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Støt vores lokalsam- Spejderne Ødis – vi Skoler i Ødis Sogn
Som bekendt kunne Ødis
er her stadig
fund
Støt vores lokalsamfund med dit
medlemskab af
Lokalrådet. Logoet symbolisere båndet og sammenholdet
imellem os.
Læs s. 5

Skole fejre 60 års jubilæum
i oktober sidste år. Derfor er
det naturligt at kigge tilbage
på skolens historie i Ødis
Sogn. Her er endnu en historie fra 50 års JubilæumsLæs s. 21-23
Læs s. 9 skriftet.

I denne tid med forandringer og tilpasninger, kan man
helt glemme, hvad vi gjorde
for bare få uger siden. Men
spejderne i Ødis er her stadig.

I dette nummer af Lokalbladet kan du læse

Flere en 50 svaner og mindst dobbelt så mange blishøns kunne
ses i Ødis Sø denne solskinsdag i slutningen af januar.
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linger. Der er allerede flere, der har betalt
Så er vi startet på et nyt kalenderår, og det for 2021. Tak for det.
er tiden at betale for Lokalbladet. Det er der Prisen er fortsat 100 kr. for folk her i sogmange, der gør, og det er nødvendigt, for at net og 160 kr. for udensogns. Beløbet betales på MobilePay: 2987 9877 eller
Lokalbladet stadig kan udkomme. Tak til
Netbank 7040 0000175819
alle, der har bidraget.
Kontante beløb kan lægges i min postkasse
Regnskabet for 2020 udviser et lille under- Stationsvej 13.
skud, men andre år har der været et lille
Kontingent til Lokalrådet betales på en
overskud, så økonomien ser rimelig ud.
anden konto. Læs side 5.
Men det skyldes naturligvis jeres indbetanc

Sognets aktivitetskalender
MAJ
9. kl. 10.30 Indvielse af
Grænsestien Ødis Bramdrup

FEBRUAR
23. kl. 19.00, Generalforsamling i
Lokalrådet, ØBØF, Ødis
Hallens Cafeteria
UDSAT på ubestemt tid
MARTS
15. kl. 19.00, Generalforsamling i
Forsamlingshuset
UDSAT på ubestemt tid

AUGUST
21. kl. 13-17, Aktivitetsdag ved
søen

Ny medarbejder søges

Som bekendt byder vi nye beboere velkommen til Ødis Sogn. I Ødisområdet er det
Inge Thomsen, der besøger nye beboere og
Karen Nielsen tager sig af Fovslet og omegn.
Men vi mangler en person, der vil besøge
tilflyttere i Ødis Bramdrup og nærmeste
omegn.
Fra Lokalbladets side håber vi, at der er en
person, der kunne tænke sig at udføre dette
hverv. Det drejer sig om et kort besøg hos
den/de nye tilflyttere, foretage et kort interview og evt. tage et foto. Skriv gerne kort
og send det til mig, så redigerer jeg og får
det til at passe ind i Lokalbladets opsætning. De nye beboere bestemmer selv, hvad
der skal skrives om dem, og de kan også
fravælge et billede.
Jeg håber, det lykkes at finde en, der vil
hjælpe med det.
Se kontaktoplysninger på Lokalbladets
redaktion på næstsidste side i dette blad.
Venlig hilsen
Så kom vinterens første sne, den 4. januNiels Christensen
ar 2021. Det lyste da lidt op i den mørke
tid.

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2021
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6

deadline 26. februar
deadline 26. marts
deadline 23. april
deadline 28. maj
deadline 30. juli

udkommer 9. marts
udkommer 6. april
udkommer 4. maj
udkommer 8. juni
udkommer 10. august
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NYT FRA LOKALRÅDET
Generalforsamling
Vi er vist alle lidt Corona trætte og derfor håber vi i Lokalrådet, at vi snart kan
mødes igen. Vi forventer at kunne afholde vores generalforsamling inden
sommerferien.
Ansøgninger
Selvom Corona gør at der ikke er meget aktivitet, arbejder vi stadig i Lokalrådet. Vi har i denne uge afholdt bestyrelsesmøde online på Teams. Vi søger
stadig fonde. I december var heldet
ikke med os, og vi fik afslag fra 3 fonde. Men vi er oppe på hesten igen, og
de næste ansøgninger er sendt afsted.

gav lidt gode input til, hvordan de gør i
andre små landsbyer, for eksempel
hvordan de informerer om, hvad der
sker. Flere var misundelige på vores
Lokalblad, der udkommer så mange
gange årligt.
Kontingent
Der kan nu betales for kontingent 2021
til Lokalrådet, se hvordan på side 5.
Her kan du blandt andet også læse,
hvad kontingentpengene bruges til.

Netværksmøde med Nordea Fonden
Vi har også deltaget i et online netværksmøde med Nordea Fonden. Det

Orientering fra
Aktivitetsudvalget

tak for pasning og rengøring af bedene
i byen og pasning af stier både i byen,
langs søen og i skoven, samt pasning af
Aktivitetsudvalget plejer at afholde
Bondehullet. De er med til at gøre Ødis
generalforsamling sidst i februar måtil et rart og pænt sted at bo.
ned, men det kan jo ikke lade sig gøre i En stor tak til Arne Christensen,
år, men vi håber, at det kan lade sig
Vamdrup for igen at sponsorere byens
gøre at afholde den senere på året.
juletræ.
Aktivitetsudvalget har ikke haft muDer blev ikke afholdt juletræstænding
lighed for at afholde nogen arrangemed julemand og godteposer som vi
menter i corona året 2020.
plejer, men der kom lys på juletræet,
Men de frivillige fortjener en stor
og det stod og lyste op på kirkepladsen
fra første søndag i advent og til HelligSang for sangglade
trekongers aften.
Sang for Sangglade er aflyst indtil videre.
Også en stor tak til Egon Boysen
med flere for økonomisk støtte til

Aktivitetsudvalgets arbejde.
På bestyrelsens vegne
Eigil Laursen

Deltagerne får besked via telefon/sms
inden næste arrangement.
Venlig hilsen Jette
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Velkommen til Ødis Sogn
Af Inge M Thomsen

Hjertelig velkommen til de
nye beboere på (min egen
gade) Skovvang nr. 13
Lotte og Steffen Nielsen,
begge sidst i 50 erne flyttede
ind i huset mellem jul og nytår.
Dejligt de havde lyst til dette interview i disse Corona tider. Vi sad med
pæn afstand osv.
Parret er født og opvokset på Vestsjælland, og er ikke københavnere, som
man ellers tit kommer til at sige om
dem, der kommer fra denne ø. De havde faktisk en times kørsel til hovedstaden.
I 2005 får Steffen job hos Hydro Gas
i Fredericia og jobbet indebar en flytning. Der arbejder han stadig, og nu
hedder det Nippon Gases. De købte hus
i Taulov, men begyndte sidste år at
tænke på at finde et andet hus. Efter
børnene var flyttet hjemmefra blev det
lige lovlig stort.
De kiggede lidt flere steder, var lidt
kendt med området her, da deres datter
og svigersøn samt 2 børnebørn bor her.
Huset på Skovvang blev til salg. De
slog til, og det har de ikke fortrudt.
Lotte arbejder hos Danfoss i Vejle,
men desværre lukker denne afdeling,
og alle er opsagt og skal holde her til
sommer. Hvad der så skal ske må tiden
vise. Hun hjælper til ved Banko i Fredericia og kan også godt lide selv at
være til det. Der skal også være tid til
forskelligt håndarbejde, og de to børnebørn glæder hun / de sig til at være
kommet tættere på.
Der er også en søn i familien, han bor
i Randers. Der er et barn og et mere på
vej til forår.
Steffen elsker at cykle og har i flere
år været deltager på Rynkeby holdet og

også cyklet med til Paris. Pu ha tænker
jeg, det er sørme langt.
Nu er han en del af Lykkefonden,
hvis formål er at hjælpe unge mænd
mellem 16 og 25 år, der af forskellige
årsager er kommet på kanten af tilværelsen. Der er afdelinger flere steder
rundt i landet, og Steffen er i Kolding
gruppen. Der bliver udvalgt en 10 til 15
unge drenge. De starter op her i februar, tidligere i et motionscenter (før Corona) nu ude i naturen, og til foråret
starter de op på cyklen 2 gange i ugen
og projektet slutter med 5 dages cykling ca. 100 km hver dag sammen med
de andre Løkkefonde drenge i hele
Danmark. Projektets mål er at give
drengene en mere struktureret hverdag,
sundere livsstil gennem cykling og gerne videre i uddannelse og job.
På vej ud af huset så jeg lige en anden
hobby, brygge øl, måske vi får en
smagsprøve til vores vejfest til sommer.
De har hilst på flere af naboerne og
glæder sig til at hilse på flere, når foråret kommer, og vi alle er mere ude.
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I skole igen
Når man har besøg af sit barnebarn,
som går i 1. klasse, så kan man i disse
tider komme med i skole.
Klokken 9 begynder skolen og læreren
konstaterer lige, at alle elever er til stede. Derefter taler hun med hver enkelt
elev, spørger, hvordan de har det og
hvor mange opgaver de har nået, om de
har nogle spørgsmål.
De får talt om dagens opgaver, men
frem for alt skal eleverne også huske at
holde frikvarter. Mit barnebarn, Thea
navigerer hjemmevant på Ipaden og får

en god snak med sin lærer. Når læreren
efter godt en halv time har sagt farvel,
så er det farfars tur til at hjælpe med
opgaverne. Vi har lavet både matematik og dansk, og på vores motionstur
langs søen var der undervisning i natur
og teknologi.
On-line undervisning foregår mange
steder - også på Ødis skole.
Her har man stort se alle fag virtuelt.
Om det så er madkundskab, så kan det
også lade sig gøre. Her har 6. klasse
bagt pizza online sammen med deres
lærer Rikke.
Eleverne har lavet pizzaer derhjemme
til familiens aftensmad
nc

LOKAL AVISEN
for 25 år siden
Tirsdag den 13.
februar 1996

Der er blevet holdt
rejsegilde på det nye
vandværk i Ødis og
inden længe vil der
blive inviteret til
indvielse af bygningen, der ligger med
en flot udsigt over
engen.
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Orientering fra Ødis Forsamlingshus

I skrivende stund er Forsamlingshuset ved
at få installeret et nyt varmeanlæg. Det
gamle gasfyr blev defekt, og der kunne
ikke skaffes reservedele mere. Vi har fået
priser på et nyt gasfyr, og det ville kunne
køre de næste 15-20 år.
Kolding kommune har dog valgt at støtte
et mere grønt varmeanlæg, så nu bliver der
installeret en luft til vand varmepumpe.
Det er en noget større investering, men
By- og Udviklingsforvaltningen i Kolding
Kommune har fundet pengene til os, så vi
modtager 60% fra Byfornyelsespuljen og
40% fra Landsbypuljen. Bestyrelsen er i
fuld gang med at gøre klar til at Alpedalens VVS kan komme i gang med arbejdet.
En varmepumpe skulle kunne køre i 20 år,
så det rækker noget ud over de nuværende
bestyrelses -medlemmers værnepligt.
Hvad angår renoveringen med nyt tag og
reparation af sokkel og murværk, går det
noget mere trægt. Der er mange der har
valgt at støtte projektet, så det er meget
glædeligt. Derimod har det ikke været så
positivt angående ansøgninger til fonde,
som endnu ikke har givet positive resultater. Der er flere muligheder, men tiden går,

så det er noget frustrerende.
Der er til dato doneret 21.000 kr. og er der
flere som har lyst til at støtte projektet, kan
det gøres ved at overføre et beløb til Forsamlingshusets
konto: 3733 – 0940101387.
Vi har efter meget besvær fået oprettet et
MobilePay nummer, så det nu også er muligt at støtte via
MobilePay nummer 848720
Vi håber, at vi i næste nummer af Lokalbladet kan fortælle om et positivt svar fra
en af fondene.
De bedste hilsner og på vegne af bestyrelsen i Forsamlingshuset, takker vi endnu
engang for ethvert pengebeløb.

Eigil Laursen

Lotteri for Støtteforeningen
til Ødis IF
Grundet den aktuelle situation og begrænsede mulighed for at besøge alle, som normalt på denne tid af året, har vi besluttet at
lade de trykte 2020-lotterisedler gælde i
2021 også. Der er udtrukket numre og
lotteriet fortsætter
Udtrækning af som normalt. Er
Ødis IF lotteri loddet betalt og udfebruar 2021 trukket - modtager
man naturligvis sin
199, 202, 25, gevinst.

66, 298, 296,
34, 155, 274,
68, 91, 215

nummer 40647636, eller der kan overføres
til Reg.nr.: 2470 konto: 6882 488 835. I
begge tilfælde skal der mærkes med navn
og nummer på lotteriseddel. Er man i tvivl
om der er betalt for lod, kan der skrives
mail til kasserer.stotteforening@odisif.dk, hvor der vil blive svaret hurtigst
muligt.
Vi beklager, men håber på jeres forståelse
Er loddet ikke betalt, og ønsker alle lodholdere held og lykke Tak for støtten,
kan man gøre dette
Støtteforeningen for Ødis IF
via MobilePay til
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En ikke grå januardag 2021. (Foto: Frede Nielsen)

Den sidste dag i januar var søen frosset til. Det er ikke så tit, vi oplever det.
Og solen skinnede. (Foto: nc)
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Spejderne Ødis – vi er
her stadig

I denne tid med forandringer og tilpasninger, kan man helt glemme,
hvad vi gjorde for bare få uger siden.
Men spejderne i Ødis er her stadig.
Godt nok mødes vi ikke fysisk, men
vi prøver andre muligheder.

I foråret lavede vi ”Hjemmespejd”
med forskellige aktiviteter til lave
selv eller med familien. Hele efteråret
havde vi fysiske møder i de mindre
grupper, hvor vi bare var ude hele
tiden.
Det betød bl.a. at vi var mere i skoven
og bålhytten. Nogen så måske vores
refleksløb på junglestien eller det reflekspyntede juletræ.

Vores Juniorer lavede mad udenfor på
Trangia, sågar julemiddag blev det til
og gik 5 km baglæns.
Lige nu prøver vi Hjemmespejd igen
på en eller anden form. Derfor kan det
godt være, at I vil støde på en post
med en opgave i byen, et spor af tråde
i skoven eller en familie med fiskenet
på vej fra spejderhytten, hører Ulve
der hyler til hinanden eller blinkende
lygter på et særligt tidspunkt.
Vi prøver ideer og er her stadig.
Selv om lågen ved TVETO-Hytten er
lukket, er alle velkomne til at gå over
grunden til og fra skoven. Vi vil dog
helst ikke vil have mountainbikes op
ad skråningen, da den er meget fedtet.
Hvad med Fastelavn?
Desværre kan det traditionen med
Fastelavnsfest i Ødis Hallen ikke lade
sig gøre i år, men traditionen er ikke
glemt. Vi vender tilbage i 2022.

9

Hvilken vej ?

For at komme på rette spor i forbindelse med at søge løsningen på dette nummers ”Vejgætte-billede” skal man søge
i den lidt nordlige del af Ødis Sogn.
Det var starten på Ødis Krogevej set
fra vejkrydset Hjortvadvej/Ødis Krogevej i Ødis Kroge, der var foreviget som
”Vejgættebillede” sidste gang.

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
februar 2021
199, 202, 25,
66, 298, 296,
34, 155, 274,
68, 91, 215
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FAGKUNDSKAB . KVALITET . SERVICE
__________________________________________________________________________

VAMDRUP
SPECIALOPTIK
OPTIKER - OPTOMETRIST
TLF. 75 58 10 86

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

URE - BRILLER

GULD - SØLV

GRATIS synsprøve

12

VINTER PÅ KIRKEGÅRDEN
Selv om det er vinter og koldt, er der mulighed for
mange smukke oplevelser, hvis man går en tur
rundt om kirken og på kirkegården. Berith og Iben
holder orden og passer godt på det hele.

FEBRUAR2021
2018
FEBRUAR
13

KONFIRMAND I CORONATID
Det at være konfirmand i en coronatid kan være udfordrende. Heldigvis fik vi mulighed for at gennemføre
efterårets program næsten som normalt, med nogle få
undtagelser. Så de 10 Ødis-konfirmander, sammen med
deres 45 klassekammerater fra Vonsild, har mødtes
langt de fleste tirsdage og fået undervisning og
oplevelser sammen.
Vinter og forår er lagt op på den måde at vi holder tre
hele dage med undervisning. Alle disse har vi måttet lave om på, da vi jo ikke må mødes
lige for tiden. Så den 22. januar havde vi et online-forløb hvor alle deltog på Teams og
lavet opgaver derhjemme og i nærområdet. Det vil nok også være løsningen for februar.
Så er jo det store spørgsmålet: Hvad med selve konfirmationsdagen??
I Ødis har vi fast konfirmationsdag 2. søndag efter påske, og i år falder den på den
18. april. På Teams-møde med konfirmander og forældre tidligt i januar besluttet vi os
for at holde fast på den dato, og så længe kirken er åben, er det det vi gør. Så må vi bare
håbe, vi må være nogle flere i kirken til den tid. Skulle vi være så uheldige at kirken
bliver lukket, har vi en reservedato søndag den 20. juni. Vi ønsker det bedste for vores
konfirmander og håber alt går godt.
Her nogle glimt fra efteråret:

DET PRAKTISKE HJØRNE:
Efter en lukket kirke over julen, er vi rigtig glade for at kirken igen er åben, dog med
følgende restriktioner:
Vi må kun holde gudstjenester og kirkelige handlinger. Disse må vare højst 30 minutter, og der må kun være 30 personer til stede, plus personale og frivillige. Vi skal holde minimum to meter afstand til dem, der ikke er i samme husstand som os selv. Der
må ikke være fællessang. Nadver fejres næsten som vi gjorde i efteråret, men nu må
kun 5 personer komme frem til knæfaldet ad gangen, og der er brød og vin sat frem til
hver enkelt. De næste 5 venter til vi har dækket på ny. Husk håndsprit og mundbind!
Vi ønsker jer hjertelig velkommen til gudstjeneste, og håber, I føler jer trygge ved at
komme i kirken. Vi laver også enkelte små udsendelser med søndagssang på kirkens
Facebookside, så følg med der og på hjemmesiden. Stormen tog desværre vores
stander på kirkepladsen, derfor ingen plakater lige for tiden!
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HILSEN OG NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Det nye menighedsråd som indtrådte
1.søndag i advent 2020, har nu afholdt
det første menighedsrådsmøde. Også for
os foregår møder virtuelt, så vi sad
hjemme i egen stue og talte om Ødis
kirkes hverdag.
Julens gudstjenester blev jo aflyst med
kort varsel, men fra 10. januar har Ødis
kirke været åben igen med gudstjeneste,
nadver, sang, musik og fællesskab.
Som det er nu må der dog kun være 30 i
kirken og med 2 meters mellem hver
hustand, 30 minutters gudstjeneste samt
brug af mundbind og sprit. Men nyde
evangeliet, kirkesanger Theas sang og
Karins musik samt Beriths blomster og
lys – det kunne vi i fællesskab.
I øvrigt er kirken åben på hverdage når
graver Berith er på arbejde, så det er
muligt at komme ind og sætte sig og få
en stille stund, hvis man har lyst eller
brug for det.
Alle arrangementer er aflyst eller udsat i
denne tid. Orgelet er blevet renoveret i
denne stille tid og efter flere års tilløb er
der nu kommet ny indgangsdør i kirken.
Jeg vil fremover fortælle lidt fra menighedsrådets arbejde her på Kirkesiderne.
Mvh
formand for menighedsrådet
Eva Egelund Schmidt
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MINIKONFIRMANDER

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

Februar
7. Kyndelmisse kl. 19.00
Sang-og musikgudstjeneste
14. Fastelavnssøndag kl. 10.30
21. 1. søndag i fasten kl. 9.00
28. 2. søndag i fasten kl. 10.30

Marts
7. 3. søndag i fasten kl. 10.30
11. Børnegudstjeneste kl. 17.00
Dåbsjubilæum for 5– og 6-årige
Kom og få børnebibel!
14. Ingen gudstjeneste, vi henviser til
omegnens kirker
21. Mariæ bebudelses dag kl. 10.30
28. Palmesøndag kl. 9.00

April
1. Skærtorsdag kl. 10.30
2. Langfredag kl. 15.00
4. Påskedag kl. 10.30
5. Ingen gudstjeneste, vi henviser til
omegnens kirker

På denne tiden af året plejer vi at starte
op med minikonfirmander for jer der går
i 3. klasse. Det må vi jo ikke nu, og det
er vi rigtig kede af. Men hvis det bliver
en ændring i restriktionerne i foråret, vil
vi gerne prøve at få til et lidt kortere forløb, måske i april og maj. Vi kommer
tilbage med mere information i næste
nummer—håber vi! Hilsen Jette og Inger

Kontakt
Organist: Karin Petersen… 41593437
Sognepræst:
Inger Hvindenbråten ………….. 75598150
mobil
93871700
Graver: Berith Rosenberg .......... 75598121
Formand: Eva Schmidt ………. 61763850
Kirkeværge: John Bording ........ 23204023
Ved dåb, bryllup og begravelse
henvendelse til sognepræsten.
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Tømrer- og
snedkerarbejde..!

EIGIL
FABRICIUS
Eigil Fabricius
Steppingvej 16, Ødis
6580 Vamdrup

www.eigilfabricius.dk

7559 8382 / 2239 6002

Cykler - Knallerter
Plæneklippere - Motorsave
SALG OG SERVICE
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Hvad er det?

Af Frede Nielsen

ber en grå og trist måned. Men sådan
behøver det ikke at være. Det vrimler stadigvæk med liv og farver derude i naturen, og den smukke busk
Benved er en af dem, der giver lidt
ekstra kulør i denne mørke tid. Når
skoven står nøgen uden blade har benvedbuskens røde frøkapsler og orange
frø et farvespil, der kan få humøret
til at stige hos de fleste.
Benved har fået sit navn på grund af
dens hårde, hvide ved. Før i tiden
Hermed en ny ”Hvad er Det gåde” var træet meget benyttet af blandt
også denne gang ude fra naturen.
andet trædrejere og til fremstilling af
trækul. Der er dog eksempel på, at
Det var de modne frugter på planten arbejdere er blevet syge af støvet fra
Benved man skulle finde frem til i
Benved. For nok er Benved utrolig
sidste nummer af Lokalbladets ”Hvad smuk. Ikke mindst om efteråret, hvor
den står i efterårspragt af høstfarver
er Det”.
og med sine smukke og lokkende frugBenved forekommer som regel som
en busk, men kan i få tilfælde vokse
sig til et træ på 6-10 meter. Den er
meget hårdfør og der findes flere arter. I Danmark er der dog kun en
art som vokser vildt. Den er mest
udbredt i de sydlige og østlige egne af
landet og vil gerne vokse i kalkrig
jord. Om foråret har benved små
hvidgrønne blomster, som ikke gør
meget væsen af sig, men om efteråret
står den med flot rødt løv og smukke
lyserøde og orange frugter.
De smukke efterårsfarver er snart
blot en saga og for mange er novem18

ter, men pas endelig på! Stort set alt
på planten er giftigt. I dag bruges den
blandt andet i læhegn, da den er ret
hårdfør overfor vind, og i mange lande bruger man frugterne (tørret og
pulveriseret) som luse- og mølmiddel.
Herhjemme er Benved også blevet en
meget populær prydplante hos haveejere især på grund af dens smukke
røde efterårsløv og farverige frugter.
Man skal dog huske på, at det kan
være en dårlig cocktail, hvis der er
små børn eller hvis man ikke er bekendt med, hvor giftig planten er.

orange frø, og de skal ikke spise mange, før det kan gå meget galt. Hos
voksne kender man til dødsfald, efter
de har indtaget omkring 30-40 frø, og
døden indtraf inden for 24 timer.

Man er også bekendt med flere husdyr
som er døde efter at have spist de nye
skud. Dog er de nye skud en lækkerbisken for hjortevildtet, som er nogle
af de få, som godt kan tåle dem. Benved er også populær hos mange fugle.
De har heller ikke problemer med
giftstofferne. Det er blandt andet fugle som grønirisk, sjagger, solsort og
Det mest giftige hos Benved er frøe- rødhals.
ne fra de smukke frugter. De kan
skade både lever og nyrer. Det er
Kilder: Naturguide.dk.
ofte børn, som lokkes af de smukke,

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

Christiansfeld
Fodpleje
Læge exam.
Fodplejer
Dorthe Birkholm
Kongensgade 13
Christiansfeld

Tlf. 74562117

VÆR GOD VED DINE
FØDDER!
* BØJLEBEHANDLING

* BEHANDLING AF
LIGTORNE
* NEDGROEDE NEGLE
* FJERNELSE AF HÅRD HUD
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Skolen før, nu og i fremtiden

Et historisk rids over Ødis Sogneskole
menlægninger af skoler. Der har i årenes
Fra Ødis Sogneskoles 50 år Jubilæløb eksisteret flere forskellige skoler i Ødis
umsskrift.
Af Skoleinspektør Holger Larsen
Hvad er Ødis? I Ødis Bogen når man ad
mange snirklede omveje frem til den mest
sandsynlige forklaring på navnet Ødis nemlig, at det drejer sig om et øde sted i en
lavning fyldt med vand: Et øde sig.
Når man historisk betragter navneforekomster om Ødis, indbefatter de mange
forskellige stavemåder, f.eks. Øthesiick,
Ødhis, Odhis, Oddis, Øddis, Ødes og Ødis.
Således er det lidt spændende at spekulere
over, hvad sognet i fremtiden kommer til at
hedde. I vores IT-alder er det i hvert tilfælde upraktisk at hedde noget med ”ø”, så
Ødis Sogneskole hedder på world wide
web, oedissogneskole!
Ordet ”sig”, der betyder lavning med
vand og hentyder til hullet lige neden for
skolen, gør, at det er morsomt, at man i år
2003 fik Ødis Sø til at genopstå.
Alt dette er et billede på, at tingene går i
ring, og at historien spiller en endog stor
rolle i vor hverdag.
Ligeledes er det med Ødis Sogneskole,
der i sin nuværende form har eksisteret i 50
år. Skolen bygger også på en lang historisk
udvikling og tradition, der på alle måder er
grundlag for en fremtidsudvikling for skolen og lokalsamfundet.
Ødis Sogn og dermed skolen er præget
af, at der ofte er draget forskellige grænser
i sognet. Historisk set drejer det sig om
grænser mellem landsdele, herreder osv.,
men jeg ser i denne forbindelse mest på
dragning af skolegrænser i sognet.

Sogn.
Oprindeligt var der Ødis Bramdrup og
Ødis skoler, der omkring 1768-1770 blev
slået sammen til Ødis Sogneskole og placeret på Anholt, som jo er stedet, hvor den
nuværende Ødis Sogneskole er placeret.
Denne ældre udgave af Ødis Sogneskole
eksisterede indtil 1855, dvs. i ca. 85 år,
inden den blev nedlagt og delt mellem Ødis
Bramdrup og Ødis.
Fovslet Skole har eksisteret siden 1768,
men har i lange perioder haft de ældste
elever til at gå på Ødis Skole. Skolen blev
holdt i forskellige lejede lokaler, og først i

Skolen på Anholt

1841 blev der bygget skole i Fovslet.

Omkring 1910 bliver der så mange børn i
Ødis Bramdrup Skole, at nogle forældre
med kommunens tilladelse opretter en friskole, der skulle ligge i Farris og hedde
Farris Skole. Den fungerer frem til 1934,
hvor kommunen overtager den og bygger
en ny. Denne skole kommer til at hedde
Farris-Gåskær Skole.
Der eksisterede ligeledes en friskole i
Helt tilbage i 1733 begynder de første skolebyggerier i Ødis Bramdrup og Ødis med Ødis i perioden 1890 til 1903, som blev
kaldt ”Den fine Skole”. Den stoppede dog
hver sin skole. Pga. meget varieret elevtal
op igennem 1800– og 1900-tallet, har man pga. vigende elevtal.
De fire kommuneskoler, Fovslet, Ødis,
mange gange diskuteret udvidelser og samØdis Bramdrup og Farris-Gåskær skoler,
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eksisterer som fire selvstændige skoler,
indtil kommunen efter mange krumspring
beslutter sig for at bygge en centralskole,
ligesom man havde gjort i mange andre
kommuner i det ganske land. Skolerne, der
blev bygget på denne tid i henhold til skoleloven af 1958, den med Den blå Betænkning, havde egentlig deres udspring af skoleloven af 1937. Så i 1960 er ringen atter
sluttet.

lov, som begge stillede store krav til elever,
forældre og skole. Loven fra 1976 handlede meget om åndsfrihed og demokrati og
om at blive opdraget i de dyder, der opbygger dette. Loven fra 1993 handler meget
om individuel kvalificering i nært samarbejde med forældrene. I de senere år har
politikerne dog haft så meget fokus på folkeskolen, at der stort set kommer ændringer til folkeskoleloven hvert eneste år. Den
seneste ændring er trådt i kraft her i august
2010.
Skolen og dens personale skal, hver gang
nye ting præger samfundet, kunne tilpasse
sig dette, heldigvis i en aktiv dialog med
forældrene og andre interesserede parter.
Derfor har Ødis Sogneskole altid været et
lokalt samlingspunkt for sognet og dets
kultur, og vil forhåbentligt også være det
fremover. Skolen sætter stor pris på samarbejdet med alle sognets foreninger.
Her er det også vigtigt at forstå, at fra
Farris Skole
1999 overtog skolen pasningen af børnene i
Kommunen beslutter, at Ødis Sogneskole fritiden ved hjælp af skolefritidsordningen.
skal ligge på Anholt, midt i sognet, der
I 1995 bliver Ødis Hallen opført som en
hvor den tidligere sogneskole lå for over
kommunal hal og gav derved skolen et tæt
100 år siden. Skolen skulle erstatte de fire samarbejde med Idrætsforeningen.
gamle skoler, og både elever og lærere blev I 1997 blev Sogneforeningen oprettet i
flyttet med til den nye skole den 24. okto- sin nuværende form og inviterede naturligt
ber 1960.
skolen til et nært samarbejde. Så oplevel50 år er gået siden ibrugtagelsen af Ødis sen her i år 2010 er, at alle foreninger i
Sogneskole. I disse 50 år har Ødis Sogne- sognet har en positiv dialog og et godt samskole på godt og ondt fulgt udviklingen i
arbejde med sognets skole.
samfundet, som skolerne også tidligere
gjorde. Skolen er en del af samfundet, et
I lyset af alt dette ser man, at rødderne i
billede på samfundet, men også en aktiv
historien på kort og lang sigt er af helt afmedspiller, der er i løbende dialog med det
omgivende samfund.
Så selv om skolen måske bygningsmæssigt
ligner sig selv, så er der i 50 år sket en kolossal udvikling både på bygningens indhold og måden, undervisningen foregår på.
Skolen har trods alt været deltager i en
udvikling af flere folkeskolelove efter den,
som den blev bygget på baggrund af.
Både i 1976 og 1993 fik vi ny folkeskole22

Farris-Gaarskjær Skole på Farriscvej

gørende betydning for skolen og dermed
sognet.
For som samfundet ser ud i dag med internet som en naturlig del af hverdagen og
skolen, ser vi, at verden bliver meget mindre, meget hurtigere. Vi taler om øget samarbejde i Europa for at kunne forholde os
til hele verden. Med et fint ord skal vi nu
forholde os til den fremadstormende
”globalisering”.
Dette kan vi kun gøre, når vore rødder er
kendte. Vi kan som skole forholde os til
den store verden, når vi i det nære og trygge har fået bygget vores grundviden og
selvtillid op.
I 2007 blev vi en del af Kolding Kommune. Vi blev en del af et rigtigt godt skolevæsen, der i samarbejdets ånd gav os rigtige mange udviklingsmuligheder. Men i de
senere år er skolen blevet presset på et vigende elevtal, samt at Kolding Kommune,
som alle andre kommuner i landet, blev
voldsomt presset på økonomien.
Dette pres har givet skolen i Ødis utroligt
store udfordringer her i årene op til 50-års
jubilæet.
Først mistede vi efter en længere debat/
kamp vores 7. klasse, derefter kæmpede vi
i det seneste år for skolens eksistens. Den
kamp vandt vi delvis i Ødis Sogn. Debatten
resulterede i, at byrådet foreslog, at det var
Stepping Skole, der skulle nedlægges, og at
deres skoledistrikt skal overføres til Ødis
Sogneskole.
Resultatet af dette bliver sandsynligvis, at
skolen skal skifte navn, da den fremover
ikke længere kun betjener borgerne i Ødis
Sogn, men også borgerne i Stepping Skoles
nuværende skoledistrikt.
Derfor er det vigtigt, at skolen, hvad den
end kommer til at hedde, består som kulturcentrum for området også i fremtiden. Såfremt skolen og området som sådan skal
bestå, er det meget vigtigt, at skolen er på
forkant med udviklingen både på det pædagogiske, det tekniske og det bygningsmæssige område.

Legepladserne bliver holdt godt ved lige både
sikkerhedsmæssigt og med nye legeredskaber.
Her er det fuglereden, som er meget populær.

Det er vigtig fortsat at have et dygtigt og
udviklingsorienteret personale på skolen
både til undervisning og pasning af børnene.
Det er vigtigt at have et fantastisk godt
samarbejde med forældrene og dermed
også med skolebestyrelsen. Det er vigtigt,
at vi følger med på det tekniske område. I
øjeblikket er det IT. Hvad fremtiden bringer, ved vi ikke, men vi vil ikke tages på
sengen.
Det er vigtigt, at skolens bygninger er
tidssvarende, for at vi på en ordentlig måde
har mulighed for at udvikle vore børn og
unge til at kunne leve i en ny tid. Dvs. vi
skal give dem både ”Rødder og Vinger”.
Altså: De skal vide, hvor de kommer fra,
og hvor de hører hjemme, så de aktivt kan
deltage i og præge udviklingen i verdenssamfundet.
Skolen har i århundreder udført en meget
vigtig mission og vil også fremover være
en vigtig del af børnenes udvikling.
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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:
Kira Nielsen tlf. 26 74 84 35
SFO Steppingvej 14, Afd.leder: Terry Lake
Huset tlf. 21 37 72 42 / mobil 21 37 72 46
Klubben tlf. 21 37 72 45
Kirken/menighedsrådet
Sognepræst: Inger Hvindenbråten,
tlf. 75 59 81 50 / 93 87 17 00
Formand: Eva Schmidt tlf. 6176 3850

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

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

udgives af
Lokalrådet for Ødis Bramdrup, Ødis og Fovslet
Redaktion:
Niels Christensen (ansv.)
Stationsvej 13, Ødis
6580 Vamdrup
7559 8339 / 2084 4579
E-mail:
sogneavisnc@hotmail.com
Frede Nielsen
Kirkesiderne:
Inger Hvindenbråten
7559 8150 / 93871700
Velkommen til Ødis Sogn:
Fovslet:
Karen Nielsen,
51269469

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

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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Ødis Bramdrup:
Linda Puggaard 60666148
linda@stjernehunden.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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Motivet på dette nummers
”Gættebillede” findes i den centrale
del sognet! Godt vintergæt!!
Det var beboelseshuset på adressen
Skovvang 1 i Ødis, der var gåden i
forbindelse med sidste nummers
”Gættebillede”.

Næste nummer:
Udkommer 9. marts 2021
Deadline fredag den 26. feb. 2021
kl. 8.00

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

