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Fjernvarme
Fjernvarme til Ødis og Ødis
Bramdrup kan blive en realitet, hvis opbakningen til projektet er stor nok til at bære
investeringen i fjernvarmerør
fra Vamdrup Fjernvarmeværk og rundt i Ødis og Ødis
Bramdrup.
Læs s. 8

Tirsdag den 7. juni 2022

25. årgang

Hvem vil være ven- Sankt Hans
ner med os?
ved Ødis Sø
Vi er en frivillig forening,
som relaterer til Vesterled i
Ødis, hvor vi er med til at
arrangere diverse arrangementer for beboerne.
Men vi mangler hænder.
Læs s. 9

Torsdag den 23.
juni 2022.
Aktivitetsudvalget i Ødis og
Landsbylauget i Ødis Bramdrup arrangerer igen i år
Sankt Hans med bål på og
ved Ødis Sø.
Læs s. 5

I dette nummer af
Lokalbladet kan du læse

Ødis Byfest 2022 var en stor succes med overvældende
tilslutning. Læs side 7

Orientering fra Ødis Forsamlingshus

I maj nummeret af Lokalbladet
annoncerede bestyrelsen, at der
ville blive holdt et åbent husarrangement en fredag i juni måned.
Af diverse årsager ser bestyrelsen sig nødsaget til at udskyde arrangementet til fredag
den 9. september 2022.

Med venlig hilsen
Ødis Forsamlingshus.
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Lokalbladet
Ønsker sine læsere,
annoncører, omdelere og skribenter
en god sommer

Sognets aktivitetskalender 2022
JUNI

AKTIVITET

ARRANGØR/STED

Ti.d.21.juni kl.19.00

Sang for Sangglade

Vestfløjen

To.d.23.juni kl. 18.00 Sankt Hans ved Ødis Sø

Aktivitetsudvalget og
Landsbylauget / Ødis Sø

SEPTEMBER

AKTIVITET

ARRANGØR/STED

Lø.d.3.sept.

Ekskursion for Menighedsrådet og frivillige

Ti.d.6.sept. kl. 19.00

Sang for sangglade

Fr.d.9.sept.

Åbent Hus i Forsamlingshuset Forsamlingshuset

Vestfløjen

Sø.d.11.sept.kl. 10.30 Høstgudstjeneste

Kirken

Ti.d.20.sept. kl. 19.00 Sang for sangglade

Vestfløjen

On.d.21.sept kl. 10.00 Frokostklubben

Vestfløjen

SEPTEMBER

AKTIVITET

ARRANGØR/STED

Ti.d.4.okt. kl. 19.00

Sang for sangglade

Vestfløjen

On.d.26.okt kl. 10.00

Frokostklubben

Vestfløjen

Lokalbladet overlever

Jeg tror, at flere bare lige skulle mindes
om
det. En enkelt ny beboer var ikke klar
I majudgaven af Lokalbladet udtrykte jeg
over,
at man kunne betale. Jeg vil frem over
bekymring for bladets fremtid. Efterfølgengøre
det
mere tydeligt, hvordan man kan
de har mange betalt 100 kr. og nogle endda
støtte Lokalbladet.
større beløb. Tak for det.
Tak til alle for støtten, og ikke mindst for
Som økonomien ser ud nu vurderer jeg, at
den ros, som bladet også får. Og tak til Thobladet nok skal overleve i hvert fald det
mas, Ugeavisen Vamdrup, som lige gav os
kommende år.
lidt reklame.
Jeg kan oplyse at normalprisen er 100.–
Sang for Sangglade
kr. for et år, hvis flere skulle få lyst til at
Tirsdag den 21. juni arrangerer Sang for
Sangglade en ekstra sommersangaften. Det betale.
er som sædvanlig Lisbeth og Hans Ole,
Beløbet kan betales på
der spiller for os..
Konto: 7040 0000175819
Håber mange kan deltage.
Jette
MobilePay: 2987 9877
nc

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2022

Nr. 6
Nr. 7
Nr. 8
Nr. 9
Nr. 10

deadline 29. juli
deadline 26. august
deadline 23. september
deadline 28. oktober
deadline 25. november
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udkommer 9. august
udkommer 6. september
udkommer 4. oktober
udkommer 8. november
udkommer 6. december

Nyt fra Lokalrådet
SMUK Landsbydag

Den 21. maj blev der traditionen tro afholdt SMUK Landsbydag i hele Ødis
sogn.
Det hele startede med rundstykker i
henholdsvis Ødis Bramdrup, Fovslet og
Ødis. Omkring 70 personer var mødt for
at forskønne sognet. Udover at samle
affald i grøfter og på fortov, blev der
blandt andet også plantet blomster i krukker og bede, samt vasket skilte og sten.
Det var nogle hyggelige timer, hvor der
både blev snakket og grint. Tak for opbakningen.
Lokalrådet siger også tusind tak til Super-Brugsen i både Vonsild og Vamdrup,
for at sponsorere øl og vand, så tørsten
kunne slukkes ovenpå formiddagens
’strabadser’.

Opdatering af Ødis.dk

Som det allerede fremgik af seneste udgave af Lokalbladet, er vi i Lokalrådet
ØBØF, ved at opdatere vores hjemmeside
www.ødis.dk . Derfor endnu en opfordring til alle, der laver aktiviteter i Ødis,
om at komme med indspark til materiale
samt kontaktpersoner, der skal på
www.ødis.dk

Lokalrådet
ønsker alle en god sommer.

Det er en dejlig oplevelse at holde stille et øjeblik ved det gamle Drenderup Voldsted
og kikke på de smukke gamle træer, mens man lige så stille tænker tilbage på fortiden,
da der her lå et mindre slot ejet af adelsslægten Lindenov frem til 1584, hvor det blev
mageskiftet med Kronen omkring Ørslev Kloster i Højslev ved Skive. (Foto: Frede N.)
3

Velkommen til Ødis Sogn
Af Inge M Thomsen

Velkommen til den nye familie
på Søndergyden 10, der overtog
nøglerne den 1. april.
Familien består af Emil på 5 år,
Niklas på 11 år, Tina Lillesø på
33 år og Dennis Jensen på 36 år.
De kommer fra en lejlighed i Kolding og
er faldet rigtig godt til i huset. Alle nyder
de hus med have, søde naboer, der har børn
i samme alder (mere eller mindre) og andre
naboer, der har hilst på og endda en, der er
kommet med en blomst. Super velkomst.
De 2 katte Olli på 8 år og Mille på 3 år har
også hurtigt vænnet sig til at være udekatte.
Emil går i børnehave i Kolding, og nu
kommer der lidt med store bogstaver :

DER VAR DESVÆRRE IKKE
PLADS I BØRNEHAVEN I
ØDIS – kære politikere, få nu
bygget til.
Har nu lige læst den gode nyhed: Der bliver bygget ud. Det
når Emil nok ikke at nyde godt
af, men det gør forhåbentlig de
næste mange børn, der bliver født
her eller flytter til området

nyder at gå i haven, og planer er der nok af.
Vi sad og hyggede hos med kaffen i en
dejlig krog bag huset.
Dennis var i 2005 udsat for en ulykke, og
hans tidligere job som butikschef i møbelbranchen kunne han ikke klare mere. Han
Og det er rigtig ærgerligt, for han og er nu efter mange år endelig bevilget
hans forældre ville gerne have, at han lærte flexjob og arbejder nu mest hjemmefra for
nogle af de børn at kende, som han i 2023 et lille firma i Vejle, primært arbejde ved
skal starte sammen med oppe i Ødis Skole. Pc.
Niklas på 11 år gik på Realskolen i KolHan starter hver dag med at køre til Kolding, men ham har de flyttet til Ødis Skole, ding svømmebad for at gå i sauna mm, for
og han er rigtig glad for at gå der.
simpelthen at få kroppen i gang. Respekt.
Niklas er som alle andre på denne alder
Han nyder det stille liv ved at fiske i Ødis
optaget af computer, men en fisketur med
Sø og har allerede taget de flotteste billefar ovre i Ødis Sø er også ok. Emil er hot
der, nævnte han kunne sende nogle til
på fodbold, og de har talt om, at han skal
Ødis.dk. Det er altid godt med nye billeder.
starte oppe ved skolen. God ide på den
måde at lære nogle flere børn at kende.
Tine kører til Kolding, hvor hun arbejder
som receptionist hos tandlægerne: Godt
Smil. Hun er nu også uddannet klinikassistent.
Efter huskøb er der nok at se til, og hun
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Sankt Hans ved Ødis Sø
torsdag den 23. juni 2022

Aktivitetsudvalget i Ødis og Landsbylauget i Ødis Bramdrup
arrangerer igen i år Sankt Hans med bål på og ved Ødis Sø.
Der bliver rejst et telt, så der er mulighed for at
komme lidt i læ, hvis man vælger at spise dernede.
Der vil være bord/bænke sæt i teltet, men man er
også velkommen til selv at medbringe bord og klapstole, eller måske bare et tæppe og en madkurv.
Der bliver opstillet grill, så man har mulighed for
at grille sine bøffer og pølser.
Der bliver rejst et telt med bod, hvor der kan købes øl og vand, samt kaffe og kage.
Der bliver opstillet små fodboldsmål som de tidligere år.
Der vil blive lavet et lille bål, så børnene kan bage snobrød, og skumfiduser.

Aftenens program vil være:
Kl. 18.00: vil grillen være klar til bøffer og pølser, og det lille bål være
klar til snobrødsbagning. Boden vil være åben, hvor der kan købes øl og
forskellige sodavand, og senere kaffe og kage. Snobrødsdej hentes i boden, og pinde findes på pladsen. Der vil også være skumfiduser og kiks.
Kl. 19.30 kåres den mest spændende heks, en tradition som Landsbylauget har bidraget med. ”Heksene” tilbydes efterfølgende, at blive anbragt
på det store bål.
Kl. 20.00 bydes der velkommen til årets Sankt Hans fest ved Ødis Sø.
Kl. 20.00 Formand for Landsbylauget i Ødis Bramdrup, Claus Mørkøre
holder båltalen. Herefter tændes bålet på søen, og vi synger de omdelte
sange.
Man er mere end velkommen til at gå i boden, hvor der kan købes øl og
sodavand, samt kaffe og kage.
Vi håber på godt vejr, og at rigtig mange
vil være med til at fejre årets længste
dag og få sendt heksen afsted til Bloksbjerg med maner.
Aktivitetsudvalget og Landsbylauget
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Velkommen til Ødis Sogn
Benjamin arbejder som produktionschef ved Gruberg i Haderslev,
hvor han har været
siden læretiden.
Seks år er det blevet til.
Fritidsinteresser
kan der heldigvis
også blive tid til.
Han går til lerdueskydning 2 gange om ugen, hvor han rigtig
kan fyre den af. Han går også på jagt, men
det er (heldigvis) ikke altid der bliver løsnet skud. Benjamin er også en ørn i køkkenet, hvor han med glæde bruger mange
timer på at kreere en velsmagende middag,
gerne med et glas og hyggeligt selskab.
Benjamin er glad for huset og den gode
udsigt, men er som så mange andre i byen
ked af, at der køres så stærkt.
Den tilhørende dobbeltgarage huser bl.a.
endnu en hobby, nemlig hans A.T.V.
Han er lidt usikker på, hvor i byen han
må køre, så hvis der er en der ved, hvor det
kan lade sig gøre, så kontakt ham endelig.

Af Lone Mørkøre

Velkommen til Benjamin Møller
Bidstrup, der har købt Farrisvej
22, det fine nymalede grå træhus.
Det var netop den gode stand huset er i, der fik Benjamin til at slå sig ned i
byen. At kunne flytte ind uden at lave de
store ombygningsprojekter, passede ham
glimrende.
Det eneste der pt skal findes en løsning
på, er den spøjse thujahæk, der ikke står
side om side som planterne burde gøre,
hele vejen rundt om huset.
Benjamin der er 31 år, har sidst boet i
Rødding, men voksede op i Jordrup, hvor
han var nabo til Clarissa, og som han pudsigt nok er blevet nabo til igen. Han har
også en fætter på Gl. Møllevej, så han kender allerede en del i byen.

Ester og Hans Clausens
Mindefond

til glæde for beboerne/børnene.
4. Fondens støtte må
Igen i år uddeler Ester og Hans Clausens
ikke ydes som erstatMindefond fondsmidler til projekter i Ødis
ning for offentlige
Sogn, der lever op til fondens formål og
ydelser.
vedtægter:
Ansøgningen skal indeholde beskrivelse af
1. Der kan ydes støtte til det kirkelige og
formålet samt hvordan midlerne vil blive
kulturelle arbejde i Ødis Sogn; herunder
anvendt.
ikke mindst ungdomsarbejdet.
2. Der kan ydes støtte til Idrætsforeningen i Deadline for ansøgningen er den 1. august
2022.
Ødis sogn og til driften af Ødis Hallen.
Ansøgningen sendes til fonden på mail3. Der kan ydes støtte til sociale formål;
adressen: clausen.mindefond@gmail.com
herunder hjælp til anskaffelser på plejehjemmet Vesterled eller anskaffelser af
Bestyrelsen,
legetøj og lignende til børnehave, vuggeEster og Hans Clausens Mindefond
stue og SFO, hvor anskaffelserne kan være
6

Ødis Byfest 2022

Det var en fantastisk dag!
TAK for den store opbakning til hele vores
lokalsamfund.
Tak for at bidrage til en dejlig dag. Tak til
Borgmesteren for en fin tale, Tak til de
frivillige, som har hjulpet. Tak til Diddes
for at sponsorere popcorn, Slush ICE og
candyfloss.
Vi er stolte af, at vores lille samfund kan
samles om sådan et arrangement. Vi håber,
det er med til at vise omverdenen, at små
lokalsamfund er værd at bevarer.
Vi håber dagens succes, har lagt grundstenen for at bære ideen videre til næste år.
Det kunne evt. være et arrangement for
Støtteforeningen, og så er det jo kun fantasien der sætter grænser - måske det endda
kan ende med en byfest weekend.
Vi Berit, Katrine, Julie og Sandra vil gerne
takke af for denne gang og sige endnu engang tak for opbakningen.
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Fjernvarme til Ødis og Ødis
Bramdrup

alle reklamerne, kontakt da bare Vamdrup
Fjernvarme. De har meget obs. på området
her og svarer gerne på alle henvendelser.
Lokalrådet opfordrer derfor til, at så mange som muligt tilkendegiver positiv eller
negativ svar på projektet, både dem med
gasfyr, oliefyr, træpillefyr, flisfyr eller anden form for opvarmning. Vamdrup Fjernvarme tilkendegiver, at der findes løsninger
på alle konverteringer til fjernvarme.
Hvis planen holder med hensyn til antal
positive tilbagemeldinger og myndighedernes godkendelser af projektet, kan der forventes opstart i sidste halvår af 2025.
Der er fra Vamdrup Fjernvarme oplyst en
pris på ca.74.000 kr. for en stort set komplet installation. Andre landsbyer i Kolding
Kommune, der også arbejder med tilsvarende projekter, må påregne en pris på
100.000 til 120.000 kr. for en tilsvarende
tilslutning.
Viste du at: Et gennemsnitshus med
fjernvarme i Vamdrup bruger 12.800 kr. til
varme i 2022.
Vamdrup Fjernvarme anvender kun overskudsvarme fra Rockwool og Energisten i
Kolding.
I Folketinget er der et meget stort flertal
for udfasning af naturgas i private boliger
fra 2028.

Af Jens Søgaard Jørgensen

Fjernvarme til Ødis og Ødis Bramdrup
kan blive en realitet, hvis opbakningen til
projektet er stor nok til at bære investeringen i fjernvarmerør fra Vamdrup Fjernvarmeværk og rundt i Ødis og Ødis Bramdrup.
Fovslet kan desværre ikke komme på tale,
da afstanden er for stor, og der er for få
boliger.
Der blev den 17. maj afholdt et informationsmøde i Ødis Hallen, med god tilslutning. Ca. 150 personer var mødt op, hvor
repræsentanter fra Vamdrup Fjernvarme
gav en rigtig god orientering, der også efterfølgende blev fulgt op med mange opklarende spørgsmål fra deltagerne, der udviste stor interesse for projektet.
På mødet blev der udleveret en orienterende skrivelse, der også indeholdt en svarkupon, der kunne returneres, hvis man var
interesseret i at få fjernvarme. Det var og er
ikke en bindende aftale, kun en interessetilkendegivelse.
Fra mødets afholdelse den 17. maj og til
den 25. maj er der indsendt 98 positive
svar. Dette foreløbige tal på så kort tid indikerer en rimelig stor interesse for projektet. Svartiden løber frem til den 15. juni.
Hvis der er husstande, der ikke var repræsenteret på mødet, har Vamdrup Fjernvarme været rundt og poste en skrivelse i postkasserne. Hvis denne er blevet væk mellem
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Hvem vil være venner med os?

Vi er en frivillig forening, som
relaterer til plejehjemmet Vesterled i
Ødis, hvor vi er med til at arrangere
diverse arrangementer for beboerne.
Men vi mangler hænder. Der er brug
for mange flere frivillige, som vil gøre
en forskel for beboerne. Det kan være
at tage med på udflugter, gåture, højtlæsning, hjælpe i baren om mandagen
eller bare hjælpe, hvor der er brug for
det, således at det bliver sjovere at være
på plejehjem.
Alle er velkomne til at melde sig.
Er dette noget for dig / jer, ville det
være dejligt, og I kan henvende jer på
et af følgende tlf. nr.
Kirsten
2972 0132
Lene
2230 9750
Henriette
4092 8424

Bestyrelsesarbejde??

Kasserer:
Styrer penge,
Opkræver kontingent
Aflægger regnskab til møder og
generalforsamling
Sekretær:
Skriver referat og sender det til bestyrelsen
Øvrige medlemmer
Deltager i møderne, og hjælper der,
hvor der er behov.
Mødeaktivitet max. 4 gange årligt

Hvad består bestyrelsesarbejdet af?
Formanden:
Har det overordnede ansvar.
Indkalder til møder
Tager sig af indkomne forslag
Søger diverse fonde samt
kommunen
Kontakt til samarbejdspartnere
Næstformand:
Træder i formandens sted, hvis
denne ikke kan være til stede

Lene Funder
Kasserer
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Hvilken vej ?

dennedenne
gang er fra
””Vejgættebilledet”
Vejgættebilledet”
den østlige del af sognet!
gang
er fra den centrale del af
Hvor mon vejen findes?
sognet!
Hvor mon
det er foto-var
Sidste nummers
”Vejgættebillede
et
stykke
af
Grønforten
i
Fovslet set fra
graferet?
Christiansholmsvej.
Sidste nummers

”Vejgættebillede var en
stump af Farrisvej set mod
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Smuk Landsbydag i
Fovslet
Vejret viste sig fra sin gode side
lørdag den 21. maj, hvor indsamlingsdagen i Fovslet startede
som den plejer, med kaffe og
rundstykker hos Gerda og Niels.
Desværre var deltagelsen ikke
så høj i år, men de der mødte op
gik ud på deres sædvanlige ruter.
Trods den sene indsamlingsdato, hvor vejgræsset var vokset
ret så højt, og de få indsamlingsdeltagere, blev det dog til en
pæn portion affald.
Kn

Modetøj til alle kvinder
str. 32-54
Torvet 8 - 6580 Vamdrup
28723822
mail: info@berg-co.dk

Udtrækning af
ØdisIF lotteri
maj 2022

230, 106, 134,
10, 178, 96,
180, 231, 14,
207, 215, 101
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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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DÅBSJUBILÆUM OG BÅLGUDSTJENESTE
Den 5. maj var der mange ting,
der skulle ske på den samme
eftermiddag:
Endelig—efter to år pause—
måtte vi endelig arrangere dåbsjubilæum igen! Alle dem, der
var døbt for 5, 6 og 7 år siden
var inviteret i kirken for at få sin
børnebibel. Det var flot at endelig få fejre dåbsjubilæum igen!
Egentlig havde vi planlagt at det
hele skulle foregå i præstegårdshaven, men vejret var ikke helt
på vores side, derfor holdt vi
Over:
Stolte dåbsjubilarer som lige har fået sin børne- gudstjenesten inde i kirken.
bibel i kirken
Her var det også skattejagt, og
Under:
alle dem, der fandt en guldpenge
Graver Berith har gang i et stort, flot bål i haven et sted i kirken, måtte få kigge i
skattekisten og se, verdens fineste skat. En aktivitet for både yngre og
også nogle af de lidt ældre :)
Bagefter trodset vi det lidt ustabile forårsvejr og samledes omkring bålet i haven. Her kunne alle nyde den dejlige
mad som ”Engleklubben” havde lavet, så
vi hygget os rigtig meget med pølser og
snobrød. Og da vi var mere end 60 mennesker til stede, var der ingen madrester
tilbage da vi var færdige med måltidet!
Til sidst var der tid for leg og sjov med
spejderne, sådan at alle kunne få lidt
varme i kroppen igen.
Tusind tak til alle for en superhyggelig
eftermiddag!

JUNI—JULI—AUGUST
maj 2018
2022
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FROKOSTKLUBBEN
Møde i Frokostklubben
den 18. 05. 2022

Jernbjælker og andre genstande flyver gennem luften,
og 355 husstande i Seest bliver
Denne måneds oplægsholder var Finn skadet. Af dem bliver 176
Hansen, tidligere indsatsleder ved Kol- ubeboelige. Trykket kan mærding Brand, som fortalte om Seestkata- kes flere steder i Kolding, og
helt i Skåne bliver der smadret
strofen.
Finn viste først en video, som TV 2 hav- vinduer.
Dette var selve katastrofen, og Finn forde optaget, og vi kunne alle genkende de
frygtelige billeder af eksplosionerne og de talte derefter om hele logistikken omkring
forløbet.
skader, de medførte. Derefter fortalte han
I starten bad politiet folk om at blive inom selve forløbet, og om hvordan det var
dendøre. Derefter blev der lavet en evakueblevet håndteret.
Katastrofen indtraf d. 3. november 2004 ringszone på 500 m., og folk blev sendt til
og startede som en containerbrand. Brand- Bakkeskolen. Denne zone blev senere udvæsenet kom og prøvede at køle containe- videt til 1000 m., og folk blev sendt til
Ålykkeskolen.
ren ned med vand. Det lykkedes ikke, og
Når sådan en katastrofe indtræffer, bliver
branden bredte sig til de øvrige containere.
I disse containere og i en stor betonhal var der indrettet en kommandocentral, som
giver besked til politiet, kommunen, kriseder i alt 2000 tons fyrværkeri.
styringsstaben i kommunen samt pressen.
Kl. 15.25 eksploderer en container, en
Finn fortalte videre, at han midlertidig
brandmand bliver dræbt og syv andre
overtog køreteknisk anlæg på Vranderup
brandmænd kommer på sygehuset. Alle
vej til parkering til alle køretøjer.
brandbiler på nær en brænder. Kl. 17.45
På et tidspunkt var der 82 køretøjer på
kommer den store eksplosion fra hallen.
pladsen,
og der blev også tilkaldt en heliTrykbølgen er enorm og svarer til 2,8 på
kopter. Alt sammen for at komme ind og
Richter skalaen.
efterslukke så hurtigt, det var muligt.
Politiet spillede også en stor rolle både
Program for efteråret 2022:
ved evakueringen og det efterfølgende
pressemøde på Ålykkeskolen.
21. 9.2022: Else Møller
Det var fantastisk at få fortalt hvordan
Jeg elsker den brogede verden og alle
beredskabet fungerer i sådan en katastrofedens finurligheder
situation, og Finn viste skematisk alle de
forskellige parter, der skulle informeres og
26.10. 2022: Bjarne Andresen
Omsorgen for tidligere udsendte dan- tilkaldes.
Efterfølgende har man konstateret, at
ske FN-soldater
branden opstod ved omlæsning af en kasse
16.11. 2022: Peter Sejer Sørensen
fyrværkeri. Der var fejl på raketterne i denFra Kina til Bramdrupgård
ne kasse, der manglede en pakning på raketterne.
21.12. 2022: Jens Groff
Mange tak til Finn for et spændende og
Historien bag Frøkær Vingård
lærerigt oplæg.
Kontaktpersonerne er:
Jens Vang
2174 8508
Christian Dahl
4032 5985
Rasmus Ravn
8190 4800

Dette var det sidste oplæg i forårssæsonen, så jeg vil ønske jer alle en god sommer.
Rasmus Ravn
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NYT FRA KIRKEN OG MENIGHEDSRÅDET
Lægmandsgudstjeneste.

En gang imellem kan der være behov for
en lægmandsgudstjeneste i kirken, og derfor er vi i menighedsrådet sammen med
vores præst, blevet enige om, at vi ønsker
at oplære borgere i sognet til sådan en
tjeneste.
I den nærmeste fremtid kan kirkegængere i
Ødis møde op i kirken og opleve, at gudstjenesten afvikles af en såkaldt lægmand og
ikke præsten. Både stiftet og provstiet anbefaler stærkt, at de enkelte sogne uddanner deres egne lægmænd, som i akutte situationer kan erstatte præsten, hvis hun/han
er sygemeldt eller på anden vis ikke kan
afvikle gudstjenesten, og der ikke er andre
præster i de omkringliggende sogne, som
kan tage over. I forbindelse med Covid 19
epidemien var der på landsplan flere eksempler på, at det var svært at afvikle gudstjenester om søndagen de steder, hvor flere
præster på samme tid var ramt af Corona.
På menighedsrådsmødet i maj drøftede vi
emnet. Der er foreløbig 5 personer fra vores egen menighed, som gerne vil stå til
rådighed, hvis det skulle blive nødvendigt
at afholde en lægmandsgudstjeneste. Der er
to ting som lægmænd ikke kan gennemføre
under en gudstjeneste, og det er dåben og
nadveren.

Vores egen præst Inger Hvindenbråten vil
efter pinse invitere de interesserede lægmandskandidater til undervisning i Vestfløjen samt i kirken, og vores mål er, at kandidaterne er færdiguddannede, når efteråret
sætter ind. Det bliver spændende at følge
lægmandkandidaterne, når de inden længe
skal møde op på kirkebænken til undervisning.
Menighedsrådet siger på forhånd tak til de
personer, som stiller sig til rådighed for
kirken, således at vi altid kan afvikle vores
gudstjenester.
Hans Ole Petersen

GOD SOMMER!

Her kan I se, den smukkeste rhododendron blomstre på kirkegården en dag i
maj. Som I kan læse af gudstjenestelisten
på næste side, er der ikke så mange gudstjenester i sommer. Dette skyldes ferietid
for personale og præst. Vi skal nyde sommeren og samle kræfter til efterår og vinter. Hvis I savner at komme i kirken, besøg gerne en af vores smukke nabokirker.
Der er altid gudstjeneste i en kirke i nærheden. Eller besøg vores dejlige kirkegård og oplev stilheden der.
Rigtig god sommer til alle!
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HØSTGUDSTJENESTE
2022

Gudstjenester i Ødis Kirke
sommer 2022
Hvor andet ikke er nævnt er
gudstjenesten v/sognepræst
Inger Hvindenbråten

Vi ønsker velkommen til
høstgudstjeneste
søndag den 11. september kl. 10.30.
Vi glæder os til at se hvad for nogle
flotte kunstværker børnehaven og
skolen vil pynte kirken med i år.
Efter gudstjenesten samles vi i præstegårdshaven, hvor Kristian og Jens
venter med grillen fuld af pølser, og vi
serverer også kaffe. Ved regn rykker
vi indenfor i Vestfløjen.
Her nogle glimt fra sidst år:

Juni
5. Pinsedag kl. 10.30
12. Trinitatis søndag kl. 9.00
19. 1. søndag efter Trinitatis kl. 10.30
26. Ingen gudstjeneste, vi henviser til
omegnens kirker

Juli
3. 3. søndag efter Trinitatis kl. 10.30
10. Ingen gudstjeneste, vi henviser til
omegnens kirker
17. 5. søndag efter Trinitatis kl. 9.00
24. Ingen gudstjeneste, vi henviser til
omegnens kirker
31. Ingen gudstjeneste, vi henviser til
omegnens kirker

August
7. 8. søndag e.Trinitatis kl. 10.30
Anna-Sofie Arendt
14. Ingen gudstjeneste, vi henviser til
omegnens kirker
21. 10. søndag efter Trinitatis kl. 10.30
28. 11. søndag efter Trinitatis kl. 9.00

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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Guldkonfirmander 2022
GULDkonfirmanderne mødtes den
23. april 2022
Vi var en flok, der
blev konfirmeret
her i Ødis Kirke af
Pastor Thysen for
50 år siden, så nu
kan vi kalde os
GULDkonfirmander.
Vi var inde at se
kirken, som er blevet renoveret med
nye tiltag, men
genkendelsen
skabte gamle minder.
Dagen fortsatte
hjemme hos en
”gammel konfirmand”. Her gik snakken
lystigt helt indtil midnat.
Snakken gik på de oplevelser gennem 7
år på Ødis Skole, og hvad vi havde bedrevet tiden med siden.

Der var gensyn med gamle fotos fra lejrskolen i Blåvand, klassefotos og et gensyn
med en gammel poesibog, som var moderne dengang.
Anette Pallesen
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VESTERLED
Lidt nyt fra os på Vesterled

Januar var lidt stille. Vi havde en miniudgave af Nytårskur, hvor der blev snakket
om, hvad det nu var og hvorfor man afholder kur. Dertil fik vi lidt boblevand og chokolade. En hyggelig formiddag.
Der har også været lidt sang og musik
samt en gang minibanko. Den rigtige banko kom også i gang igen med Vennekredsen.
Vi havde også busture ud
i det blå både med Vennekredsen og mig (Sanne
Q).
Den ene tur med mig var
til en stald i Stepping,
Fælles busture med Vennekredsen og
hvor vi kunne køre helt
Sanne Q, hvor vi kører 2 busser er også
ind i stalden med bussen. populære.
Det var bare et hit.

Februar

April

Der blev lavet hemmelige gækkebreve, og
det var bare så hyggeligt. Flere kunne de
gamle remser, som der
blev skrevet
på brevene
til deres
kære de
fleste lavede 1-2 stk.
så det bare
at vente og
se ☺

Tirsdag den 5. april spiste vi fælles aftensmad i salen. Da fik vi besøg af De Sangglade, som kom forbi for at synge og spille
lidt for os.
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VESTERLED
Påskefrokost

Vi holdt en fælles påskefrokost
i salen den 6.
april, hvor Bente og Charlotte
lavede mad til
os. Også der fik
vi et par hyggelige timer sammen i vores
spisesal.

Erindringsdans

Påskegudstjeneste

Onsdag den 27. april blev den dag vi gik i gang med
Langfredag havde vi påskeErindringsdans med alle vores danseglade beboere. Det
var et hit. Vi skal så mødes til dans 7 gange mere, inden gudstjensten her hos os, meget
hyggeligt.
vi afslutter med afdansningsbal i Forsamlingshuset til
oktober
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VESTERLED
Maj

Uge 18 havde vi besøg af Søren Brynjolf,
som er træ-kunster. Han skulle lave en fin
bænk til os på Vesterled.
Det skal siges, at de 3 dage han var her,
kom der liv og glade dage både med en
fælles grilldag og dejligT besøg af børnehaven, hvor Søren gav et nummer med sin
abe, som er lavet af træ.

Men aben kan snakke og synge, ja og
drille Søren. Det var et stort hit både for
børn og vores beboere, samt personalet.
Alt dette kunne lade sig gøre, da vi har
været så heldige at få penge fra Ester og
Hans Clausens Mindefond.
Stor TAK fra os.

Da Søren var færdig med vores bænk fik
han en god ide. Af den sidste stamme lavede han en tromme til børnehaven. Tak
for nogle dejlige dage og en flot bænk…
Det var noget af det vi har lavet siden
januar.
Vi ønsker alle en god sommer her fra
Vesterled.
Sanne Q,
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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.
se side 31
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Kolding Kommunens ungdomslederpris

hendes indsats som
leder for Bæverflokken
gennem flere år. KaroAf Anne Krogsgaard
line har desuden arbejDen 5. april 2022 havde lederne fra KFUM det aktivt for at få en
-spejderne i Ødis sat hinanden stævne på
klan-gruppe op at stå
Kolding Teater. Anledningen var Kolding for unge og lidt ældre
Kommunes uddeling af priser til aktive,
med lyst til friluftsliv.
ledere og foreninger fra fritids- og idrætsVi kan kun opfordre
området.
andre foreninger i Ødis
Helt præcist var vores baggrund for at
inden for fritids- og
være der, at vores unge leder Karoline
idrætsområdet til at indstille ledere unge
Knudsen skulle modtage en af de 6 ungsom gamle, forenings initiativer o.lign. til
domslederpriser. Det måtte vi med til for at de priser, der er. For i vores lokalområde er
fejre og sige hende tak.
der mindst lige så mange og dygtige ledere
Helt tilbage i januar sendte vi en indstil- samt forenings initiativer, som i alle andre
ling af Karoline til prisen for hendes inddele af kommunen.
sats hos KFUM-spejderne i Ødis og særligt

LOKAL AVISEN
for 40 år siden

Nr. 6 torsdag den 27.
maj 1982

Enestående fund i
Ødis Bramdrup
EN UROKSE MED
KALV

gang man i Danmark har
fundet en urokse med kalv.
Indtil nu er kraniet med et
57 cm langt horn samt en
ryghvirvel gravet fri og
sendt til nærmere undersøgelse.
Ud fra en foreløbig undersøgelse af den velbevarede
ryghvirvel anslås oksens

Museet på Koldinghus har
afsluttet en indledende udgravning af noget så specielt som en urokse med kalv
- mindst 6000 år gammel.
Vivi Jensen Koldinghus,
oplyser, at det er første

Forårskoncert på Ødis Sogneskole

Atter i år fik tilhørerne en dejlig oplevelse ved
forårskoncerten på skolen.
Med smittende glæde over deres musik– og
sangoplevelser præsenterede de mange aktører
et rigt og afvekslende program.
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skulderhøjde til 2,20 m, så
det har været en velvoksen
krabat.
Fundet blev gjort hos
gårdejer Niels Christensen
på Enghavegaard i Ødis
Bramdrup, der var i færd
med at få drænet en eng.
Uroksen, der er stamfader
til nutidens malkekøer, levede i Danmark i oldtiden,
nærmere bestemt jægerstenalderen for omkring 10000
år siden. Den kunne veje
mere end 500 kg og dermed
et eftertragtet bytte for datidens jægerstammer.

Hvad er det?

Af Frede Nielsen

Pilene deles i ”sommerpile”
og ”vårpile”. Vårpilene, der
mest er buske eller små træer,
blomstrer med ustilkede rakler
på korte, sidestillede dværgskud,
der kun sjældent bærer løvblade,
og da kun få og små. Til vårpilene hører seljepil, øret pil, gråpil, krybende pil, dugpil og
Hermed en ny gåde i form af
båndpil.
”Hvad er Det”
Sommerpilene er for det
meste store buske og træer. De
Sidste nummers ”Hvad er
blomstrer senere, ved eller efter
Det” var et billede af nogle
hanrakler fra en pilebusk. Det løvspring med stilkede rakler på
bladbærende sideskud. Til somer måske ikke umuligt, men i
hvert fald svært at identificere merpilene hører femhannet pil,
de enkelte pilearter i den danske skørpil og hvid pil.
Piletræer er tvebo, hvilket
natur, da der dels findes en
længere række arter, som ligner vil sige, at han- og hunblomster
hinanden – dels hybridicerer de forekommer på samme træ.
Pilebark er ophavet til det
enkelte sorter, så vi må nøjes
smertestillende
med ovennævnte definition.
stof acetylsalicylsyre, på grund
Pile-slægten (Salix) er
en artsrig slægt af hurtigt vok- af dens indhold af salicin.
sende, løvfældenKilder:
de træer og buske. Langt de fle- Træer og buske i landskabet
ste pilearter vokser
Wikipedia
som pionertræer på fugtig jord
langs vandhuller og bække, hvor
de er et vigtigt fødegrundlag
for bæveren.
26

Åben Hal har brug for hjælpere
Cafeteriets bestyrelse vil gerne takke
for hjælp og fremmøde til Åben Hal de
seneste måneder.
Næste Åben Hal er igen til september, og fortsætter så den første fredag i
hver måned frem til Marts.
For at vi kan opretholde det Åben
Hal, vi så gerne vil, for alle byens
børn, har vi brug for hjælp!
Det vi har brug for, er dit navn og
telefonnummer, hvis vi må spørge dig

en gang i ny og næ, om du kunne hjælpe en times tid før eller efter Åben
Hal, med at finde redskaber frem i hallen, eller pakke dem væk igen. Eller
hvis du kunne tænke dig at hjælpe et
par timer i køkkenet under Åben Hal.
(Hvad du kan og vil, er helt op til dig)
Vi vil så gerne, at Åben Hal kan fortsætte for byen, vores børn og lokalsamfund.
Så kunne du tænke dig at give os en
hjælpende hånd, en fredag, kan du
komme på listen ved at sende navn og
telefonnummer til
Julie Krarup Christensen
tlf.

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
27

25 55 59 05

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: Hans Ole Petersen tlf.4079 0065
hanso59@outlook.dk
Kirkeværge: John Bording, tlf. 23 20 40 23
Vesterled
Ødis Byvej, tlf. 76928990
Vesterleds Vennekreds
Formand Jens Henriksen, tlf. 40362823
Anden kontaktperson:
Stig Funder tlf. 53 35 69 05
Sang for Sangglade
Kontaktperson: Jette Christensen 25595106
Ødis Forsamlingshus
www.odisforsamlingshus.dk
info@odisforsamlingshus.dk
Formand: Eigil Laursen, tlf. 7559 8199
Udlejer: Minna Laursen, tlf. 6136 6015
Lokalrådet for Ødis Bramdrup, Ødis og
Fovslet
Formand: Annebet Sjøgaard
Tlf. 29310099 mail: info@annebet.dk
Aktivitetsudvalget
Formand: Eigil Laursen tlf. 75 59 81 99
Eller kontakt Inge M. Thomsen, 20 14 20 71
Beboerforeningen for Fovslet og omegn
Kont.person: Karen Nielsen, 51269469
Landsbylauget Ødis Bramdrup
Formand: Claus Mørkøre tlf. 51554484
Mail: claus@lone-m.dk
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“Skovtrolden”
v/Torben Lindegaard, tlf. 28 70 72 71
Ødis Antenneforening www.oedisaf.dk
Formand: Kai Videbæk, tlf. 75 59 84 09
Vandværkerne
Ødis: Anders Dahl, Tlf.: 2637 5713
E-mail: formand488@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: Lene Frost tlf.: 60 16 10 80
Fodbold: Martin Berg Jessen 29 45 15 60
Håndbold: Lene 60 16 10 80
Charlotte 42 66 03 77
Badminton: Martin 29 45 15 60
Gymnastik: Marie 23 42 39 85
Støtteforeningen for Ødis IF
Formand:
Ødis Hallens Cafeteria
Formand: Camilla Matthiesen tlf. 5190 5098
Krolfklubben i Ødis Kroge
Formand: Ole Reeckmann, Kolding
Tlf.: 20 20 75 89
Email: ole@olvi.dk
Krolfklubben ”Madholdet”,
Ødis Bramdrup
Formand: Vagn Hugger, tlf. 91 54 24 73
Ødis KFUM spejdere
www.odisspejder. dk
Tvetohytten, Vamdrupvej 16 A
Henvendelse: Anne Krogsgaard, 2388 9196
Gruppeleder: Jette Røgen, 75 59 86 86
Bævere og Ulve: torsdag kl. 16.45 - 18.15
ØBcH: Ødis Bramdrup civile Hundeførerforening
Kontakt Ingo 21332021
ingo@find-us.dk
Hjemmeside: www.dch-obch.dk

Lokalbladet

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

Vamdrup Bibliotek

Jernbanegade 1
Åbent m. personale:
Mandag kl. 14.00-17.00
Torsdag kl. 10-12
og 14-17
Åbent med
selvbetjening:
Hele ugen
kl. 7.00-22.00
Servicetlf. t. Kolding:
Man-fre kl. 9-18
Lørdag kl. 10-14

Velkommen til Ødis Sogn:

Kolding

Kommune

Akseltorv 1
6000 Kolding
Telefon 79 79 79 79
Telefax 79 79 20 33
E-mail: kommunen@kolding.dk
Hjemmeside: www.kolding.dk
Bank: 7040-2902103

Ekspeditions– og telefontider:
Mandag-onsdag ………. kl. 8.00-15.00
Torsdag ……………..… kl. 8.00-17.30
Fredag ……………….. kl. 8.00-14.30
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Fovslet:
Karen Nielsen,
51269469
Ødis Bramdrup:
Lone Mørkøre
20671713
lone@lone-m.dk
Ødis:
Inge M. Thomsen, 20142071
imt-pbt@post.tele.dk
Kasserer:
Jytte Dantoft,
Skovvang 1, Ødis 7559 8385
Annoncer:
Kristian Frandsen
Skovvang 7
2639 8292
Tryk:
InPrint A/S
C.F. Tietgens Vej 7B
6000 Kolding
Oplag: 660
heraf omdeles
590 i Ødis Sogn
ca. 70 sendes udensogns
Abonnement:
Indensogns 100 kr.
For et helt år (10 numre)
Udensogns 160 kr.
Konto: 7040 0000175819
MobilePay: 2987 9877
Læs også www.ødis.dk
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Løsningen på sidste nummers
”Gættebillede” var huset på
adressen Grønforten 2 i Ødis
Kroge.
Denne gang skal vi ind i
midten af sognet for at finde
huset på ovenstående ”Gætte-billede”.
Godt forårsgæt!!

Næste nummer:
Udkommer den 9. august 2022
Deadline fredag den 29. juli 2022
kl. 8.00

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