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På tur til Als

Cykelsæson 2022

I starten af september var 4.
klasse inviteret på klassetur
til Danfoss Universe. For at
få lidt ekstra ud af turen startede de allerede mandag efter
skole, hvor hele klassen blev
kørt i sommerhus i Sønderjylland.
Læs s. 7

Det har været den mest fantastiske sommer. Kun en
enkelt gang, ud af de 21
gange vi har cyklet, har det
regnet ganske lidt. Dog fik
vi på den sidste tur en voldsom byge.
Læs s.8

25. årgang

Sensommerfest i
Børnehuset Søbo
Den 8. september havde
bestyrelsen for Børnehuset
Søbo indbudt alle til en sensommerfest. I indbydelsen
stod, at forældrene skulle
medbringe mad til egen
familie.
Læs s. 18
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Lokalbladet kan du læse
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s. 5
Tak til Clausenfond
s. 6
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s. 6
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s.7
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s. 10
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s.13-16
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s.22-23
Foreninger
s. 26

Septembers himmel (Foto. Frede Nielsen)

Spis Sammen Aften i
Ødis Forsamlingshus

Onsdag den 26. oktober kl. 17.30
Kokken Kent samt
bestyrelsen med flere
glæder sig til at byde jer alle hjertelig
velkommen.
Mere om priser og tilmelding inde i
bladet.
Læs s. 9

Ødis Skole
Ødis Skole holder
Åbent Hus torsdag den
6. oktober kl. 8.009.00 og igen kl. 12.3014.00. Her kan man få
en rundvisning og få en uformel snak
med lederne.
Åbent Hus er for alle interesserede.

Læs s. 5

Sognets aktivitetskalender 2022
OKTOBER

AKTIVITET

ARRANGØR/STED

Sø.d.2.okt. kl.10-14

Landsindsamling

Røde Kors

Ti.d.4.okt. kl. 19.00

Sang for sangglade

Vestfløjen

To.d.6.okt .kl. 8.009.00 og kl. 12.3014.00

Åbent hus

Ødis Skole

Fr.d.7.okt. 16:3020:30

Åben Hal

Ødis Hallen

Sø.d.9.okt kl. 11.30

Møde med menigheden

Vestfløjen

On.d.26.okt. kl. 10.00 Frokostklubben

Vestfløjen

On.d.26.okt .kl. 17.30 Spis sammen aften

Forsamlingshuset

NOVEMBER

AKTIVITET

ARRANGØR/STED

Ti.d.1.nov. kl. 19.00

Sang for sangglade

Vestfløjen

Fr.d.4.nov. 16:3020:30

Åben Hal

Ødis Hallen

Ti.d.15.nov. kl. 19.00

Sang for sangglade

Vestfløjen

On.d.16.nov. kl. 10.00 Frokostklubben

Vestfløjen

Sø.d.27. nov.

Juletræsfest

Landsbylauget/Ødis Br.

Ti.d.29.nov. kl. 19.00

Sang for sangglade

Vestfløjen

DECEMBER

AKTIVITET

ARRANGØR/STED

Fr.d.2.dec.16:30-20:30

Åben Hal

Ødis Hallen

Ti.d.13.dec. kl. 19.00

Sang for sangglade

Vestfløjen

Ti.d.20.dec. kl. 19.00 Julekoncert

Ødis Kirke

On.d.21.dec. kl. 10.00 Frokostklubben

Vestfløjen

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2022

Nr. 9
Nr. 10

deadline 28. oktober
deadline 25. november

udkommer 8. november
udkommer 6. december

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2023
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5

deadline 27. januar
deadline 24. februar
deadline 24. marts
deadline 28. april
deadline 26. maj

udkommer 7.
udkommer 7.
udkommer 4.
udkommer 9.
udkommer 6.
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februar
marts
april
maj
juni

Nyt fra Lokalrådet
Fjernvarme

Afklaring om fjernvarme i Ødis og ØdisBramdrup
Siden naturgasprisernes himmelflugt er der
blevet undersøgt, om man kan udlægge
Ødis og Ødis Bramdrup til fjernvarmeområdet, som en del af Vamdrup Fjernvarmes
Afklaring til december
forsyningsområde.
Det er forventningen at der kommer afklaVamdrup Fjernvarme har indsendt de kræ- ring i december måned. Lokalrådet har
været i kontakt med Vamdrup Fjernvarme,
vede ansøgninger og afventer nu,
der er meget fortrøstningsfulde i forhold til
at Kolding Kommunen, der har ansvaret
for planlægning og godkendelse af projek- at projektet godkendes. Så der dermed kommer fjernvarme til Ødis og Ødister til kollektiv varmeforsyning, vender
Bramdrup
retur

Tak til alle beboere i hele
Ødis sogn

Fredag den 9. september var der åbent hus i
Ødis Forsamlingshus, for at fejre at den
udvendige renovering nu er tilendebragt.
Det var samtidig en anledning til at takke
alle de frivillige, som har deltaget i alle de
renoveringer og forbedringer der er gennemført gennem de sidste 10 år, såvel indvendig som udvendig.
Der har været en fantastisk opbakning
gennem alle 10 år, og ikke mindst i forbindelse med den seneste udvendige renovering. Hele Ødis og omegn har virkelig bidraget til renoveringen af byens forsamlingshus.
Der skal endnu engang lyde en STOR
TAK til alle de frivillige, som har givet en
hånd med, stor som lille, ved renoveringen.

Ligeledes skal der lyde en STOR TAK
til alle, firmaer og beboere, som har ydet et
økonomisk bidrag til renoveringen.
Der var masser af mad og drikke, og bestyrelsen havde håbet at se mange flere,
som havde lyst til at være med til at gøre
dagen festlig, ved at aflægge et besøg.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Ødis Forsamlingshus
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Velkommen til Ødis Sogn
Af Inge M Thomsen

Byvænget 4 fik den 1. juni nye
beboere. Velkommen til Lina og
Jacob begge i 30’erne samt hunden Zeus. Den er nu kun 4 år og
er en Boxerlignende hund. Vi skulle lige
sige goddag, og så var vi gode venner.
Lina er født i Litauen, kunne nok høre der
var lidt accent. Der boede hun, indtil hun
var 10 år og har derefter været noget rundt i
verden for til sidst at ende i Danmark. Hun
kom hertil i 2010 og læste i en periode politik og økonomi på Syddansk Universitet i
Sønderborg. siden skiftede hun spor og er
nu uddannet bygningsingeniør og kører
dagligt på job hos Ambercon A/S i Genner.
De producerer betonelementer.
Jacob kommer fra Als og arbejder hos
DB Schenker i Kolding som Team Leader,
primært vedr. lageret. Firmaet er en stor
transport- og logistikvirksomhed.
De unge mødtes i Sønderborg og har boet
både i Århus, Horsens og Kolding i lejlighed alle steder, før de begyndte at se efter
et hus primært omkring Kolding. De havde

selvfølgelig flere krav og
ønsker, men der skulle
være: have til hunden,
badekar til konen og
garage til manden. De 3
krav kunne huset her
opfylde samt flere andre
ting, De er godt i gang
med at sætte huset i
stand, og de vil gerne
gøre så meget som muligt selv. Har selvfølgelig elektriker mm indover.
De er blevet budt velkommen af en fra
Byvænget og har i det hele taget hilst på
flere af naboerne.
Lina har efter flytningen fået lyst til at
have mere med grønne planter at gøre, men
selve haven må vente. Nu er det det indvendige, der først står for tur.
Jacob har et par gamle biler i garagen,
som han ”roder” i når tid er. Hans første og
anden og tredje bil var en Nissan, og de to i
garagen er af samme mærke dog af ældre
årgange. Han håber, at han kan få den ene
helt klar og sat til salg.
tidsinteresse er jagt
som han nyder sammen med gode kammerater tilbage fra
skoletiden. Da de
bestemte sig for at se
efter bolig skulle det
helt klart være en
ejendom med plads
til både hund ( rare
Zacko på 2 år ) – kat
og høns og hvad der
ellers siden kan komme til. De vil meget gerne selv (med hjælp
fra familie og venner) lave så meget ved
ejendommen som muligt, har allerede fået
installeret nyt fyr og lavet andre ting i huset
og har mange planer for fremtiden.
De føler sig velkommen i området og har
på forbavsende kort tid næsten helt styr på
byen Ødis, hvad gaderne hedder og hvordan man kommer rundt incl. vor smukke sø
og Drenderup skov ikke at forglemme.
Sikker på de vil falde godt til og er naboerne har informeret dem om at der hvert år
er gadefest.

Af Inge M Thomsen

Stor var min overraskelse da jeg cyklede ud
til de nye ejere af Fløjbjergvej 20.
Det viste sig nemlig at jeg kendte den
unge mand rigtig godt gennem hans forældre og vor fælles interesse jagt. Det drejer
sig nemlig om Martin S Jørgensen der er
født og opvokset i Frørup. Men lad os nu
tage damerne først: Lene og nu kommer
hendes efternavn og jeg har stavet det rigtig
– Johanning – der skulle kun være den ene
slægt der hedder det i Denmark. De unge
mennesker er begge først i 20 erne. Lene er
født og opvokset i Simmersted, som Martin
også på en gård. Hun tog først de 3 år på
HTX og senere 2 år på IBA hvor hun har
læst Entreprenørskab og design. Lige pt.
arbejder hun som afløser på Skamling banken s restaurant mens hun kigger efter job.
Hun elsker dyr, især heste og rider dagligt
på Revsø ride klub, både på ”hendes” egen
hest men hjælper også til med de andre
heste.
Martin har læst på EUX - student og
faglært landmand – han arbejder primært
med grise og jobber på en gård i Jels. Fri4
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Velkommen til Ødis Sogn
I fritiden har Jesper
renoveret deres
Efter i måneder at have stået
nye bolig helt fra
tomt, er huset på Chr. Holms- bunden, hvor alt
vej 21 i Fovslet igen bleindvendigt er væltet
og hele gulvet brudt
vet beboet.
op og derefter lagt
Sascha og Jesper Bank købte huset den 1.
december 2021 og efter en gennemgriben- varme i. Som han
siger, er det derfor
de renovering, kunne parret endelig flytte
det har taget noget
ind i august 2022.
Sascha kommer fra Struer. Hun startede i tid, da han gør det
hele selv. Kælderen
august måned på socialrådgiveruddannelmå dog vente.
sen i Vejle, som tager tre et halvt år.
De blev anbefalet Jacob med bæltet
Jesper Bank kommer fra Ødsted. Han er
bokser, noget han startede med da han var at installere et luft til han vandt som ung10 år. Som Sascha siger, så var han så fuld vand anlæg, hvilket domsverdensmester
de er glade for, nu
af energi, at han forsøgte sig med boksi 2021.
ning. Det fangede ham så meget, og det har da energipriserne er
steget så meget.
holdt ved lige siden, så han i dag lever af
Katten Bertram slænger sig i sofaen, alt
sporten.
Meget tid går med træning, en til to gan- imens Sascha serverer kaffe.
ge om dagen. Hans træner er Leon Holbæk, Den lokale landmand Peter Koed har
været så flink at komme med sin gravemasom er hans nærmeste nabo. Den 1. oktober skal han bokse en vigtig kamp i Bram- skine og har flyttet og jævnet jorden omdrupdam, hvor han skal bokse mod den 40 kring huset, til anlægning af en terrasse og
årige bokser Rafael Bejaran. En ny bokser have.
Parret var også interesseret i at vide, om
fra Uganda ved navn Nasser, er kommet
der var en børnehave og en skole i nærhefor at sparre Jacob op til kampen. Han er
den, for eventuelt kommende børn.
26 år og fem gange ugandisk mester.
De fik oplyst, at der både er en børnehave
Sascha er med til alle kampene, som hun
og en skole i Ødis.
i starten syntes var lidt hårdt, men man
vænner sig til det, siger hun.
Af Karen Nielsen

Stor tak fra Lokalbladet

Lokalbladet har fået en flot donation fra ”Ester og Hans Clausens Mindefond”.
Lokalbladets økonomi var i
foråret noget ustabil. Derfor ansøgte vi ”Ester og Hans Clausens
Mindefond” om hjælp, og vi er
blevet tilgodeset med 10.000,kr. Hermed er Lokalbladets
eksistens sikret et godt stykke tid
fremover. Derudover får vi mulighed for at vedligeholde og
udskifte vores digitale værktøjer.
På Lokalbladets vegne
Niels Christensen

Ødis Kro september 2022!! (Foto: Frede Nielsen)
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På tur til Als

I starten af september var 4. klasse inviteret
på klassetur til Danfoss Universe. For at få
lidt ekstra ud af turen startede turen allerede mandag efter skole, hvor hele klassen
blev kørt i sommerhus i Sønderjylland.
Så allerede første dag var der lagt op til
hygge, god mad og ægte sommerhusstemning.
I Danfoss blev der prøvet kræfter med
matematikkens verden på en helt ny måde,
og elever fik også lov til at opleve hele
parken på egen hånd. Så der blev både klatret, kapløb i forskellige vindstyrker – både
storm og orkan. Der blev kørt på Segway
og spist både frokost og is.
Formålet med turen var at ryste klassen
endnu mere sammen og selvfølgelig også at
lære en masse spændende ting i Danfoss
Univers.

7

Cykelsæson 2022

2022 sæsonen er nu vel overstået. Det har
været den mest fantastiske sommer. Kun
en enkelt gang, ud af de 21 gange vi har
cyklet, har det regnet ganske lidt. Dog fik
vi på den sidste tur en voldsom byge, men
kunne heldigvis komme i ly under nogle
træer.
Igen er der dukket nye op, så det er dejligt. Alle har i år kørt med hjælpemotor,
som dog ikke er noget krav, men en behagelighed. Det har også ført til, at turene er
blevet en smule længere.
Vi har cyklet 495 km på mandagsturene.
Dertil kommer vores udflugtstur, som var
på 42 km.
En enkelt aften kørte vi en ganske kort
tur, hvorefter vi blev inviteret til at prøve
krolfspil i en af deltagernes have. Nogle
var øvede og klarede det ganske godt,
mens det for andre var første gang. Det gik
knap så godt. Efter kampen blev vi beværtet med både kaffe, kage og læskedrik. Tak
for en god anderledes aften.
Vores udflugtstur var i år på Bindeballestien. Med cyklerne godt sat på bilerne,
kørte vi i samlet flok til Bindeballe Købmandshandel, hvor der blev parkeret. Og
cykelturen startede i det mest fantastiske
vejr. Tænk, at man i september måned kun-

ne cykle i shorts og t-shirt;
For alle jer, som ikke har været på denne
sti, kan vi sige, at det et utrolig flot område, som munder ud i Vejle Ådal, meget
kupéret, men da stien er anlagt på en gammel jernbanelinje, er den ikke bakket overhovedet.
Første stop var ved Ravning, hvor formiddagskaffen med tilbehør blev indtaget.
Der er borde/bænke, man kan få tanket
koldt vand og komme på toilet, fint sted til
pause.
Derefter gik turen videre langs Vejle Å
til Drageparken i Vejle, hvor vi indtog vores medbragte frokost. Efter en god lang
pause gik det retur mod Bindeballe. Vi
holdt atter pause ved Ravning, hvor det var
tid til eftermiddagskaffe og et fortjent lille
hvil.
Der var meget ”leben” på stien den dag,
ikke kun på grund af det flotte vejr. Der var
også et lokalt cykelløb med masser af ryttere, som vi skulle passere og ikke køre i
vejen for; ved Bindeballe var der desuden
et kæmpe marked, så der var også masser
af folk. Vi fik dog plads til at købe en lille
is.

Tusind tak for en rigtig god
cykelsæson til jer alle.
På cykelklubbens vegne
Minna

Frokostpause i Drageparken

8

SPIS SAMMEN Aften i
Ødis Forsamlingshus
Onsdag den 26. oktober 2022 kl. 17.30
Kokken Kent samt bestyrelsen
med flere glæder sig til at byde jer
alle hjertelig velkommen.
Menuen er denne gang :

Jægersteg af nakkefilet, kartofler, svampesauce,
ærter Francoise, klassisk Waldorfsalat samt
rosenkålssalat med sprød bacon.
Desserten er: Ymerfromage med hjemmesyltede
blommer i madeira.
Vi slutter af med kaffe og småkager.

Trods stigende priser på næsten alle råvarer er prisen kun
steget lidt.
Prisen bliver 165 kr. for voksne og vi fastholder de 60 kr.
for børn under 12 år. Drikkevarer sælges til de sædvanlige
rimelige priser.
Tilmelding sker til Sonja på tlf. 23 49 54 07 og efterfølgende betaling kan ske via MobilePay 23 49 54 07 eller
overførsel til 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 21. oktober eller når max. antal er nået.
PRISER:

Voksne: 165.– kr.
Børn under 12 år: 60.– kr.
Drikkevarer købes til rimelige priser.

Med venlig hilsen
Ødis Forsamlingshus
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Hvilken vej ?

Vi skal til den sydlige del af sognet for at finde dette nummers ”Vejgættebillede”
”Vejgættebilledet” i sidste nummer var et udsnit af Gl. Højrupvej i Ødis Bramdrup. ”.
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Agilitystævne
Ødis Bramdrup Civile Hundeførerklub (ØBcH) var i weekenden
10.-11. september vært ved et
landsdækkende Agilitystævne
på den gamle sportsplads i Ødis
Bramdrup.
Henved 100 hundeejere og
lige så mange hunde deltog i
arrangementet heraf 15-20 medlemmer af
Medlemmer af den lokale klub havde
den lokale klub. ØBcH er en underafde- sørget for mad og drikke til de mange
ling af DcH, som er den landsdækkende deltagere.
forening for hundeførere.
Mange af deltagerne ankom
allerede fredag. De hyggede
sig om aftenen og overnattede i campingvogne.
Klubben byder på hvalpetræning, lydighedstræning, agility, nosework, rally og hoopers.
Det er en hyggelig klub,
hvor mange fortsætter med
at deltage i flere år.

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

Udtrækning af
ØdisIF lotteri
oktober 2022

149, 257, 145,
84, 9, 124,
272, 168, 92,
30, 176, 290
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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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FRIVILLIGT ARBEJDE I KIRKEN?
I og omkring Ødis kirke er der stor frivillig
aktivitet. Kirken kunne ikke overleve uden alle
de flittige sjæle, der giver af sin tid. Opgaverne
spænder vidt: Koge kaffe til babysalmesang
eller kirkekaffe, bage, lave mad til børnegudstjenester, dække borde, grille til høstgudstjeneste, strikke dåbsklude, læse eller synge i
kirken—og mange andre ting.
Ingen får løn i form af penge, men hvert efterår bliver alle frivillige, sammen med menighedsråd og personale, inviteret til en hel dags
ekskursion. Det er en dejlig dag med oplevelser, ny viden og rigtig meget mad og hygge.
Nu her i starten af september var vi afsted på
årets tur, som gik til Odense. På billedet er vi
på rundvisning i Domkirken, Sankt Knuds
kirke. Senere besøgte vi H. C. Andersens hus.
Der er altid plads til flere, så har du lyst til at
være frivillig i kirken, og komme med til næste års tur, tag gerne kontakt med Niels eller
andre i menighedsrådet, eller præsten.

JULEKONCERT MED KIRKESANGERE OG
ORGANIST MAREN
TIRSDAG DEN 20. DECEMBER KL. 19.00
Vi glæder os over at kunne ønske
velkommen til julekoncert i Ødis
kirke med tre af områdets dygtige
kirkesangere: Thea Adolph Jensen,
Lauritz Frost Nielsen og Tina Nielsen, sammen med organist i Vamdrup kirke, Maren Frost Nielsen.
Kom i kirke og få lidt
julestemning!
Koncerten er gratis.

oktober
maj 2018
2022
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VELKOMMEN TIL ALLEHELGENS ARRANGEMENTER I KIRKEN TORSDAG DEN 3. NOVEMBER KL.
19.00 OG SØNDAG DEN 6. NOVEMBER KL. 19.00
Torsdag aften den 3.november spiller
Karin stille orgelmusik kl. 19-19.30, der
er alle velkommen til en stille aften med
smuk musik. Søndag aften den 6. november kl. 19.00 holder vi mindegudstjeneste,
hvor 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.

HILSEN FRA MENIGHEDSRÅDET:
Menighedsmøde for alle i sognet søndag d. 9. oktober
kl.11.30 -ca.12.45 i Vestfløjen.

Vi inviterer til menighedsmøde søndag d. 9.oktober kl.10, umiddelbart efter
gudstjenesten. Vi begynder med, at der serveres kaffe og boller.
Dernæst fortæller formanden om arbejdet i MHR og kommer ind på flg. emner:
Afholdelse af gudstjenester samt de aktiviteter, der er i den forbindelse så som kirkekaffe, lægmandsgudstjenester etc.
Bygninger, kirkegård og personale.
Aktiviteter og koncerter i og omkring kirken – herunder de mange frivillige der
hjælper til. Budget og økonomi i en tid,
hvor energipriserne er ”himmelhøje”.
Efter formandens beretning er det meningen, at I kan komme til orde. Vi vil være
meget lydhøre overfor gode forslag til,
hvordan vi kan gøre kirkearbejdet endnu
mere interessant for alle i sognet. Vi er
naturligvis også modtagelig for kritik, og
vi sørger for, at der tages referat af mødet.
På mødet kan der ikke besluttes noget, så
de ting der kommer frem, vil efterfølgende
blive behandlet på de kommende MHR
møder.
Menighedsrådet.
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FROKOSTKLUBBEN

Møde i Frokostklubben den 21. september 2022
Oplægsholderen denne gang var tidligere
borgmester og husholdningslærer Else
Møller.
Hun fortalte levende og underholdende om
sin barndom, uddannelse, virksomhed og
sin tid som borgmester.
Else Møller er krigsbarn født i 1941 på
Helnæs som den yngste af fire søskende.
Hjemmet var indrettet med brændekomfur i køkkenet. Der blev fyret op fra morgenstunden, så komfuret var klar til at tilberede mad til hele familien samt karle og
piger på gården.
Børnene havde værelse på loftet. Der var
ingen centralvarme, så om vinteren var det
en kold omgang at komme i seng. For at
komme hen til værelset, skulle man hen
over loftet, hvor der var løse brædder, som
man helst skulle undgå at træde på i mørket.
Der var ikke fjernsyn, ingen mobiltelefon, og i bilen var der ingen sikkerhedsseler eller airbag. Faldt man ned fra et træ og
fik en skramme måtte man selv klare det.
Det er et under at denne generation har
overlevet.
I de små klasser gik Else i skole hver
anden dag. Hun blev kørt de 14 km i hestevogn med storebror som kusk.
Efter realeksamen ville faderen have
hende på gymnasium i Nyborg. Han havde
bestemt, at hun skulle være tandlæge. Efter
et år måtte hun opgive og erkende, at det
ikke var noget for hende, da hun ikke kunne bruge sin store viden om landbrug.
Så kom hun på Ollerup gymnastikhøjskole. Efter et par år i huset, det ene år som
Program for efteråret 2022:
26.10. 2022: Bjarne Andresen
Omsorgen for tidligere udsendte danske
FN-soldater
16.11. 2022: Peter Sejer Sørensen
Fra Kina til Bramdrupgård
21.12. 2022: Jens Groff
Historien bag Frøkær Vingård
Kontaktpersonerne er:
Jens Vang
2174 8508
Jørgen Clausen
2028 8347
Rasmus Ravn
8190 4800

aupair i England, tog hun
uddannelse som husholdningslærer. På dette tidspunkt traf hun sin mand
Frederik, og de har nu været gift i 58 år.
De flyttede til Kerteminde, hvor hendes mand blev
forvalter på Hverringe
Gods og Else blev inspektørfrue 19671997.
Else blev valgt ind i kommunens fritidskommission. Efterfølgende blev hun opfordret til at stille op til byrådet, hvilket hun
afslog. Da hun talte med sin mand om det,
sagde han: -Det kunne være sjovt, hvis du
kunne tale om andet end mad og børn.
Så ændrede hun mening og stillede op og
fik plads i byrådet den 1. april 1978.
Else var medlem af byrådet fra 1978 til
2006. Fra 2001 til 2006 var hun borgmester i Kerteminde. Da hun blev borgmester
var den største udfordring, at hun skulle
lære at bruge en computer. Det fik hun
hurtigt lært.
Som borgmester havde hun flere sjove
oplevelser.
En gang besøgte hun et diamantbrudepar
på selve dagen. De var lige flyttet til egnen
og kendte ingen og ville ikke holde fest.
De blev meget forundret over hendes besøg. og havde end ikke opdaget, at de havde fået brev fra dronningen. Jo, der var da
godt nok et brev, som de ikke kendte afsenderen på. Så det røg i papirkurven. De
fandt dog brevet og havde efterfølgende en
festlig dag sammen med borgmesteren.
Else Møller stiftede i 2011 på frivillighedsdagen foreningen Turismens Venner i
samråd med 70 andre Kertemindere. Foreningen bidrager bl.a. med et "værtskabs
korps" som byder gæster velkommen.
Else Møller holder flere foredrag og bruger fritiden på at eksperimentere i køkkenet og med snapsebrygning bl.a. havtornesnaps. "Fru Møllers Torn". Derudover har
hun medvirket til at skrive en ny kogebog
"Smag på Kerteminde". Her er opskrifter;
blandt andet Kirsebærremoulade og snaps.
Stor tak til Else Møller for et interessant
og underholdende foredrag.
Niels Christensen
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HALLOWEEEN BØRNEGUDSTJENESTE TORSDAG DEN 27. OKTOBER
KL. 17.00

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

Oktober
2. Ingen gudstjeneste—vi henviser til
omegnens kirker
9. 17. søndag efter Trinitatis kl. 10.30
16. 19. søndag efter Trinitatis kl. 9.00
23. Ingen gudstjeneste—vi henviser
til omegnens kirker
27. Halloween-børnegudstjeneste
kl. 17.00—se omtale!
30. 20. søndag efter Trinitatis kl. 9.00

Velkommen til efterårets skumleste og sjoveste gudstjeneste! Her kan vi måske møde
spøgelser, monstre, zombier, hekse, djævle
og andre uhyggelige væsener (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 21. oktober 2022.

November
3. Stille orgelmusik til Allehelgen
torsdag aften kl. 19.00
6. Allehelgens søndag kl. 19.00
Mindegudstjeneste—se omtale.
13. Ingen gudstjeneste—vi henviser
til omegnens kirker
20. Sidste søndag i kirkeåret kl. 10.30
27. 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.
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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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Sensommerfest i
Børnehuset Søbo
Af Bente Møller

Endelig – Endelig – Endelig kunne
vi igen afvikle en fest for alle børn,
forældre og søskende ☺
Den 8. september havde bestyrelsen for Børnehuset Søbo indbudt
alle til en sensommerfest. I indbydelsen stod, at forældrene skulle
medbringe mad til egen familie,
som så blev sat på et buffetbord og
maden skulle kunne spises stående,
da festen skulle foregå udenfor, og
hold da op, hvor havde alle været kreative.
Det var et helt fantastisk buffetbord ☺.
Børnene havde sammen med personalet
øvet sig i forskellige sange, som handlede
om vind og vejr. Et tema som de havde
arbejdet med over en længere periode og
som blev afsluttet til sensommerfesten. Der

var pyntet rigtig fint op på legepladsen med
drager, vejrmøller, balloner, fjer, m.m.
En fest, hvor alle hyggede sig og der blev
snakket og leget/hoppet i vandpytter.
Tak til bestyrelsen for et rigtig godt arrangement og tak til alle for det store fremmøde ☺
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LOKAL AVISEN
for 40 år siden

Nr. 10 torsdag den 7. oktober 1982

Der er indkøbt porcelæn og bestik, så man nu
kan dække op til 100 personer.
Toiletterne er ved at blive istandsat. Vægge og
vinduer er malet, og der er hængt nye gardiner
op.
Bestyrelsen havde søgt kommunen om et tilskud på 20.000 kr. til isolering og nyt oliefyr,
beklageligvis blev ansøgningen afvist grundet
sparebestræbelser.
På budgettet for ’83 er beløbet helt fjernet.

Købmandspar lægger op på
40-årsdagen

Købmandsparret Gerda og Marius Birkholm lukker deres forretning den 1. oktober. De føler, at de ikke længere magter
opgaven.
Marius Birkholm er i 70erne, og selv om
fru Gerda er nogle år yngre, har de valgt at
sige stop. Forsøg på at finde en køber har
de på forhånd opgivet under de nuværende
omstændigheder.

Ejendommen, som den ser ud i dag, står til
nedrivning.

En periode på 71 år er dermed slut for en
ejendom, som tidligere har været beboelseshus for en bondegård.
Bygningen, som er bygget i 1843, har
været købmandsbutik siden 1911.

ØBØI’s MINIPUTTER BLEV SYBUMESTRE

Øverst fra venstre: Martin Thomsen, Peter Jensen, Jan Søgaard
Jørgensen, Tue Lauenblad, Allan Jensen, Brian Pedersen, Søren
Gade.
Nederst fra venstre: Mogens Lyngsøe, Jan Oxholm Jensen, Troels
Poulsen, Jan Olsen, Knud Erik Rasmussen, Henrik Frandsen.
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Miniputterne var i finale mod Hjarup. Den
ordinære kamp endte 22, så de måtte ud i 2 x
10 minutters ekstra
spilletid.
Få minutter inde i den
forlængede spilletid
kom Hjarup foran. Men
allerede i næste angreb
fik ØBØI udlignet.
I sidste sekunder kom
ØBØI foran og var dermed Sybu-mestre.

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
20
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Hvad er det?

Af Frede Nielsen

består af mange hundrede ligesom
hos andre planter i kurvblomstfamilien. Hver af 'felterne' inde i
midten af 'blomsten' er en blomst,
og hver af de gule 'kronblade' er
en blomst, der blot ligner et kronblad fra en normal blomst. Blomsterne konkurrerer om at få lokket
bestøverne hen til sig. For at tilHermed en ny gåde i form af
trække bestøvere har nogle blom”Hvad er Det”
ster som f.eks. solsikke en mørkere
Sidste nummers ”Hvad er Det”
midte, der kun kan opdages under
var en næsten moden frugtstand af ultraviolet lys, som insekterne kan
en solsikke. Solsikke er en plante se.
som kan blive op til tre meter høj. Solsikken dyrkes også til olieproBlomsterne er gule og brune og
duktion. Fra frugterne kan man
meget store. Frøene er værdsatte presse solsikkeolie, en gylden,
af f.eks. fugle. Alt efter sort kan
tyndtflydende, mild og fed olie, som
blomsterkurven have en diameter tørrer ind ved længere kontakt
på mellem 5 og 50 cm. Den almed luft. Den har en behagelig
mindelige solsikkeblomst har gule
smag og er opløselig i æter og alrandkroner og en brun midte, som kohol. Kemisk set består den af
består af en masse små kerner.
olein, palmitin, stearin og linolein.
Der findes også røde, orange og
Olien bruges som madolie
næsten sorte solsikker.
(koldpresset) og til lak og sæbe
Som hos mange andre dækfrøede (varmpresset).
planter er solsikkens blomster far- Det som resterer, når olien er
vestrålende, og duftene skal tilpresset ud, bruges som dyrefoder.
trække insekter, så blomsterne kan Solsikkestængel og blomsterbæger
bestøves. Solsikken formerer sig
danner en 120°
ved kønnet formering. Blomster- vinkel, så solstøv fra plantens pollen smelter
sikkeblomsten
sammen i frugtanlægget.
kan absorbere
Solsikken er ikke én blomst, men
meget sollys
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med en vinkel på 30° over horisonten. Blomsten opnår belastningsmodstand i vinklen ved at gøre
stilken tykkere. Forsvarshårene
beskytter mod rovdyrs indtrængen
til blomsten.
Bestøvning af solsikke foretages af
forskellige insekter.
Solsikken er en rigtig amerikaner!
Overraskende nok er dens hjemland Nordamerika, hvor den blev
dyrket i 2000 år!! Arkæologer
hævder, at solsikken blev dyrket
tidligere end selve hveden. Solsikken blev bragt til Rusland på Peter I's skib fra det fjerne Holland.
I øvrigt oversættes det latinske
navn for en solsikke som

"solblomst". Og dette er ingen
ulykke! Folk lagde mærke til, at
stænglerne og bladene på denne
plante vokser, som det var, mod
solen (forskere kalder denne funktion "heliotropi"). Men dette er ikke tilfældigt, plantens væv indeholder hormonet auxin. Dette phytohormon stimulerer vækst og udvikling på grund af sollys. Det er
takket være sin "solherlighed", at
solsikken er dukket op i de fleste
lande i verden som et symbol på
fred, glæde og lykke.
Kilde: Bl.a. 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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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

Sø.d.27. nov.
Ti.d.29.nov. kl. 19.00
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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
Juletræsfest

Landsbylauget/Ødis Br.

Sang for sangglade

Vestfløjen
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76 608 608
Alle dage kl. 8 - kl. 20
- bestilles senest 2 timer før
afhentning

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: Berit Ehlers
Næstformand Sandra Bojsen.
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. 29 65 67 99
Udlejer: Minna Laursen, tlf. 6136 6015
Lokalrådet for Ødis Bramdrup, Ødis og
Fovslet
Formand: Niels Knudsen Tlf.: 4012 2611
nielsskovknudsen@gmail.com
Aktivitetsudvalget
Formand: Eigil Laursen tlf. 29 65 67 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: René Gubi 5363 1237
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

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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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
Kirkesiderne:
Inger Hvindenbråten
7559 8150 / 93871700
Velkommen til Ødis Sogn:
Fovslet:
Karen Nielsen,
51269469
Ødis Bramdrup:
Lone Mørkøre
20671713
lone@lone-m.dk
Ødis:
Inge M. Thomsen, 20142071
imt-pbt@post.tele.dk
Gættebilleder m.m.
Frede Nielsen
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 ejendommen
Gåskærvej 1 i Ødis Bramdrup.
Denne gang skal vi til den sydlige del af sognet for at finde boligen på ovenstående billede.
Godt efterårsgæt.

Næste nummer:
Udkommer den 8. november 2022
Deadline fredag den 28. okt. 2022
kl. 8.00

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