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FOR ØDIS BRAMDRUP / ØDIS / FOVSLET

Nr. 239

Tirsdag den 9.november 2021

24. årgang

Generalforsamling i
ØdisIF

Information fra
Ødis Vandværk

Julekoncert med
Haderslev Drengekor

Mandag den 29. november
2021 kl.19.30. Det er vigtigt,
at mange møder op. Vi
mangler medlemmer, som vil
støtte op om foreningen og
medvirke i de daglige aktiviteter.
Læs s. 5

På vandværkets generalforsamling den 21. juni
2021 blev det besluttet at
indføre renoveringsbidrag
fra 1. januar 2022.

Tirsdag den 7. december
kl. 19.00.
Billetter: kr. 125.- pr. billet. Kan købes på billetnet.dk

Se kirkesiderne

Læs s.10

I dette nummer af
Lokalbladet kan du læse

På Ødis Skole bliver den flotte årstid nydt både ude og inde.
4. klasse har været på lejrskole i Blåvand. Læs s. 26-27

Røde Kors
Landsindsamling
Ved Røde Kors Landsindsamling den 3. oktober blev der i
Ødis Sogn indsamlet 4544,75 kr. Dertil
kommer 1500-2000 kr. på MobilPay.
Stor tak til alle, der har støttet det gode
formål og tak til indsamlerne.
nc

Nyt fra Lokalrådet
Velkommen til Ødis
Aktivitetsudvalget
Forsamlingshuset
DF-plakat
Julemarked
SF-plakat
Ødis Vandværk
Ester og Hans Clausen
A-plakat
Hvilken Vej?
Lotterital
Kirkesider
Hvad er det?
Landsbyfælleden
Foreninger

s. 3
s. 4 og 6
s. 5
s. 5
s. 7
s.8
s.9
s. 10
s. 11
s. 11
s. 12
s.13
s.15-18
s. 20-21
s. 23-25
s. 30

Julemarked i
Det gamle Mejeri

lørdag den 27. nov. kl. 10-15.

En stand kan lejes
for 100.– kr.
Tilmelding til Dorthe på
mail: dorthejepsen123@gmail.com
eller tlf. 2988 7130
efter kl. 16
Se også s. 8

Sognets aktivitetskalender 2021
NOVEMBER

AKTIVITET

ARRANGØR/STED

Ti.d.16.nov. kl.19.00

Sang for Sangglade

Vestfløjen

On.d.17.nov. kl. 10.00

Frokostklubben

Vestfløjen

Lø.d.27.nov. kl.10-15

Julemarked

Det Gamle Mejeri

Ma.d.29.nov. kl.19.30

Generalforsamling

Idrætsforeningen, Cafeteriet, Støtteforeningen/
Ødis Hallens Cafeteria

DECEMBER
Ti.d.30.nov.
kl.19.00
Ti.d.7.dec. kl.19.00

AKTIVITET
Sang
for Sangglade
Julekoncert
med Haderslev
Drengekor

ARRANGØR/STED
Vestfløjen
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

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

FEBRUAR

AKTIVITET

ARRANGØR/STED

Ti.d.8.feb.. kl.19.00

Sang for Sangglade

Vestfløjen

Frokostklubben

Vestfløjen

Ti.d.22.feb. kl.19.00
MARTS

Sang for Sangglade
AKTIVITET

Vestfløjen
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

Sang for Sangglade

Vestfløjen

APRIL

AKTIVITET

ARRANGØR/STED

Ti.d.6.apr. kl.19.00

Sang for Sangglade

Vestfløjen

On.d.20.apr. kl. 10.00 Frokostklubben

Vestfløjen
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NYT FRA LOKALRÅDET
Som den opmærksomme læser har bemærket, fylder arbejdet med Søpavillonen pt. en del i Lokalrådets virke. Processen for det videre arbejde blev blandt
andet omtalt i den seneste udgave af Lokalbladet. Ud over arbejdet med Søpavillonen har vi dog også andet på dagsordenen i Lokalrådet.
Landsbyfælled
Området ved Søpavillonen er døbt
Landsbyfælleden. Efter at finansieringen
af Søpavillonen er faldet på plads, er vi
gået videre til Landsbyfælleden. Her er
der søgt fonde til beplantning samt opførsel af trækdæk og skulpturer. Skitsen
over hvordan Landsbyfælleden kommer
til at se ud, når det engang står færdigt,
kan ses på side 23-25 i denne udgave af
Lokalbladet.
Som en del af klargøring til beplantning,
vil vi i løbet af vinteren foretage afmærkning af arealet samt beskære noget af den
nuværende beplantning jf. skitsen.
Ønsker om cykelsti fra Ødis til Vonsild
Kolding Kommune har for nyligt fået 5,4
mio. kr. fra den nationale cykelpulje til to
nye cykelstier. Tilskuddet betyder, at
cyklisterne inde i Kolding By kan glæde
sig over to nye cykelsti projekter. Desværre er resten af Kolding Kommune i
denne omgang ikke tilgodeset. Lokalrådet har tidligere gjort opmærksom på
behovet for en cykelsti fra Ødis til Vonsild/motorvejsafkørselen. Dette arbejde
vil vi i nærmeste fremtid arbejde videre
med.

Trafiksikkerhed og fortove i sognet
Vi har i Lokalrådet startet indledende
drøftelser om behovet for øget trafiksikkerhed for især de bløde trafikanter igennem på strækninger uden fortov. Ud over
ønsker til konkrete strækninger med
eventuelle nye eller forbedrede fortov,
ønsker vi at udnytte fordele og synenergier ved at samtænke med den forestående
separatkloakering i Ødis jf. spildevandsplanen.
Øget synlighed
Hussalget går strygene, stigende børnetal,
stor udvidelse af Børnehuset Søbo på vej,
snarlig byggeri af et to cifret antal lejeboliger på Krohaven. Kort sagt er vi inde i
en rigtig positiv udvikling i Ødis Sogn.
Salget af byggegrunde på Søvænget er i
gang, men vi vil fra Lokalrådets side se
på, hvad vi kan gøre for at understøtte
salget af byggegrunde.
Indkomne forslag
Vi får i Lokalrådet jævnligt forslag og
gode inputs, ligger du inde med en idé
eller et forslag vi skal tage op i lokalrådet
hører vi meget gerne fra dig.

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2021
Nr. 10

deadline 26. november

udkommer 7. december

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2022
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5

deadline 28. januar
deadline 25. februar
deadline 25. marts
deadline 29. april
deadline 27. maj

udkommer 8. februar
udkommer 8. marts
udkommer 5. april
udkommer 10. maj
udkommer 7. juni
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Velkommen til Ødis Sogn
Af Lone Mørkøre
Velkommen til Dorte Olesen 59
år, der flyttede ind i det fine lille
gule hus på Drenderupvej nr. 5.
den 1. april i år.
Dorte kommer fra Kolding, men har i en
kortere periode boet i byen, så hun kender
allerede en del, og er meget glad for at være tilbage i Ødis Bramdrup, hvor hun nyder
livet på landet.
Dorte har arbejdet med lidt af hvert, og er
pt. i gang med at finde det helt rigtige arbejde, hvor hun kan finde glæde og gøre
gavn.
Dortes store lidenskab er heste, og hun
har i mange år haft sin egen. Desværre er
den tid ovre, men så nyder hun til gengæld,
når hun kan hjælpe til hvor der er heste.

Dorte interesserer sig rigtig
meget for blomster og planter,
og tilbringer
fritiden i hus og
have, hvor det
er tydeligt, at
hun bruger tid
på det.
Dorte er mor til Nicolai på 33, og farmor
til 3-årige Emmeli, som hun elsker at være
sammen med.

Aktivitetsudvalget i Ødis

Stor tak fra Ødis Forsamlingshus

I stedet for et billede af Dorte blev det et
billede af hendes ”nabo” en flot sommerfuglelarve, som næste sommer vil forvandle sig et til en flot natsværmer - bøgespinder også kaldet bøgenonne.

Aktivitetsudvalget vil hermed takke de
mange mennesker, der har støttet vores
indsamling.
Ca. 6000 kr. er det blevet til, og skulle
nogle tænke: Det fik jeg da ikke lige ordnet, så kan det sagtens nås endnu. Jens
Søgaards mobil nr. 40 68 82 82 modtager
gerne såvel små som store bidrag.
Herudover har vi modtaget et pænt beløb
fra Ester og Hans Clausens mindefond.
TUSIND TAK.
Vi er sikre på, at det arbejde, Aktivitetsudvalget udfører i Ødis, er helt i deres
ånd.

Ødis Forsamlingshus har fået en flot donation fra ”Ester og Hans Clausens Mindefond”.
Vi har i alt 100 stole som efterhånden
har en del år på bagen, så sæderne er ikke
så pæne mere.
For et par år siden var vi nødt til at udskifte 10 af de sæder, der var mest medtaget, men der er så stadig 90 sæder, som
trænger til at blive udskiftet.
Derfor ansøgte vi ”Ester og Hans Clausens Mindefond” om hjælp, og vi er blevet
tilgodeset med 31.000,- kr. Hermed har
vi nu mulighed for at få udskiftet de resterende stolesæder, så nu skal vi ud at handle.
Dernæst skal vi så have dem udskiftet,
og det skal der nok gå et par timer med,
men så bliver stolene såmænd også lige så
gode som nye.
Bestyrelsen for Ødis Forsamlingshus

BANKOSPIL PÅ VESTERLED!
Sidste spilledag i år er
Onsdag d. 1. december kl.14.00
Spillene foregår i den store stue på
Vesterled.
Der kan som sædvanligt købes medlemskort ved fremmøde for 50.- kr.
Vel mødt!
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Generalforsamling i
Idrætsforeningen, Støtteforeningen og
Ødis Hallens Cafeteria
Mandag den 29. november 2021 kl 19.30

Dagsorden ifølge vedtægterne
Det er yderst vigtigt, at så mange som muligt møder op.
Vi mangler i høj grad medlemmer, som vil støtte op om foreningerne både som
medlemmer af bestyrelsen og medvirke i de daglige aktiviteter.
Så mød op og giv din støtte, så vi fortsat kan bevare en god og aktiv forening til
gavn for alle og især for de unge idrætsudøvere.
Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Vinteråbent i Galleri Mørkøre

Der er i år masser af nye Færøsk
inspirerede malerier, hvor minderne
tydeligt ses efter besøget på Færøerne i september.
Der er også nye farver på de små
træhuse, som Niels fra ØB har
snedkereret.
Alle er hjertelig velkommen.

12. 13. 14. november
Alle dage fra 10-17
Som sædvanligt holder Galleriet
åbent i forbindelsen med julen, i år
lidt tidligere end normalt, da der er
julemarked i Nordatlantisk hus i
Odense.
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Velkommen til Ødis Sogn
Af Inge M Thomsen
Ødis Kroge vej 13 fik den
1.sept. nye beboere.
Nogle gange møder jeg nye
beboere sådan lige ved en
tilfældighed. De søde unge
mennesker her var med til SPIS SAMMEN
aften i Ødis Forsamlingshus. Skønt når nye
møder op til denne herlige aften, hvor vi
alle blev beværtet med alt det, vi kunne
spise af stegt flæsk med tilbehør, chease
cake samt småkager.
De sagde straks ja til, at jeg måtte besøge
dem dagen efter. Fantastik.
Isabella M Hansen på 20 år er godt nok
født i Århus, men har boet i Ødis, siden hun
var 3 år, at vi aldrig har mødtes, ja sådan er
det i de store byer. Hun startede allerede
som 9årig sin karriere indenfor reklamefilm, og siden er det udvidet til arbejde både i tv – diverse reklamer og film. Ind imellem snupper hun lige nogle timer i cafe
branchen. Isabellas forældre bor stadig i
byen.
Alfredo Esbri Mateu er 30 år, og som
navnet antyder lyder det ikke ret dansk, nej
han er født og opvokset i Spanien. Læste i
Valencia og ville gerne til udlandet og læse
de sidste 2 år, før han var færdig som maskiningeniør. Han havde flere muligheder
og valgte DTU i København. Det projekt
han arbejdede på blev opstarten på firmaet
AGILE. Det er den der utrolig smarte
sportsvogn, der bliver produceret i Ødis.
Mange så den nok forrige år til Skt. Hans
hvor en heldig vinder eller to fik en tur i
den hurtige vogn. Udviklingen af bilen er
nu så langt at Alfredo har valgt at skifte job
og tager nu til Siemens (vindmøller) i Ålborg nogle dage om ugen og skal arbejde
på at forbedre arbejdsprocesserne mm.
Han spiller Old Boys fodbold. De kan pt.
ikke samle nok unge ”gamle” her i byen, så
de tager til Taps og spiller.
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Isabella kan godt lide at fotografere, men
det skal være med de gode gamle cameraer.
Deres skønne Collie hund på 4 år lagde
sig hurtigt til rette, efter vi lige havde hilst
på hinanden. Alfredo har talt med flere i
byen, når de to går tur. Det er hyggeligt. De
er vilde med deres skønne hus. Det er nu
også et af de flotte gamle huse i byen.
Eftersom de begge arbejder en del hjemmefra, kunne de godt tænke sig, som så
mange andre her, at vi havde en eller anden
form for indkøbsmulighed.
Lige en lille information om Alfredos
navne. I Spanien har man to efternavne.
Det første efternavn er hans fars efternavn,
og det sidste er hans mors efternavn. Og
når de to her en dag får et barn, skal han/
hun også have to efternavne og vil komme
til at få disse navne: ?? Esbri Hansen.
Så blev vi så kloge.
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Julemarked i Ødis
Vi gentager succesen og holder julemarked i
”Det gamle mejeri” i Ødis
Adresse: Mejerivej 22, Ødis 6580 Vamdrup

Lørdag den 27. november 2021 kl. 10.00-15.00
Der vil være fint håndværk, keramik, glaskunst og meget andet
godt at finde i de julepyntede haller.
Kom og køb en kop kaffe, gløgg og æbleskiver og få en hyggelig stund til årets julemarked, alt imens I lader jeg friste af de
fine ting i boderne. Der er mulighed for, at børn kan lave en
gratis juledekoration.
Og til børn og barnlige sjæle, husk vi vækker julemanden kl.
15.30. Derefter går vi samlet ned til juletræet ved Ødis Kirke,
hvor vi får byens juletræ tændt og synger og danser om juletræet.
Der er godteposer til alle børn (kræver ikke tilmelding).

Vel mødt til en hyggelig dag
Aktivitetsudvalget og julemarkedsudvalget
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Information fra Ødis Vandværk Amba

På vandværkets generalforsamling den
21. juni 2021 blev det besluttet at indføre
renoveringsbidrag fra 1. januar 2022.
Vandværket har de seneste år afholdt
store udgifter til bl.a. hovedrenovering af
Drenderup Vandværk samt renovering af
rentvandstanken og al styring ved Ødis
Vandværk.
I årene fremover bliver det nødvendigt
at investere i velfærdsforanstaltninger,
lægning/udskiftning af ledninger samt
Referat af generalforsamlingen kan
sikre vandværkets boringer således, at
læses på vandværkets hjemmeside:
vandværket fortsat kan opfylde lovgivwww.odisvandvaerk.dk
ningen og levere godt vand til forbrugerne mange år frem.
Med venlig hilsen
Bidraget vil udgøre 400 kr. + moms pr.
Bestyrelsen
for
Ødis Vandværk
kvartal og vil blive opkrævet i 4 år til og
med 2025.

Spissammen aften i Ødis
Forsamlingshus

Onsdag den 27. oktober klokken
17.30

Formanden kunne byde velkommen til
endnu en vellykket spissammen aften
med fuldt hus og masser af glade mennesker. Det var den 17. spissammen
aften i rækken af vellykkede arrangementer.
Kokken Kent, der står for maden, havde denne gang sammen med bestyrelsen sammensat menuen til denne aften:
Stegt flæsk med persille- og løgsovs,
hvide kartofler og hjemmesyltede rødbeder.
Desserten bestod af ostelagkager
(cheese cake), og der var hele 5 forskellige at vælge imellem, fremstillet af
medlemmer af bestyrelsen med flere.
Til kaffen nød vi Jettes småkager.

Der var 70 betalende gæster, hvoraf
de 2 var børn, og man fornemmede
virkelig, at de havde taget det gode humør med. De tog godt for sig af den
lækre mad, snakken gik lystigt, og man
følte i den grad, at de hyggede sig.
Det blev, som de foregående 16 spissammen aftner, en rigtig god aften, og
mange gav udtryk for, at de glædede
sig til den næste spissammen aften, som
bliver i april 2022.
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Bestyrelsen for
Ødis Forsamlingshus

Ester og Hans Clausens Mindefond
Bestyrelsen for ”Ester og Hans Clausens
Mindefond” var den 4. oktober samlet for
at uddele fondsmidler til ansøgninger, som
kommer Ødis Sogn til gode.
Det var med stor fornøjelse, at der kunne
uddeles i alt 261.000 kr. mellem følgende
ansøgere:
 Ødis forsamlingshus
 Samarbejdsudvalg for Ødis Skole og
Børnehuset Søbo
 KFUM Spejdercenter Lurendal
 Lokalrådet ØBØF
 Skolebestyrelsen Ødis Skole








Plejehjemmet Vesterled
Aktivitetsudvalget
Forældrebestyrelsen i Børnehuset Søbo
Vesterleds Vennekreds
Ødis IF
KFUM Spejderne.

De mange gode ansøgninger viser tegn på,
at der en masse spændende projekter i gang
i vores lokalområde.
På bestyrelsens vegne,
Christian Dahl

Valget den 16.
november 2021

Tirsdag den 16. november er
der byrådsvalg og regionsrådsvalg. I den anledning har
Lokalbladet modtaget et par
henvendelser om at få en
form for præsentation i Lokalbladet.
Efterfølgende besluttede
redaktionen at rette henvendelse til så vidt muligt alle de
opstillede partier. Her tilbød
vi, at partiet kunne få en annonce eller omtale til en nærmere fastsat pris afhængig af
størrelse.
Som det ses, er ikke alle
partier repræsenteret, og det
skyldes, at de ikke har reageret på vores henvendelse.
Fra redaktionens side vil vi
ønske alle et godt valg.

Husk at stemme
På Lokalbladets vegne
Niels Christensen
Redaktør
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Hvilken vej ?

For at løse opgaven med
”Vejgættebilledet” denne gang skal
man lede omtrent i den centrale del af
sognet.
Hvor mon vi er henne?
”Vejgættebilledet” i sidste nummer
var fra rundkørslen ved den gamle
brugs i Ødis Bramdrup.
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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
november 2021
189, 71, 290,
247, 143, 269,
181, 198, 137,
251, 109, 7
13

FAGKUNDSKAB . KVALITET . SERVICE
__________________________________________________________________________

VAMDRUP
SPECIALOPTIK
OPTIKER - OPTOMETRIST
TLF. 75 58 10 86

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

URE - BRILLER

GULD - SØLV

GRATIS synsprøve
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HALLOWEEN I KIRKEN

Torsdag den 28. oktober fejrede vi Halloweengudstjeneste i kirken, og det er skønt at vi igen må
samles til de her (u)hyggelige eftermiddage med
sjov og ballade i kirken og i Vestfløjen. Vi var omkring 50 små og store—spejdere, børnefamilier, konfirmander og andre, der mødte kirkens drille-djævel, og vores to slikengle, og kunne nyde Engleklubbens lækre aftensmad bagefter. Tak for en skøn dag!

KIRKENS NYE INDGANGSPARTI
Siden i sommer
har man arbejdet på at restaurere kirkens indgangsparti. Der er
muret nye søjler, og låger og
lamper fremstår nu også
som nye. Det
hele stod færdig sidst i oktober og ønsker
alle gæster til
kirke og kirkegård hjertelig
velkommen.

NOVEMBER
maj 2018
2021
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ADVENT OG JUL I KIRKEN
Tiden løber hurtigt, og pludselig har vi
advents– og juletid. Vi glæder os til at fejre
jul uden restriktioner og nedlukninger (det
håber vi i hvert fald!), og ønsker velkommen til mange forskellige gudstjenester og
arrangementer i november og december
måned, hvor vi lytter til de evige fortællinger om den første jul, og hvor vi synger
vores smukke advents– og julesalmer og –
sange sammen.

1. søndag i advent, d. 28. november kl.
10.30: Gudstjeneste med dåb og nadver
2. søndag i advent, d. 5. december kl.
19.00: De ni læsninger (musikgudstjeneste), gløgg og æbleskiver i
Vestfløjen bagefter
Tirsdag d. 7. december: julekoncert med
Haderslev drengekor (se omtale under)
3. søndag i advent, d. 12. december
kl. 14.00: Vi synger julen ind
(med ”Sang for sangglade”)
Julegudstjenester: Juleaften kl.13 og 16,
juledag kl. 10.30

JULEKONCERT MED HADERSLEV DRENGEKOR
TIRSDAG DEN 7. DECEMBER KL. 19.00
Vi glæder os over
at kunne ønske velkommen til julekoncert i Ødis kirke med
dygtige Haderslev
drengekor!

BILLETTER:
Kr 125
pr. billet + gebyr
og billetafgift.
Kan nu købes på
billetnet.dk
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FROKOSTKLUBBEN
Møde i Frokostklubben 13.10. 2021
Denne gang havde vi Richard Nielsen
som oplægsholder.
Emnet var Dansk energipolitik, som er
meget aktuel lige nu, hvor vi alle kan se
energipriserne stige voldsomt.
Richard fortalte, at vi her i Vesten er
begunstiget af at have el i stikkontakten,
hvilket man ikke har i mange fattige lande. Han fortalte også om forbruget af de
forskellige brændsler til fremstilling af
energi både i Verden og i Danmark. Her i
landet får vi fortalt, hvor grønne vi er og
vil gerne være foregangsland for resten
af verden. Det er vist en drøm, da kun få
procent kommer fra vind og sol. Resten
af energiproduktionen kommer fra olie,
naturgas og biobrændsel.
Richard fortalte også rigtig meget om
atomkraft og forklarede, hvordan et russisk atomkraftværk fungerer.
Brændsel til opvarmning af vandet er
beriget uran, og mængden af restaffald
fra produktionen er meget lille og oplagres i vand i fem år og kommer derefter i
en lukket beholder. På længere sigt kan
op til 97 % af affaldet genbruges.
Den store fordel ved atomkraft er, at
anlæggene er meget effektive og bruger
meget lidt uran, tre anlæg f.eks. placeret i
Skærbæk kan dække 75 % af Danmarks
energiforbrug. Til sammenligning skal
der bruges 32.000 tons kul i døgnet for at
producere samme mængde energi.
Han fortalte også om en atomdrevet
isbryder fra Rusland, som sejler ved
Nordpolen og østpå og som kan bryde is,
der er 2,8 m. tyk.

Forbruget af diesel ville være
180.000 liter pr.
døgn, på uranpiller 0.3 kg pr. døgn.
Hvad ville den omstilling ikke betyde
for den øvrige
skibsfart ?
Richard fortalte
også om frygten for
atomkraft/isotoper og omtalte ulykkerne
i Tjernobyl og Fukoshima. Meget af
frygten er ubegrundet, men olie- og gasindustrien laver et stort lobbyarbejde for
at sætte a-kraft i et dårligt lys, så de selv
kan overleve.
Men vi er afhængige af og bruger hver
dag medicinske isotoper. Når vi kommer
i en scanner på sygehuset og bliver undersøgt og også til strålebehandling af
farlige sygdomme. Så vi kan ikke undvære isotoper.
Tak til Richard for et spændende og lærerigt oplæg.
Rasmus Ravn
Programmet for resten af året ser således
ud:
Onsdag den 17.11.2021:
Hvad er Sct. Georgsgilderne i Kolding
Medlemmer af ledelsesgruppen kommer
og fortæller
Onsdag den 15.12.2021:
Ulven og dens fremtid i Danmark
Bent Junker Hansen, vildtkonsulent

Kontaktpersonerne er:
Jens Vang
2174 8508
Christian Dahl
4032 5985
Rasmus Ravn
8190 4800
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Ny menighedsrådsformand:
Hans Ole Petersen

Gudstjenester i Ødis Kirke
november –december 2021
Hvor andet ikke er nævnt er
gudstjenesten v/sognepræst
Inger Hvindenbråten

November
7. Allehelgens søndag kl. 19.00
Mindegudstjeneste
14. 24. søndag e. Trinitatis kl. 10.30
21. Sidste søndag i kirkeåret kl. 9.00
28. 1. søndag i advent kl. 10.30

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
1. januar: Nytårsdag kl. 14.00

23.september i år blev jeg
valgt som ny formand for
menighedsrådet, da Eva
Schmidt som bekendt
trak sig fra posten. Så jeg
tænkte, det ville være på sin plads, at jeg
fortæller lidt om, hvem jeg er og hvilke tanker jeg har gjort mig i den forbindelse.
Jeg er 62 år gammel, er født og opvokset i
Ødis Kroge og efter at have været lidt omkring, har jeg siden 1988 boet i den gamle
stationsbygning i Ødis. De sidste 2,5 år sammen med min kone Lisbeth og vores to katte. Til daglig er jeg souschef i Børnehuset
Broen i Vamdrup og har tidligere siddet i
byrådet i det tidligere Vamdrup Kommune.
Jeg har fra barnsben af været vant til at komme i Ødis Kirke. Jeg har altid været betaget
af det smukke kirkerum, som sammen med
den fine akustik i kirken, giver mig oplevelsen af en ophøjet stemning.
Mit kendskab til det formelle kirkearbejde er
begrænset, men da jeg er omgivet af engagerede ansatte ved kirken og samtidig er en del
af et velfungerende menighedsråd, har jeg
hjælp og opbakning. Jeg vil i dette fællesskab arbejde for fortsat at fremme det brede
kirkeliv i Ødis Sogn. Med det mener jeg
bl.a. arrangere koncerter, samarbejde med
foreningslivet og institutioner samt planlægge arrangementer for alle i kirken – store
som små.
Vi er flere nye medlemmer og er åbne for
ideer, så hold dig ikke tilbage, hvis du har en
god idé til nye tiltag.
Kontakt
Organist: Karin Petersen… 41593437
Sognepræst:
Inger Hvindenbråten ………….. 93871700
Graver: Berith Rosenberg .......... 75598121
Formand: Hans Ole Petersen … 40790065
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?

Af Frede Nielsen

Planten har et højt
indhold af forskellige
mineraler og vitaminer.
Stor Nælde er
en flerårig urt med
en opret vækstform.
Stænglerne er firkantede, ru og tæt
dækket af stive hår.
Det var en gren af stor
Bladene er 5-16 cm lange,
nælde også kaldet brændenæl- æg- til hjerteformede og tilde, der var gåden i sidste
spidsede med savtakket rand.
nummers ”Hvad er Det”.
Oversiden er mørkegrøn med
Det er en 30-200 cm høj, dybtliggende ribber, mens unmeget almindelig plante, der
dersiden er lysegrøn. Begge
vokser på nærings jord, især sider er dækket af stive hår.
omkring bebyggelse. Den
Planten er særbo, sådan at
er indikatorplante for kvælstof der findes rent hunlige og rent
rig jordbund.
hanlige individer - altså er
Alle overjordiske dele
vores udgave en hunplante, da
af planten er som regel forsy- den har frø.
net med hule brændehår, som
man ukorrekt tidligere troede
var fyldt med myresyre. Det
har vist sig i stedet at være
en cocktail af histamin,
acetylkolin og serotonin og et
endnu ikke identificeret stof.
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Blomsterne dannes ved
skud-spidserne, hvor de sidder
i grenede nøgler. De enkelte
blomster er små og mangler
kronblade.
Frøene er nødder.
Rodnettet består af gule,
vandrette jordstængler og talrige, lodrette rødder.
Stor Nælde findes overalt
i landet på steder, hvor der er
rigelig adgang til vigtige gødningsstoffer, specielt kvælstof.
Planten er spiselig og bru-

ges til suppe, stuvning og
som krydderurt, ligesom den
kan anvendes som smagsgiver
til brug ved røgning. Brændenælde har ligeledes været
anvendt i den traditionelle medicin, og den gamle lægeplante
benyttes den dag i dag i mange
kosttilskud.
T idligere har man brugt
plantens taver til tekstilfabrikation, såkaldt netteldug.
Kilde: Wikipedia

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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Beskrivelse
Nuværende forhold
Ødis Landsbyfælled ligger umiddelbart nordøst for Ødis Sø og afgrænses af boliger mod
nord og Steppingvej mod øst.
Ned mod søen giver et levende hegn af pil
og tjørn læ for vestenvinden udefra søen. Et
par steder er der åbninger i hegnet, der danner
indrammede kig til søen, fra den østlige del af
parken og Steppingvej.
Vejen ligger højere i terræn end parken. En
præcis skråning danner overgang og ryg op
mod Steppingvej.
Mod nord er rammen et levende hegn, hvor
en stor poppel præger landskabet.
Den sydligste del af parken består af en lille
lund af fuglekirsebær, pil og birk. Lunden
tillader kig ind i området, set fra parkeringspladsen syd for. Set indefra dæmper træerne
det visuelle indtryk af biler.
Det skrånende areal, der udgør 2. etape af
projekt landsbyfælled og har været dyrket
indtil for få år siden. Nu ligger det som et
åbent areal.

Ønsker og afsæt
Ønsket er, at Ødis Landsbyfælled skal være
attraktiv for byens borgere i alle aldre, - både
som udflugtsmål og samlingssted under åben
himmel. Ideen er samtidig, at fælleden kan
være et særligt udendørs undervisningslokale
for skolen, der ligger på nabogrunden. Derfor
er der fokus på at udvikle øget biodiversitet
på fælleden.

Idé
Landsbyfælleden består af en række indbyrdes forbundne rum, hver med sin karakter og
oplevelsesmuligheder. Fælles for rummene
er, at der er visuel forbindelse til søen.
Fra den vestlige del af fælleden, der udgjorde etape 1 i projektet, er der er frit udsyn til
søen og broen, leder en sti ind mod den østlige del, etape 2. Der kommer man ind i området med den cirkulære Søpavillon i træ. Pavillonen huser opholdsrum, depotrum og toilet.
Der er således vand og el i pavillonen. Udefra
er der adgang op til taget, hvorfra udsigtsbalkonen byder på en storslået udsigt over søen.
Pavillonen er indskrevet i en sammenhæng
med en cirkulær grusplads, hvorfra der er kig

til søen. På pladsen er der bl.a. er plads til
opstilling af bordebænke til fællesspisning,
leg, spil, teater mm. Gruspladsen ligger som
en plan vippet flade i forhold til det skårnende terræn omkring. Terrænforskelle optages i
en præcis skråning med klippet græs, som
man kan sidde på.
En rampe forbinder gruspladsen med parkeringsarealet, der ligger mellem Søpavillonen
og Steppingvej. P-pladsen tænkes udført som
græsarmering, så den fremstår grøn og visuelt
nedtonet.
Udenfor cirklen med grusplads og pavillon,
fremstår området med naturgræs. Der er dog
en kile med klippet græs, der leder mod mod
søen.
Fra kilen fører en klippet sti ind gennem en
plantning af flerstammede rødel, der kan
stævnes med års mellemrum. Ideen er at der
med tiden opnås et udtryk, der minder om
stævningskoven. Håbet er, at der med tiden
opstår en righoldig urteflora med lærkespore,
milturt, anemoner, firblad og måske endda
orkideer mellem rødellene.
Rødellen danner ramme om en cirkulær
natureng. Denne slås 1-2 gange årligt og afslået materiale fjernes. Dette gøres for at fjerne næringsstoffer fra jorden for at fremelske
en engflora, der er forskellig fra stævningskovens. - Fælleden og søen har virkelig potentiale som et sted at studere flora og fauna i
forskellige miljøer.
Et hævet trædæk giver adgang hen over den
våde eng. Centralt placeret i rummet er der et
skulpturelt element, et flydemøbel eller lign.,
bygget af træ. Derfra er der udsigt til søen.
Stien leder videre mod syd, ud gennem
plantningen af rødel, ud i det åbne mellemrum, hvorefter man igen kan bevæge sig ind
under et kronetag i lunden af fuglekirsebær,
hassel og birk. Der kan børn bygge huler,
labyrinter mm. af hasselkæppe og ellegrene.
Målet er at landsbyfælleden er et godt sted
at leve for både mennesker, planter og dyr.
Velkommen til Ødis Landsbyfælled!
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Efteråret på Ødis Skole

Efteråret er over Ødis Skole og det er
skønt at være tilbage til en hverdag, der
ikke længere er præget af Corona. På
skolen bliver den flotte årstid nydt både
ude og inde. Der er leg i efterårsbladene på en helt almindelig skoledag,
mens der også har været en lang række
forskellige aktiviteter på programmet i
løbet af de seneste måneder.
Lige inden efterårsferien var både børn
og forældre indbudt til årets motionsløb, som igen i år blev afviklet som et
Extreme Race, hvor der var god mulighed for at blive både våd og beskidt,
mens børn og voksne fik pulsen op.
Efteråret og de aflyste restriktioner
gjorde det heldigvis endelig muligt at

sende 4. klasse af sted på lejrtur til Blåvand. Eleverne gik glip af turen i foråret, men heldigvis blev det tid til revanche. Klassen var i Blåvand, hvor
Vesterhavet blev nydt, eleverne var en
tur i Zoo og endda også i badeland. Så
dejligt!

Hele Ødis Skole klar til motionsløb.
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4. klasse på lejrskole i Blåvand

Efterår ved søen! (Foto:Frede Nielsen)
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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
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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:
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: 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: Annebet Sjøgaard
Tlf. 29310099 mail: info@annebet.dk
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
Landsbylauget Ødis Bramdrup
Kontakt Ingo 21332021
Formand: Claus Mørkøre tlf. 51554484
ingo@find-us.dk
Mail: claus@lone-m.dk
Hjemmeside: www.dch-obch.dk
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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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Gåskærgård – Gåskærgårdsvej 1 i
Gåskær er løsningen på sidste
nummers ”Gætte--billede”.
Denne gang skal vi søge i midten af sognet for at finde løsningen på dette num-mers Gættebillede”.
Godt efterårsgæt!!

Næste nummer:
Udkommer 7. december 2021
Deadline fredag den 26. nov. 2021
kl. 8.00

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