mindst udSkoledreng i Ødis i 30erne 3 arbejdedes lister over naturalier, som vi fik
Henry Gemmers tredje og sidste del af med. Der var kartofler, gulerødder, brød
margarine, marmelade og meget andet.
beretningen om sin skoletid i Ødis i
Alt det blev stablet i Lindeloffs bil dagen
30erne.
før vi 16-18 piger og drenge en julidag kl.
9.00 startede mod Vesterhavet, i dagsregn.
Til Vesterhavet på cykel
Denne Ford V 8 kom i øvrigt til at spille en Det gjorde ikke noget; vi syntes, vi var
rolle i en oplevelse, jeg nu vil skildre. Cyk- kommet i den syvende himmel. Et par af
ler havde i 1936 ikke været folkeeje i mere pigerne, som ikke var vant til at cykle, måtend 12-15 år. Før den tid kostede de formu- te trækkes det sidste stykke til Korskroen
(ca. 15 km fra Esbjerg), som var målet den
er. Nu var de kommet for at blive.
Ellegaard holdt cykelturismen over dåben første dag. Vi kunne ikke klare mere, og
godt trætte fandt vi et sted, hvor vi kunne
her i byen. Han arrangerede på egen hånd
overnatte i høet.
en cykeltur til Blåvand i juli måned for
Ødis Skoles elever. På Ødis Skole var man
gået fra høstmånedordningen. Det bevirke- Dejlige duftende høsenge og køkken
de, at vi, der gik i skole i Vamdrup, uden
på gårdspladsen
besvær kunne komme med. Det kunne læ- Næste dag nåede vi til Blåvand. Vi gjorde
rer Lindeloff fra Fovslet, samt et par af
landing ved en lille gård en kilometers vej
hans elever og ikke mindst hans bil også.
fra stranden. Folkene på gården var langt
Der blev holdt opsamlingsmøde på Elle-

SOGNE AVISEN

Billedet er fra turen til Fanø i 1937 og viser lejrskolebygningen samt Lindeloffs bil.
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ude i familie med Ellegaard. De tog imod
os, som var vi deres egne børn. Vi måtte
sove i høet, så længe vi ville. Som tak byggede Ellegaard senere sommerhuset
”Patmos” der, hvor gården havde ligget.
Vejret blev faktisk pænt, og vi opslog vores
feltkøkken på gårdspladsen. Alle hjalp til i
husholdningen, og alle badede to gange om
dagen.
Vi var oppe i Blåvand Fyr og fik her en
forklaring på, hvordan en sådan indretning
virkede, og selvfølgelig besøgte vi også
stedets iskiosker.

gammeldags kalvebryst. Dertil havde han
Carl Nielsen hår (komponisten Carl Nielsen havde en ret strittende frisure) - kort
strit og lodret. Petersen var ikke noget godt
symbol på egentlig lejrliv. Petersen hørte
Estruptiden til.

Ikke til historier

Da jeg senere kom på højskole, skulle vi
skrive en stil over emnet ”Et menneske vi
satte stor pris på”. Jeg skrev om Petersen.
Stilen blev lang, men den står stadig til
troende. Petersen hørte ikke til dem, man
bad om at få en historie. Alligevel snød vi
Atter hjemad
ham en dag.
Med sådan nogle skønne dage, går det hele Under fortællingen, det var ”Jeppe på Bjernaturligvis alt for hurtigt. En morgen blev get”, gik han frem og tilbage på gulvet og
vi kaldt til samling. Hjemturen blev påbe- brugte kropssproget lige så meget som
gyndt i stærk dagsregn. Godt at vejret var
munden. Det hele foregik uden manuskript.
pænt, mens vi var der.
Ingen professionel skuespiller kunne have
Vi kæmpede os igennem regnen til Varde, gjort det bedre.
hvor vi fandt lys i ventesalen på banegårPetersen havde det svært både i skolestuen
den. Ellegaard talte de sørgelige rester af
og inde hos fruen. En forfinet form for huvores lommepenge sammen. Det blev til 7- mor kombineret med en slags frygt hindre8 kroner i alt. Han lagde selv 15 kr. til og
de ham i at holde orden såvel ude som inde.
fik ringet til en vognmand, der have en
Der blev sagt, at et par af drengene opsøgte
rutebil. Cyklerne kom op på taget, og vogn- ham på hans dødsleje og bad om tilgivelse
manden fik bud på at køre os så langt, som for det, de havde bedrevet imod ham.
han mente, pengene kunne række. Vognmanden var en ven af folket, så han kørte
Koncert i Ødis Forsamlingshus
os helt hjem.
Petersens kunstneriske anlæg gav sig udslag i datteren Sigrid. Som ung hørte jeg
Et alt for moderne hus
hende en gang i Ødis Forsamlingshus, hvor
Året efter gik turen til Fanø. Det blev ikke hun gav koncert. I mine ører var hun en
det samme. Cykelturen foregik i tørvejr.
verdenssopran.
Der var ingen piger, der skulle hjælpes, og Jeg tror, det var Petersens svære dagligdag,
huset - det var en grundmuret lejrskole - der gjorde ham til den fremragende religihelt ny og der manglede ikke noget.
onslærer, han var.
Lejrliv og primitivitet hører nu en gang
Under faget dansk hørte både skrivning og
sammen.
sang. Begge dele var han god til. Han lagde
ikke skjul på, at kunne man skrive og synge
pænt, ville det gå en godt her i livet. Jo,
Skoleelev i Vamdrup
Som tidligere nævnt kom jeg allerede til at Ødis Skole var en god skole.
gå på Den private Realskole i Vamdrup i
april 1934 og blev således aldrig en ægte 4. P.S. Petersen var kirkesanger i Ødis Kirke
klasseelev på Ødis Skole, men som nævnt i 20 år. Ellegaard Var organist i kirken i 53
år.
havde vi i 3. klasse Jens Mathias Petersen
som lærer i religion og dansk. Petersen var
en ret lille strunk mand med fjederstøvler,
mørkt blankslidt tøj med vest og urkæde og
23

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
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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. 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
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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Dette nummers ”Gættebillede” er
foreviget i den nordøstlige del af
Ødis Sogn. God fornøjelse!!
Det var huset på Gl. Møllevej 42
i Ødis Bramdrup, der var gåden i
sidste nummers Lokalblad.

Næste nummer:
Udkommer 8. juni 2021
Deadline fredag den 28. maj 2021
kl. 8.00

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