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Der er liv i levende
hegn

Julemarked

Loppemarked

Efter en lille pause bliver
der igen arrangeret julemarked i Det gamle Mejeri i
Ødis.
Det bliver lørdag den 27.
nov. kl. 10-15.
En stand kan lejes for
100.– kr.
Læs s.11

Lørdag den 4. september,
var der loppemarked i Ødis
Hallen.
Støtteforeningen efterlyser
et egnet sted til opbevaring
af effekter. Henvendelse til
Uffe Dalsgaard.
Læs s. 23

En søndag i september blev
det levende hegn mod Kransbjerg på Grønforten fældet
for at blive lavet til flis. Vejen er over 200 år gammel, så
træerne kan sagtens være på
samme alder.
Læs s.8-9

24. årgang

I dette nummer af
Lokalbladet kan du læse

Som det fremgår af billedet, er det lille dejlige markhjørne med
vandhullet, som var vist i sidste nummer af avisen, blevet bevaret
som et marginalområde til gavn for naturen, efter at resten af
marken er blevet gjort vinterklar. Rigtig fint. (Foto:Frede Nielsen)
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Julekoncert med Haderslev Drengekor
Vi glæder os over at kunne byde velkommen til
julekoncert i Ødis Kirke med dygtige Haderslev
Drengekor!

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

Se kirkesiderne

Sognets aktivitetskalender 2021
OKTOBER

AKTIVITET

ARRANGØR/STED

Ti.d.5.okt. kl.19.00

Sang for Sangglade

Vestfløjen

On.d.13.okt.kl. 10.00

Frokostklubben

Vestfløjen

On.d.27.okt.kl. 17.30

Spis sammen aften

Forsamlingshuset

To.d.28.okt.kl. 17.00

Halloween

Kirken

NOVEMBER

AKTIVITET

ARRANGØR/STED

Ti.d.2.nov. kl.19.00

Sang for Sangglade

Vestfløjen

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

Ti.d.30.nov. kl.19.00

Sang for Sangglade

Vestfløjen

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
MARTS

AKTIVITET

ARRANGØR/STED

Lø,d.12.mar. kl.9.00

Arbejdslørdag

Forsamlingshuset

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2021
Nr. 9
Nr. 10

deadline 29. oktober
deadline 26. november

udkommer 9. 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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NYT FRA LOKALRÅDET
Søpavillonen

Som tidligere nævnt her i bladet lykkedes
det sidst i juni at få byggeriet af Søpavillonen fuld finansieret. Dette var en klar
forudsætning for, at de fonde, der har
givet tilsagn om støtte til projektet, ville
godkende en påbegyndelse af en projektering. Derfor har det været nødvendig
med en justering af den første tidsplan,
der blev udarbejdet af Tegnestuen Mejeriet.
Med den endelige godkendelse fra fondene til at påbegynde en projektering
først i juli og efterfølgende med en feriesæson, der skulle afvikles for de involverede parter og med en enorm travlhed hos
de rådgivere, ingeniører med flere, der er
tilknyttet et sådant projekt, er der nu endelig udarbejdet en ændret tidsplan, som
indebærer en udskydelse af byggestart
med 4 måneder.
Med en forsigtig optimisme og på trods
af den øjeblikkelige travlhed der er pt. i
byggebranchen, forventer Tegnestuen
Mejeriet, der er
totalrådgiver og
tilsynsførende på
byggeriet, at den
nu udarbejdede
tidsplan kan
holde. Det krydser vi fingre for
og ser frem til.

Sang for sangglad

Lokalrådet ser ligeledes frem til, at der
er lokale firmaer i byggebranchen, der
har lyst til at byde ind på dele af opgaven, der højst sandsynlig vil blive udbudt
i fagentrepriser styret af Tegnestuen Mejeriet.

Myndighedsprojekt – forprojekt
oktober 2o21
Ansøgning om byggetilladelse
oktober 2021
Hovedprojekt – udførselsprojekt
november 2021
Projektet sendes i udbud
december 2021
Indhentning af tilbud / licitation
december 2021
Kontrahering
januar 2022
Byggestart
februar 2022
Byggeperiode 5 måneder
Aflevering (Byggeri færdig 1. juli
2022)

Jeg har talt med Lisbeth og Hans Ole.
De vil gerne spille og synge sammen
med os fremover og første gang tirsdag
den 5. oktober. Lisbeth spiller fremragende klaver og Hans Ole er rigtig god
Olav Kjeldsen, som i et par år har glæ- på guitar.
det os med sit klaverspil på vores sang- Hjertelig velkommen. Det glæder vi os
aftner, har bedt mig om at prøve at fin- meget til.
de en anden til at spille for os, da han
Stor tak til dig Olav for den tid, du har
ikke er helt rask for tiden.
spillet for os.
Jette
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Velkommen til Ødis Sogn
Af Inge M Thomsen
Velkommen til Celine Gram og
Anders P. Hansen, begge 28 år.
De overtog huset på Borgmestervænget den 1. juli 2021 og
føler sig vældig godt modtaget
af deres naboer/genboer, rart sådan at blive
budt velkommen, noget anderledes end da
de boede i lejlighed i Fredericia.
Celine er butikschef i en smykkebutik i
storcentret i Kolding og det lægger hun
rigtig mange timer i, så lige pt. er der ikke
tid til ret meget andet, når der nu også er
hus og have.
Anders tager hver dag til Fyn, hvor han
arbejder hos firmaet Carl Hansen og Søn.
Det er et møbelindustrifirma, der primært
producerer gl. dansk design møbler. Hans
store interesse er Amerikanerbiler.
Celine kommer fra Løsning ved Hedensted og Anders er fra Fredericia.
Da de bestemte sig for at købe hus, flyttede de begge hjem til forældrene, så de kunne spare penge op. De så på flere huse, før
de fandt dette. Det tog nærmest kun en lille
måned fra de så det første gang til huset var
købt. De ville gerne på landet med fred og
ro og også i en passende afstand til deres
job. Igen hvor stor betydning det har med
den korte afstand til motorvejen.
Af Inge M Thomsen

Huset på Præstehaven 3 fik nye ejere sidst
på året i 2020. De har siden hen totalrenoveret huset og flyttede efterfølgende ind.
De nye ejere er Camilla Andersen på 29
og Jan Møller Paulsen på 32. Derudover er
der datteren på tre og et halv år, som går i
børnehaven Søbo, der ligger lige i deres
”baggård”. Herligt.
Camilla arbejder som ernæringsassistent
og Jan er salgsassistent.
De har nogle gode venner, der har boet
her i ca. 4 år. De snakkede godt om både
byen og området, og det var en af årsagerne til, at det blev dette hus, de købte. De
kunne også se mulighederne for at få huset
renoveret, så det blev ligesom de gerne
ville havde det. Og det er lykkedes dem.

De blev positivt overraskede over de
mange ting, der sker og er sket i området.
Ny udstykning på Søvænget, planer om
lejeboliger på Krohaven, Søpavillonen og
udbygning af Børnehaven.
Vi talte også om Ødis Sø, der jo ikke
altid har været der, Shelteren i Drenderup
skov, muligheder for at leje Forsamlingshuset, Skt. Hans ved Søen osv.
Huset fremstår flot. Godt
når hænderne
er skruet rigtig på og når
man så også
har forskellige
håndværkere i
familien.
De nyder at
have rigtig
gode naboer.
Er der tid til
det vil Jan
gerne ned og fiske i Ødis Sø og lidt styrketræning skal der også gerne være tid.
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HURRA
så må vi endelig ses igen
og holder årets første og
eneste

SPIS Sammen Aften i
Ødis Forsamlingshus
ONSDAG den 27. oktober kl. 17.30.
Kokken Kent – har denne gang, sammen med festudvalget, sat menuen til denne aften, og han glæder sig til sammen med festudvalget
at kunne servere følgende:

Stegt flæsk med persillesauce og løgsauce
– hvide kartofler og hjemmesyltede rødbeder.

Desserten er Cheesecake, og vi slutter af med
kaffe og en småkage eller to.
Prisen for alt dette er kun 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn under 12 år.
Drikkevarer sælges til rimelige priser.
Tilmelding sker til Sonja på tlf. 23 49 54 07 og efterfølgende betaling kan ske via MobilePay eller overførsel reg. nr. 9573 kontonr.
0970461929 eller kontant.

Husk tilmelding før betaling – det gør det nemmere at
holde styr på.
Sidste frist for tilmelding er fredag den 22. oktober.
Med venlig hilsen
Ødis Forsamlingshus
PRISER:

Voksne: 100.– kr.
Børn under 12 år: 50.– kr.
Drikkevarer købes til rimelige priser.
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Velkommen til Ødis Sogn
Af Inge M Thomsen

Den 1. november 2020 flyttede
Peter From Madsen på 50 år ind i
huset på Fløjbjergvej 3.
Peter er født og opvokset i Kolding og boede i mange år i blokken på A.D. Buchardtvej og ja verden er tit
meget lille, for der boede / bor min kusine,
som han selvfølgelig kendte rigtig godt.
Peter er uddannet slagter og har arbejdet
både hos Føtex og Bilka. I dag er han ansat
ved Kemp og Lauritzen og arbejder som
teknisk assistent hos Attendo, Vonsild plejehjem. Opgaverne der er meget varierende. Det er meget teknik som f.eks. sensor i
alle gulvene så der kommer en alarm, hvis
en beboer falder,. Lejlighederne skal gøres
klar til nye beboere, og der er store udendørsarealer, der skal holdes samt alle de
andre opgaver, der dukker op på så stort et
sted med 60 lejligheder.
Inden han begyndte at se lidt efter et hus i
området, boede han i lejlighed i Kolding,
men en af hans hobbyer er hans meget flotte MGM fra 1967, og den ville han rigtig
gerne have i en garage, og sådan en er der i
dette hus. Der skal også være tid til forskellige former for fiskeri. Han har bl.a.
fanget flere større gedder i Ødis Sø. Han er
rigtig glad for huset og i gang med en større

Tanker om Høstgudstjeneste
Indrømmet - jeg er ikke den store kirkegænger. Men der er dog nogle højtider,
hvor jeg synes, at der er en vis hygge ved
at komme i kirken, og det er fx høstgudstjeneste.
Så jeg tog til Ødis Kirke, og det var en
fornøjelse. Der var virkelig gjort et stort
forarbejde. Der var pyntet efter alle kunstens regler med frugter og kornaks, børne
tegninger, der viste høsten og efterårets
komme. Man kunne kun blive i godt humør, når man trådte ind i kirken..
Så sad vi 20-30 stykker. Vi sang alle de
gode høst- og efterårssange, som alle kender.

renovering, både inde og ude.
Han har mødt mange lokale allerede og
føler sig hjertelig velkommen.
Genboen har fået ham med i mandeklubben – madholdet – oppe på Ødis Skole. Han
glæder sig til at møde de mange lokale herrer, en rigtig god måde at blive ”lokal” på.
Peter har en søn på 22 år der læser i Århus.
Vi fik kaffen ude på terrassen og nød både stilheden og den fine udsigt ud over
marken og over mod Drenderup Skov.
Thea sang, så enhver X-Factor deltager
må være misundelig. Når man så sidder der
og nyder det hele, kommer tanken:
,Hvorfor er kirken egentlig ikke fuld af
mennesker?
Ja, jeg ved godt, at der ikke er så mange
bønder tilbage her omkring. Men her i disse tider, hvor det er det nære der tæller, har
alle jo glæde af høstens frugter.
Efter kirken var der gratis grillpølser med
tilbehør i præstegårdshaven.
Tak til Ødis Kirke. I forstår virkelig at
gøre høst gudstjenesten til en fest..

Mogens Larsen
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Ødis Dagplejere

BANKOSPIL PÅ VESTERLED!
Endelig har vi igen chancen for at få
bankospil til at køre efter corona nedlukningen.
Så vi starter forsigtigt i oktober måned,
og som sædvanlig er det om onsdagen. Der kan som sædvanligt købes medlemskort ved fremmøde, og det gode
Onsdag d. 27. oktober kl.14.00
er, at prisen er den samme, 50-. kr.
Onsdag d. 01. december kl.14.00
Vel mødt!
Spillene foregår i den store stue på VeP. B.V.
sterled, og som før håber vi på, at så
STIG
FUNDER
mange som muligt vil deltage.
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Der er liv i levende hegn men hvor længe?

træerne kan sagtens være på samme alder.
Man plantede dengang levende hegn langs
markerne, dels for at markere, hvor ens
Søndag den 19. september blev det levende jorde gik til, men også for at give læ, så
hegn mod Kransbjerg på Grønforten fældet såsæden blev, hvor den skulle være. Det
for at blive lavet til flis.
har sikkert også været rart med læ, når man
Vejen er over 200 år gammel, så nogle af bevægede sig rundt i området.

De sørgelige rester af det levende hegn ved Grønforten set fra Christiansholmsvej.
Til venstre markerne ved Kransbjerggård
Til højre mod Christiansholm, hvor hegnet blev fældet for nogle år siden.
De få spredte træer, der står tilbage, kan på ingen måde hjælpe på tabet af biodiversiteten.
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Det er det også i dag. Det er
skønt, at kunne cykle eller gå
langs et levende hegn, både fordi
det er smukt, men også fordi det er
rart at være i ly for regn og vind.
Der er til med også nødder, brombær og hyldebær, som man kan
plukke og tage med hjem.
Desværre er der i de seneste år
fældet kilometervis af levende
hegn. Vores sogn er bestemt ikke
undtaget.
Det har især været i forbindelse
med jordopkøb, at man har fjernet
hegnene mellem markerne for at
lægge markerne sammen til større
lodder, så man lettere kan komme
rundt med de store landbrugsmaskiner, selv om man skulle tro, at
det kan lykkes uden, at arealer
behøver at blive så store. Men
langs vejene kan det kun være for
at høste fortjenesten ved at lave
det til flis.
Der fældes både hegn på diger
og hegn uden diger. Sten- og jorddigerne er fredede, men planterne Dette billede er taget ved Ødis Skole . Man ser mod
på digerne er ikke. Så det er lov- øst. Her var for nogle år siden flere levende hegn. I
ligt at fælde på et dige, men diget dag er der næsten 2 km til det første og eneste hegn
forsvinder ofte lidt senere, uden at inden Frørupvej.
det bliver opdaget.
Det er en katastrofe for vores natur.
mindskes alvorligt. Videnscenter for landbrug skriver, at de levende hegn giver muDer fjernes levemuligheder for et utal af lighed for en varieret flora og fauna, som
forskellige arter af planter og dyr, når et
øger landskabets naturindhold og værdi.
levende hegn fældes - altså biodiversiteten Danmarks Naturfredningsforening kalder
endda jorddiger og levende hegn for natuEn dejlig naturperle er foreløbig gået
rens sidste tilflugtssted.
tabt. Vores lille lokale idyl i Fovslet
Landmænd har et enormt ansvar for at
er decimeret til en grusvej mellem to
biodiversiteten i det åbne land ikke bliver
marker.
mindre. Og det kan ikke tåle at blive mindre.
Nu da skaden er sket, har man kun
Til interesserede:
tilbage at se frem til, at der i de komhttps://www.dn.dk/vi-arbejder-for/
mende år sker en ny opvækst af det
biodiversitet/jorddiger-og-levende-hegn/
levende hegn til både gavn og glæde
Elsebeth Bording
for naturen og de lokale beboere i

området.
Med venlig hilsen
Frede
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fuldstændig blank og rolig sø, hvori de
omkringliggende træer flot spejlede sig, og
på vejen dertil var et flor af markblomster.
Søndag den 29 august var vi på vores
årlige udflugt,. I år gik den til Troldhedestien. Vi kørte i samlet flok, over Hjarup,
Skanderup, Gelballe, Ejstrup, Højrup for at
komme på stien i Ferup. Stien fører bl.a. til
Ferup sø, hvor vi holdt frokostpause ved de
tilgængelige sheltere. Vi så også de nybyggede shelters ved Dybvadbro Station. De er
meget brugt til overnatning både af vanCykelsæson 2021 er nu overstået, sidste
drere og cyklister.
cykel aften var mandag den 30. august.
Videre ad Troldhedestien mod Kolding,
Vi har haft en mega god sommer med
hvor
vi indtog vores medbragte kaffe på
rigtig dejlig tilslutning. Der er kommet nye
den
nye
skovterrasse ved skovløberhuset.
cyklister til, og alle har nydt den dejlige
De
nye
tiltag,
der også omfatter et flot toinatur, vi har omkring Ødis.
let, ligesom man både kan få pumpet cykVi har cyklet 18 gange og i alt godt 400
len og få fyldt vanddunken op.
km. Af uheld har der været ganske få, og
Før turen atter gik til Ødis, havde vi lige
vejret har også været helt perfekt, bortset
fra en enkelt cykelaften, hvor det bare sile- en afstikker til byparken, hvor vi købte en
de ned på hele turen. Så snart vi var hjem- velfortjent is.
Turens længde var små 50 km. Så var den
me stoppede regnen, og vi fik alligevel
søndag gået.
solen at se den aften.
For første gang , tror jeg, i 15 år besøgte Tusind tak til alle for en god tur
vi et sted, hvor ingen af os nogen sinde har
På cykelklubbens vegne
været før. Det var meget flot natur med en
Minna

Cykelsæson 2021

Kaffepause på den nye skovterrasse ved Troldhedestien
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Generalforsamling i Ødis Forsamlingshus tirsdag den 31. august 2021
En lidt forsinket generalforsamling
på grund af covid-19.

Umiddelbart efter generalforsamlingen var
der bestyrelsesmøde med konstituering.
Bestyrelsen ser nu således ud:
Formand:
Eigil Laursen
Næstform. Martin Aggesen
Kasserer:
Terje Bårdsen
Ifølge vedtægterne skulle den have været
Sekretær:
Ina Bygebjerg Petersen
holdt i marts måned, men generalforsamMenig:
Annebet Sjøgaard
lingen var godt besøgt, og bestyrelsen ori- Menig:
Jacob Hasberg
enterede om sine planer for fremtiden, og
Bestyrelsens suppleanter:
de udfordringer det giver anledning til.
Niels Christensen
Ved det efterfølgende kaffebord var der en Bjarne Dantoft
livlig snakken.
Revisorer:
Jens Søgaard Jørgensen blev valgt som
Inge M. Thomsen
ordstyrer, og førte generalforsamlingen
Jytte Dantoft
sikkert i mål.
Revisor suppleant:
Lone Knudsen

Udlejning af Ødis Forsamlingshus:
www.odisforsamlingshus.dk
Minna Laursen, Søndergyden 5, Ødis,
6580 Vamdrup.
Telefon 6136 6015
– sondergyden@gmail.com

Julemarked
Efter en lille
pause bliver der
igen arrangeret
julemarked i Det
gamle Mejeri i
Ødis.
Det bliver
lørdag den 27.
nov. kl. 10-15.
En stand kan
lejes for
100.– kr.
Tilmelding til
Dorthe på mail:
dorthejepsen
123@gmail.com
eller
tlf. 2988 7130
efter kl. 16
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Hvilken vej ?

”Vejgættebilledet” i sidste nummer var
et stykke af Gåskærgårdsvej ca. 300 m
vest for vejkrydset Gåskærgårdsvej/
Gåskærvej i Ødis Bramdrup.
Denne gang skal vi ud i den sydlige
del af sognet for at finde motivet på dette nummers ”Vejgættebillede”.
Hvor mon vi er henne? Godt gæt!!
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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
september 2021
28, 117, 203,
135, 284, 275,
255, 133, 33,
121, 138, 182
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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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”PÅ HERRENS MARK”

Søndag den 29. august tog vi ud på en lille vandretur, for at se på hvilke jordstykker og skovområder,
der tilhører Ødis kirke. Og det var en spændende
udflugt, hvor selv vores udmærkede guide, kirkeværge John Bording havde enkelte små
navigationsudfordringer! I dobbelt forstand var vi altså på Herrens mark denne flotte
søndag eftermiddag, men det var en dejlig tur. Tak til alle, der vandret med!

EN SKØN HØSTGUDSTJENESTE
Søndag den
5.september fejret
vi høstgudstjeneste
i kirken. Tak til alle
jer, der kom og
fyldte kirken med
sang og glæde! Tak
for kunst, pynt,
sang, musik og fællesskab! Bagefter
hygget vi os i præstegårdshaven i det
skønneste solskinsvejr, med pølser fra
Kristian og Jens’
pølsevogn. En
dejlig dag i taknemlighedens tegn.

oktober
maj 2018
2021
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VELKOMMEN TIL ALLEHELGENS ARRANGEMENTER I KIRKEN ONSDAG DEN 3. NOVEMBER KL.
17.00 OG SØNDAG DEN 7. NOVEMBER KL. 19.00
Onsdag aften den 3.november spiller
Karin stille orgelmusik kl. 17-17.30, der
alle er velkommen til en stille aften med
smuk musik. Søndag aften den 7. november kl. 19.00 holder vi mindegudstjeneste,
der vi læser navne op og tænder lys for
alle dem, der er gået bort i Ødis sogn siden sidst Allehelgens dag. Alle er velkommen til en eftertankens aften i kirken.
Efter gudstjenesten sælges der gravlys i
våbenhuset, hvis man vil tænde lys på
familiens gravsted.

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.
Kan nu købes på
billetnet.dk

HILSEN FRA MENIGHEDSRÅDET:

Sidste menighedsrådsmøde blev holdt d. 22.9.
Inden dette blev der afholdt et ekstra møde, idet formand Eva ønsker at fratræde som
formand af helbredsmæssige årsager.
1.suppleant Hans Ole Petersen har sagt ja til at træde ind i menighedsrådet og er nu valgt
til ny formand for Ødis Kirkes menighedsråd.
Jeg takker for et godt samarbejde i rådet og ønsker alt det bedste for det nye menighedsråds arbejde.
Jeg vil naturligvis fortsat være en del af Ødis Kirkes liv, men uden for rådet.
Mvh Eva Egelund Schmidt
16

FROKOSTKLUBBEN
Møde i Frokostklubben d. 15. 9.2021
Så kunne vi endelig mødes i Frokostklubben igen, og jeg tror, alle havde et par hyggelige timer.
Bent Junker Hansen måtte desværre melde afbud, men Frede Nielsen trådte til og
holdt et oplæg med titlen "Nationalpark
Vadehavet".
Nationalpark Vadehavet er Danmarks
største nationalpark, og et af de 10 vigtigste vådområder i verden.
Parken består af to dele, en inden for
diget som er marsklandet og en udenfor
som er vadehavet.
På grund af tidevandet, som er to gange i
døgnet, bliver der flyttet utroligt store
mængder vand. Forskellen mellem ebbe og
flod er normalt 1,2 m. Det giver utroligt
gode fødemuligheder for forskellige bunddyr, fisk og fugle.
Frede fortalte, at han tit kører til Vadehavet for at se naturen og det rige dyre- og
fugleliv og sagde, at lyset var helt fantastisk. Han viste billeder af de forskellige
planter, som vokser der, og viste utallige
billeder af fugle og fortalte om deres kendetegn og deres måde at leve på.
Nogle flyver nordpå om vinteren og andre sydpå, men det er umuligt for mig at
beskrive dem alle i referatet.
Bag digerne er bl.a. havørne, ryler og
hjejler, og de to sidstnævnte danner formationer flottere end stærene gør.
Frede viste også billeder fra Mandø og
Rømø, bl.a. af en typisk gård hvor der var
dyr i den ene ende af huset, og hvor folk så
boede i den anden ende. Der var også typisk en kvist over indgangsdøren, hvor
man smed forråd ind på loftet til dyrene. Vi
så også billeder af kirker, som specielt på

Kontaktpersonerne er:
Jens Vang
2174 8508
Christian Dahl 4032 5985
Rasmus Ravn
8190 4800

Rømø er meget store
og flotte. Tidligere
sejlede alle mænd fra
Rømø og tjente gode
penge, som de så gav
en del af til kirken.
Der var også billeder
af Kommandørgården og redningsstationen, som Frede
også omtalte.
På Mandø er man i øjeblikket i gang med
et projekt kaldet "Fuglenes ø". Det er et
fuglevenligt område på 200 ha ud
af Mandøs 800 ha.
Projektet er kommet i stand ved et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Dansk Naturfond og en del landmænd. Man forestiller
sig, at det bliver en turistattraktion, som
måske giver et større afkast end landbruget,
og alt er sket gennem frivilligt samarbejde.
Et spændende projekt, Frede der omtalte.
Tak til Frede for et meget spændende og
lærerigt oplæg. Det kunne godt give anledning til en tur til Vadehavet.
Husk at næste møde er den anden onsdag
i oktober pga. efterårsferien i uge 42.
Rasmus

Programmet for resten af året ser således ud :
13.10.2021:
Dansk energipolitik
Richard Nielsen, maskiningeniør og
fritidslandmand
17-11-21:
Hvad er Sct. Georgsgilderne i Kolding
Medlemmer af ledelsesgruppen kommer og fortæller
15.12.2021:
Ulven og dens fremtid i Danmark
Bent Junker Hansen, vildtkonsulent
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HALLOWEEEN BØRNEGUDSTJENESTE TORSDAG DEN 28. OKTOBER
KL. 17.00

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

Oktober
3. Ingen gudstjeneste—vi henviser til
omegnens kirker
10. 19. søndag efter Trinitatis kl. 9.00
17. 20. søndag efter Trinitatis kl. 10.30
24. Ingen gudstjeneste—vi henviser
til omegnens kirker
28. Halloween-børnegudstjeneste
kl. 17.00—se omtale!
31. 22. søndag efter Trinitatis kl. 10.30
Præsentation af årets konfirmander

Velkommen til efterårets skumleste og sjoveste gudstjeneste! Her kan vi måske møde
spøgelser, monstre, zombier, hekse, djævle
og andre uhyggelige vesener (og måske
engle). Vi skal lege og synge, spise slik— i
hvert fald hvis man kommer udklædt i kirken! Efter gudstjenesten går vi til Vestfløjen
og får pasta og kødsovs til aftensmad.
Tilmelding til Inger på mail: ihv@km.dk
eller SMS 9387 1700
senest fredag den 22. oktober 2021.

November
3. Stille orgelmusik til Allehelgen
onsdag aften kl. 17.00
7. Allehelgens søndag kl. 19.00
Mindegudstjeneste—se omtale.
14. 24. søndag e. Trinitatis kl. 10.30
21. Sidste søndag i kirkeåret kl. 9.00
28. 1. søndag i advent kl. 10.30

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.
18

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?

”De er sure sagde ræven

om rønnebærrene”, fordi han
ikke kunne nå dem.
Modne rønnebær på træet
almindelig røn var motivet
på billedet i sidste nummers
”Hvad er Det”.
I den vilde natur finder
man her i landet to forskellige sorter af røn - begge er
helt almindelige.
Almindelig Røn, der ofte
er flerstammet, men også
findes med kun en stamme.
Almindelig røn har lys grå,
glat bark og meget flotte,
matgrønne, uligefinnede blade med savtakket rand.

Af Frede Nielsen

Bladene sidder placeret overfor hinanden på en stilk med
mellem 8 og 18 blade
på hver.
En anden er Seljerøn, som er et løvfældende træ med
en kegleformet senere rundagtig krone. Hovedgrenene er godt fordelt, men
noget spidsvinklede. Barken
er først gråbrun med spredte hår og lyse korkporer.
Senere bliver den mørkebrun og let opsprækkende. Knopperne sidder
spredt; de er store og grønne.
Bladene er ægformede
med en rand, der er savtak-
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ket yderst mod spidsen, men
lappet (med savtakkede lapper) inderst. Oversiden er
skinnende mørkegrøn, mens
undersiden er gråfiltet. Høstfarven er
gul. Blomsterne sidder i
åbne halvskær-me.
De dufter ubehageligt.
Frugterne, røde rønnebær,
og de spirer villigt.
Ud over de to nævnte
arter finder man en tredje -

Akselrøn. Akselrøn bliver
her i landet op til ca. 10 m
højt og ca. halvt så bredt.
Vildt-voksende findes den i
de milde egne på LollandFalster og Bornholm. Den
yn-der kalkbund og er et
almindeligt træ i Dolomitterne. Udover ønske om
kalk-holdig jord synes akselrøn ikke at stille særlige
krav til pasning eller læ.
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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VM i KROLF i ødis
En lørdag i august med fremragende
vejr spillede vi om VM i krolf på Krolfklubben i Ødis Kroge (KØK)’s baner
ved hallen.

I krolf spiller vi om titler i kamp- og slagspil, både for damer og herrer. Først spilles
4 runder på 4 forskellige baner, og disse 4
runder tæller til slagspillet.
Modstanderne er blandet damer og herrer, og det samlede slagspilsresultat er også
blandet, men vi fejrer de 3 bedste damer og
de 3 bedste herrer uanset deres samlede
placering.
Hos damerne vandt en af de lokale, nemlig Vinny Sørensen, Ødis Bramdrup
(Madholdet) med 116 slag foran Krista
Hansen, Skodborg (Kongeå) med 117 slag
og Anna Steensbeck, Tirslund med 118
slag.
Hos herrerne var der også lokale på
skamlen. Vinder blev nemlig KØK’s nuværende formand Ole Reeckmann, Kolding
(KØK) med kun 105 slag. Nummer 2 blev
klubbens tidligere formand Peter L. Christensen, Ødis Kroge (KØK) med 107 slag
og nr. 3 blev tidligere medlem af KØK
Søren L. Christensen, Odense (Akademisk
Kugleklub) med 113 slag.
I kampspillet var der ingen fra de lokale
klubber der gjorde sig gældende.
Hos damerne vandt Jette Nielsen, Bevtoft
og bedste lokale var Helle Jacobsen, Vamdrup (KØK) på en 13. plads.
Herrernes titel blev vundet af Hans Peder
Trans, Toftlund (Slotsbyen) og her var de

bedste lokale Johanns O. Nielsen, Vamdrup (KØK) og Tage Pipenbring, Ødis
Bramdrup (Madholdet) der begge endte
som nr. 7.

ParKrolf i Glud

I september blev der spillet om titler i
ParKrolf, hvor 2 spillere er sammen om 1
kugle.
Vi spiller også her både kamp- og slagspil,
men i 3 kategorier. Damepar, herrepar og
mixede par.
I damernes slagspil blev Lene Henriksen,
Ødis Kroge og Vivi Reeckmann, Kolding –
begge fra KØK – nr. 2, og det er konerne
til de 2 herrer der var øverst på VM skamlen.
I kampspil i mixed rækken, blev det også
til en andenplads, og den tog Britta og Mikael Christensen, Vamdrup (KØK) sig af.
Endelig var der en pæn placering til Mads
Madsen, Kolding og Søren Kuntz, Dons –
begge aktive for KØK. De kom i finalen i
kampspillet for herrer, men endte på den
kedelige 4. plads. Det er dog alligevel flot
at komme i finalen.
Med venlig hilsen
Peter C.
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Loppemarked

Lørdag den 4. september, var der loppemarked i Ødis Hallen. Det var med lidt kort
varsel, så arrangørerne var lidt nervøse for,
om der kom nok hjælpere. Men en hurtig
annoncering i Lokalbladet og på Facebook
gjorde, at der kom overraskende mange til
at hjælpe. Det skønnes, at der var omkring
100 frivillige hjælpere i løbet af de tre forberedelsesdage og på selve salgsdagen var
ca. 80 frivillige.
Der var af
forskellige
grunde ikke så
mange købere
som tidligere
år. Til gengæld kom de i
en jævn strøm,
så der ikke
blev et voldsomt pres på de frivillige ved
boderne, og folk gav sig god tid og blev lidt
længere end sædvanligt.
Der blev solgt for ca. 61.000 kr. Det er
noget mindre end tidligere år, men trods alt
et tilfredsstillende resultat omstændighederne taget i betragtning.
Særlig Tove og Johnny stod i spidsen for
loppemarkedet, og de fortjener en stor tak
for deres indsats, men også flere andre tog
initiativer så arrangementet kunne afvikles
på en god måde.

Også stor tak til Ulla og Svend, som har
været med alle årene, men nu har valgt at
stoppe. Der blev taget en værdig afsked
med de to.
Loppemarkedets fremtid er noget usikker.
Støtteforeningen efterlyser et egnet sted til
opbevaring af effekter. Hvis nogen har
kendskab til nogen, der kan stille en sådan
hal til rådighed, kan man give besked til
Uffe Dalsgaard telefon 29 62 98 93.
Hvis et sådant sted findes, kan loppemarkeder fortsætte fremover og dermed bl.a.
holde kontingentet for børn og unge på et
rimeligt niveau.
I næste måned i slutningen af november er
der generalforsamling i Idrætsforeningen.
Her er det vigtigt, at så mange som muligt
møder op. Særlig børnefamilier er vigtige
at få repræsenteret i foreningen. Det er jo
de børn, der kan blive de fremtidige idrætsudøvere.
Indkaldelsen til generalforsamlingen vil
blive annonceret her i bladet samt formentlig også på hjemmesiden og Facebook.
nc
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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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Generalforsamlingen i
Aktivitetsudvalget
Referat fra generalforsamlingen
for Aktivitetsudvalget i Ødis afholdt mandag den 6. sept. 2021 i
cafeteriet i Ødis Hallen.
Formand Eigil Laursen bød velkommen og
gik over til dagsordenen.

Bestyrelsen ser ud som følger:
Eigil Laursen
Sonny Hansen
Jens Søgaard Jørgensen
Inge M Thomsen
Martin Aggesen
Kent L. Rasmussen
Susanne H. Pedersen
7. Suppleanter:

Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Menigt medlem
Menigt medlem
Menigt medlem

1. Jørgen Clausen blev valgt til dirigent og
kunne erklære, at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet.

Både Eva Schmidt og Preben Munch
modtog genvalg

2. Minna og Thorkil Laursen blev valgt til
stemmetællere.

Ingeborg Lyngsø og Jytte Dantoft modtog
genvalg.

3. Formandens beretning, se nedenfor, blev
godkendt.

10. Under eventuelt blev flere emner drøftet
og aftenen sluttede af med kaffe og kage.

4. Jens Søgaard fremlagde regnskabet. Det
viste et underskud på ca. 7.000 kr. På
grund af Corona har det ikke været muligt
at afholde hverken Skt. Hans, Aktivitetsdag
ved Søen eller Julemarked, de eneste muligheder der er for indtægter. Udvalgets plæneklipper skulle have ny motor, den primære udgift.

Et af emnerne er det tilbagevendende:
Hvordan får vi flere frivillige med til at
give en hånd med?

8. og 9. Revisor og revisorsuppleant

Er der nu nogen, som har fået lyst til at give
en hånd med nogle timer et par gange om
året, så kontakt venligst
Eigil på tlf. 29656799 eller
Inge på tlf. 20142071.

5. Af indkomne forslag.
A. Finde en person, der vil være tovholder i Julemarkedet. Det sagde Susanne
Holm Pedersen ja til. Hun blev senere valgt
ind i bestyrelse.

B. Jens Søgaard og Eigil Laursen har en
del kørsel året rundt, og generalforsamlingen besluttede at de hver får ”en tank benzin” om året.
6. Valg til bestyrelsen, Eigil Laursen og
Sonny Hansen modtog genvalg. Thorkil
Laursen modtog ikke genvalg, og i stedet
blev Susanne Holm Pedersen valgt ind.

Bestyrelsen vil gerne takke alle de frivillige, der trofast hjælper til med rengøring af
bedene, pasning af stier både i byen og i
skoven.
Også en stor tak til Egon Boysen for støtten
til Aktivitetsudvalgets aktiviteter.
Er der andre der ønsker at støtte, så er små
som store bidrag velkomne på
MobilePpay 40688282 eller
konto nr. 5881-8977154422.
På bestyrelsens vegne
Eigil Laursen
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Generalforsamling i Ødis
Forsamlingshus
Formandens beretning for året 2020.
Så skriver vi 2021, og vi kan nu gøre status
over året 2020.

Vi havde generalforsamling mandag den
27. januar 2020. Der var tre bestyrelsesmedlemmer på valg. Eigil og Terje modtog genvalg til bestyrelsen. Jacob Hasberg blev nyvalgte til bestyrelsen, idet
Ulrich ikke modtog genvalg. Som suppleant blev Bjarne genvalgt. Inge og Jytte
blev begge genvalgt som revisorer, og
Lone Knudsen blev genvalgt som revisorsuppleant.
Der blev afholdt rengørings- og arbejdslørdag den 7. marts, hvor vi fik gjort
hovedrent fra gulv til loft i hele huset. Alt
porcelæn og bestik blev set efter og fik
en tur i opvaskeren, alle borde og stole
blev tørret af, set efter og diverse skruer
efterspændt.
Vi startede dagen med kaffe og rundstykker, og sluttede af med en god frokost.
Her vil jeg takke bestyrelse, festudvalg,
rengøringshold og øvrige frivillige for en
positiv indstilling til opgaven.
Samtidig vil jeg på bestyrelsens vegne
sende en stor tak til vort rengøringshold,
som består af Inge, Sonja og Tove. Vi
ved, at vi kan stole på, at huset fremstår
rent og pænt, når I har været her. Fra
Minna ved jeg, at lejerne roser jer, fordi
de finder huset rent og indbydende, når
de overtager det, hvilket tyder på, at det
ikke er en selvfølge andre steder.
Vi skulle havde haft Spissammen aften
onsdag den 1. april og tirsdag den 20.
oktober, men begge blev aflyst på grund
af Corona. Vore Spissammen aftener er
blevet en god tradition, hvor unge og
ældre hygger sig i hinandens selskab, og
hvor nye beboere kan møde andre beboere fra Ødis og omegn og få en god snak
med hinanden.

Sonja havde
fået tilmeldinger og betalinger til den 1.
april 2020, og
mange har
ladet pengene stå her til 2021, men Kent
kom som sagt ikke i sving ved gryderne i
2020.
Corona pandemien fortsatte ind i 2021
så den første Spissammen aften i år bliver onsdag den 27. oktober. Kent vil lave
stegt flæsk med persillesovs og løgsovs,
og vi skal så have fundet nogen som vil
lave dessert, som var aftalt skulle være
ostelagkager.
En stor tak skal lyde til Kent, som stadig vil stå for indkøb og tilberedning af
maden, og til Sonja, som har, og stadig
vil, modtaget tilmeldinger og betaling.
Hjemmesiden ” Odisforsamlingshus.dk” har nu fungeret i 6 år, men Dennis bruger til stadighed mange timer på at
vedligeholde den, og der vil komme en
opdatering igen, så snart den udvendige
renovering er færdig. Han sørger også for
at Facebook hele tiden er opdateret.
På bestyrelsens vegne vil jeg gerne
takke Dennis, for sit arbejde som administrator med hjemmesiden.
Huset har kun været udlejet 15 gange i
2020 på grund af Corona, og i 2021 har
og er den indtil videre kun udlejet 13
gange.
På bestyrelsens vegne, vil jeg takke dig
Minna, for al den tid du bruger på at styre udlejningen og fremvise huset for interesserede lejere.
Vi fik udskiftet lofterne i salen, og det
har hjulpet helt gevaldig på akustikken.
Martin stod for udskiftningen, godt hjulpet af flere frivillige. Elinstallationerne i
salen blev udskiftet ved samme lejlighed,
således at alle installationer i huset nu er
nye.
En stor tak til alle der har deltaget i
arbejdet og en særlig tak til Bjarne, som
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Formandsberetning for året
2020

sket med højtryksrenser, lånt af Hans
Aksel på Hartsminde. Grus, aske, skidt
og møg blev kørt på genbrugspladsen.
Aktivitetsudvalget i Ødis har, med
Herefter blev der kørt et nyt lag grus på,
hjælp fra mange frivillige, stået for en hel sponsoreret af Bjarne Andersen, Ødis
del aktiviteter i det forløbne år:
Bramdrup.
- Har forestået den almindelige vedlige- Bålhytten bliver flittigt brugt af børnehaholdelse af bedene på Kirkepladsen, ved ver, skoler og spejdere, og mange familiMindemuren og på Bytorvet. Det være
er booker hytten til både hygge og oversig luge ukrudt, klippe hække og roser,
natninger. ”Ninnas” børnehave fra Kolså kunstgødning og feje fortove omkring ding bruger bålhytten og skoven tirsdag
lokaliteterne.
og torsdag hele året rundt.
- Passet Bondehullet med rengøring og Aktivitetsudvalget holder øje med hytten
klipning af hække og hegn. Slået græsset og får god hjælp af opmærksomme peri det store bed langs Mejerivej. Fjernet
soner, der færdes i skoven. Bålhytten kan
græs omkring ”Den store sten” ved søen bookes på Naturstyrelsens hjemmeside.
og under og omkring bænkene langs Søen og i Drenderup Skov.
Det lykkedes ikke Aktivitetsudvalget at
- Kørt med vores slagleklipper langs
arrangere Sankt Hans med bål på søen i
stien omkring søen og stierne i Drende- 2020 på grund af Corona pandemien, og
rup Skov, for at holde græs, brændenæl- det samme gælder Aktivitetsdag ved
der og brombær nede.
Ødis Sø i august måned, samt julemar- Har rejst flagalléen i byen ved påske,
kedet på ”Mejeriet” i november.
pinse og ved konfirmation samt høstByens juletræ blev hentet og rejst på Kirgudstjenesten på Ødis Byvej, Fløjbjerg- kepladsen, og forsynet med stjerne og
vej, Vamdrupvej og Steppingvej. Vi rå- lyskæder som hvert år, men der blev ikke
der over i alt 40 flagstænger, og de ligger danset om det, og børnene blev snydt for
på en specialbygget trailer nede på
godteposer.
”Mejeriet”.
Ødis den 6. september 2021
- Har rengjort bålhytten i Drenderup
Eigil Laursen, formand.
Skov efter en vild fest, hvor hele hytten
var sodet og svinet til. Hele hytten blev
sprøjtet ind i grundrens og derefter vahar repareret de uheld som skete undervejs.
Martin skulle have ca. 62.000,- og vi
fik 35.000,- fra Landsbyforum, så de resterende 27.000,- plus elinstallationer
måtte vi tage af kassebeholdningen.
Ødis Forsamlingshus er erklæret for
bevaringsværdig af Kolding kommune,
og i august måned 2019 fik vi tilsagn om
187.000,- fra Kolding kommune som
støtte til at forny taget og renovere sokkel
og murværk. Resten af 2019 og hele
2020 gik med at søge fonde, og sidst i

april 2021 fik vi så tilsagn om 137.000,fra Nykredits fond. Vi har samlet ca.
60.000,- sammen i lokalsamfundet, så nu
var det oprindelige projektet fuld finansieret.
2020 var også året hvor vort gasfyr
brød sammen, men her gik Kolding kommune ind og betalte en varmepumpe.
Til slut vil jeg rette en tak til min bestyrelse for et godt samarbejde.
Den 31. august 2021
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Eigil Laursen
Formand for Ødis Forsamlingshus

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: 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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Dette nummers ”Gættebillede”
er foreviget i den sydvestlige del
af sognet. Godt efterårsgæt!!
Drenderupvej 20 i Ødis Bramdrup er svaret på sidste nummer
gåde i forbindelse med ”Gættebilledet”.

Næste nummer:
Udkommer 9. november 2021
Deadline fredag den 29. okt. 2021
kl. 8.00

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