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Byvandring i Ødis
Lørdag den 27. august kl. 10
mødtes 30-40 borgere til
byvandring i Ødis. Byvandringen blev ledet af to meget kompetente Ødisborgere
Otto Olsen og Jørgen Clausen.
Læs s. 7-9

Høstfest i
Ødis
Bramdrup

25. årgang

Reception

Ødis Forsamlingshus holder
åbent hus-arrangement
fredag den 9. september
Lørdag den 24. septemklokken 14.00 - 16.00.
ber kl. 18.00 afholder vi
Alle er velkomne, og der vil
igen den meget populærere
være lidt til halsen og gaog meget savnede Høstfest.
nen.
Læs s.5
Læs s. 4

I dette nummer af
Lokalbladet kan du læse

Sjov ved Søen lørdag den 27. august. Spejderne stod for tømmerflåden. Det var nu nok nærmest en tøndeflåde, de havde bygget. Og den blev flittigt brugt. Læs s. 18-19.

Spis Sammen Aften i
Ødis Forsamlingshus
Onsdag den 26. oktober kl. 17.30
Sæt allerede nu X i kalenderen.
Mere om priser og tilmelding i næste
nummer af Lokalbladet

Med venlig hilsen
Ødis Forsamlingshus

Nyt fra Lokalrådet
s. 3
Åben Hal
s. 3
Velkommen til Ødis
s. 4
Sang for Sangglade
s. 4
Reception
s. 4
Høstfest i Ødis Bramdrup s.5
Jubilæum
s. 6
Byvandring
s.7-9
Hvilken Vej?
s. 10
Vild kirsebær
s. 11
Kirkesider
s.13-16
Sjov ved søen
s. 18-19
Hold og Aktiviteter ØdisIF s.21
Hvad er det
s.22-23
Foreninger
s. 26

Røde Kors
Landsindsamling
Søndag den 2. oktober
er der Røde Kors Landsindsamling kl.
10-13. Hvis du har lyst til at bruge et
par timer på en god sag, kan du henvende dig til mig på tlf. 2084 4579.
Eller du kan sende en mail til
sogneavisnc@hotmail.com.
nc

Sognets aktivitetskalender 2022
SEPTEMBER

AKTIVITET

ARRANGØR/STED

To.d.8.sept. kl. 19.00

Sang for sangglade

Vestfløjen og kirken

Fr.d.9.sept. kl.14-16

Åbent Hus i Forsamlingshuset

Forsamlingshuset

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

Lø.d.24.sept.

Høstfest

Landsbylauget/Ødis Br.

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

Fr.d.7.okt. 16:30-20:30

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. 16:30-20:30 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

On.d.21.dec. kl. 10.00

Frokostklubben

Vestfløjen

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2022

Nr. 8
Nr. 9
Nr. 10

deadline 23. september
deadline 28. oktober
deadline 25. november

udkommer 4. oktober
udkommer 8. november
udkommer 6. december

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

deadline 27. januar
deadline 24. februar
deadline 24. marts

udkommer 7. februar
udkommer 7. marts
udkommer 4. april
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Nyt fra Lokalrådet
Søpavillon

Efter flere måneders afventning,
pga. stigende byggeomkostninger har
Lokalrådet igen
valgt at intensivere
arbejdet omkring
Søpavillonen. Vi vil i den nuværende situation afsøge, hvilke muligheder der findes.
Desværre ser det ikke ud til, at vi er helt
i mål med finansieringen. Blandt andet
derfor vil der også komme informationsskilte op ved Ødis Sø, så forbipasserende
har mulighed for at få kendskab til projektet, samt måske spytte lidt i projektet.

fra de nærmeste naboer er Lokalområdet
repræsenteret med en repræsentant fra
Landsbylauget Ødis Bramdrup. Lokalrådet er i tæt dialog med Landsbylauget, og
følger naturligvis sagen tæt.

Reklamefremstød for byggegrunde
på Søvænget

Tre byggegrunde på Søvænget er allerede
solgt, og det første byggeri ser ud til at
være godt i gang, hvilket er glædelige
nyheder. I forhåbning om at ’smede’ mens
jernet er varmt, er Lokalrådet gået i dialog
med Kolding Kommune, om muligheden
for at lave reklame for de resterende byggegrunde på Søvænget.

Energipark Farris

Kolding Kommune har valgt at stå i spidsen for en følgegruppe vedrørende den
Energipark, der på idéplan tænkes beliggende i Farris. Ud over to repræsentanter

BEMÆRK
NYT TIDSRUM

Der afholdes Åben Hal
kl. 16:30 – 20:30
på følgende dage i 2022:

ÅBEN HAL
Fredag den 7. oktober
Fredag den 4. november
Fredag den 2. december
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Velkommen til Ødis Sogn
Af Inge M Thomsen
Store Staver på Vamdrupvej 37
fik sidst i juni nye beboere, og de
kommer lige fra Sjælland af.
Familien består af Theodor på 3 år, Karen
på 39 og Jimmie på 41 år samt hunden,
fransk buldog, der lyder navnet lille Irma
på 8 år samt en flok høns, der har den særlige egenskab at de lægger æg i mange forskellige farver.
Theodor, en frisk og sjov lille dreng, der
bare har styr på navnene på både traktorer
og i det hele taget alt, der er en motor i.
Han starter snart i børnehaven i Hjarup, og
planen er også, at han skal i gang med fodbold oppe ved Ødis Hallen. En herlig gut,
der har været ude at køre på en mejetærsker, der høstede lige rundt om huset.
Og hvorfor lige flytte til Ødis fra Sjælland? Ja, de boede tidligere også i et stuehus på en gård, men et gammelt hus osv.
De begyndte for længere tid siden at søge
efter noget tilsvarende, men nyere. Huset
her blev ved at dukke op, når de søgte, og
så tog de over og så det, og her måtte de
simpelthen bare bo. Det passede bare perfekt til deres ønsker og behov.
Karen er uddannet folkeskolelærer, men
efter nogle år besluttede hun at tage en ny
uddannelse som terapeut og fik sin egen
klinik. Den hedder Hjertekompasset.dk,
hvor I kan læse mere herom. Det drejer sin
både om traumaterapi og kropsbehandlinger. Hun havde kunder fra Jylland da hun
boede på Sjælland, så de er jo glade for,at
hun er flyttet hertil. I huset var der lige et

velegnet
lokale til
klinikken.
Det så lækkert ud.
Jimmie er
uddannet
tømrer og er
lige nu i
kontakt
med flere
firmaer om
ansættelse.
Han har
også sit eget
firma: Gå
planken ud. Det spisebord, vi sad ved, har
han selv lavet, fantastik flot plankebord på
3.30 m. næste projekt er nogle hylder i
samme stil. Sådan et bord kunne jeg godt
tænke mig. Arbejdet foregår i den ene hal
på gården.
Herligt at komme på besøg, hvor kalenderen er opdateret med de forskellige aktiviteter, der foregår i området i den nærmeste
fremtid. Sjov ved Søen er noget, de i i hvert
tilfald skal med til.
Både Karen og Jimmie er allerede tilmeldt motionsklubben i Vamdrup hallen.
De føler sig virkelig godt taget imod og
synes ”” vi jyder er flinke ”” – Jeg siger
tak på områdets vegne.
Til sidst informerede jeg lige lidt om Lokalbladet, Lokalrådet, Aktivitetsudvalget
mm.

Reception

Sang for Sangglade

Ødis Forsamlingshus holder
åbent hus-arrangement
fredag den 9. september
klokken 14.00 - 16.00.
Alle er velkomne.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Ødis Forsamlingshus

Første sangaften i den nye sæson er
torsdag den 8. september kl. 19.00
Vi mødes i Vestfløjen og går derefter
op i kirken , hvor vi synger/øver de
sange, som vi skal synge til høstgudstjenesten.
Jette
4
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Byvandring i Ødis
Af Niels Christensen

Lørdag den 27. august kl. 10 mødtes 30
-40 borgere til byvandring i Ødis. Byvandringen blev ledet af to meget kompetente Ødisborgere Otto Olsen og
Jørgen Clausen. Otto har boet i Ødis
siden 1954. Jørgen er født i Ødis og
vokset op på Østergaard
Vi mødtes på Fælleden, hvor Otto Olsen
indledte med at fortælle om søens fortid og
tilblivelse. Den blev indviet i foråret 2003.
Vandet i søen kommer bl.a. fra de omkringliggende bakker og ikke mindst fra
Drenderup Skov. Til nogens undren løber
vandet ud i Vesterhavet via Fovsåen og
Ribe Å.
Så gik turen til det gamle Mejeri.
Otto Olsen kom til Ødis 1954 og fik arbejde som mejerist. Mejeriets bygninger er
- sammenlignet med andre nedlagte mejerier rundt omkring i landet - særdeles velholdte, og omgivelserne bliver passet godt.
Mejerister havde en arbejdstid på 8 timer
om dagen 6 dage om ugen. Søndag modtog
mejeriet også mælk. Der var i alt 8 mejeri-

ster. Mejeriet lukkede i januar 1971.
Mens mejeristerne havde en arbejdstidsaftale via deres fagforening, måtte karlene
på gårdene selv forhandle og aftale løn og
arbejdstid. Man tiltrådte typisk 1. november.
Før i tiden var Ødis selvforsynende med
næsten alt. Der var mange forskellige butikker og små håndværksvirksomheder.
På Søndergyden var et tømrer– og snedkerværksted bestyret af Martin Hansen og
kompagni. Missionshuset er bygget i 1893.
Det er i dag privat bolig.
Siden kroen lukkede for en snes år siden
har den været anvendt til forskellige for-

I dette vejkryds gik Sydbanen fra Ødis Station og videre mod venstre til Taps.
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mål. Først var den privatbolig. Senere købte Tvind bygningen og indrettede det til
Socialpædagogisk Opholdssted.
Da Tvind solgte bygningen, blev det indrettet med lejligheder. Nu er bygningen
opkøbt af boligselskabet Bovia (AAB) og
står til nedrivning.
Mejerivej 2 var helt op i 70’erne købmand Birkholms købmandsbutik. Der var
også en benzintank.
I en længere årrække havde Kyhl Petersen et revisionsfirma i bygningen. I 2015
købte Kolding Kommune huset og indrettede det til flygtninge. Det er nu solgt til etboligselskab. Det bliver revet ned og indgår
i det samlede projekt omkring kroen og
krohaven med 21 almene boliger.
Ødis Sparekasse havde først kontor i krobygningen. Senere byggede den egne lokaler kort efter krydset Ødis ByvejSteppingvej. I dag er det en privat bolig.
Jørgen Clausen kunne fortælle, at sparekassebygningen ligger på en grund, hvor
der tidligere var en gård. Denne gård var
med i den store udflytning og blev i 1845
flyttet og er i dag Østergård, som ejes af
Jørgen Clausen.
Før Steppingvej (tidligere amtsvej) blev

bygget i slutningen af 40’er, kunne man,
når man kom fra Kolding, dreje til højre
ind i Ødis.
Skulle man til Ødis Bramdrup, skulle
man dreje til venstre ad nuværende Mejerivej, videre til Tapsvej og derefter ad en vej,
som gennemskar den store mark øst for
Steppingvej. Denne vej med diger og hegn
er nu sløjfet.
I det stor vejkryds passerede man også
Sydbanen, som 1911-1949 gik fra Vamdrup til Kolding via bl.a. Ødis Bramdrup,
Ødis og Taps.
Det flisebelagte fortov fra Ødis Byvej til
Kajbjergs indkørsel er tinglyst Kirkesti.
Turen går nu videre ad Ødis Byvej. I det
første hus var tidligere en smedje. Derefter
lå telefoncentralen og efter det Henry Gemmers værksted. Her kunne man få repareret
både biler og cykler.
Derefter kommer Gunnar Buchwalds
frisørsalon. Her kunne man både blive klippet og barberet. Det fortælles, at han i konkurrence med Gemmer, også kunne reparere cykler og mindre motorkøretøjer. I hvert
fald havde han ofte sorte fingre, når man
kom ind for at blive klippet, siges der.
Gunnar Buchwald fremstillede også drit-

Her er et lille udsnit af deltagerne i byvandringen. I baggrunden er slagterens hus.
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ler for mejeriet. Dritlerne blev fyldt med
smør, som efterfølgende solgtes til købmanden eller eksporteredes bl.a. til England. Dritler bruges i dag som fastelavnstønder. En håndværker, der fremstiller dritler, kaldes bødker.
I nr. 24 var der en årrække Fransk Vask
og Strygning, og i huset Stationsvej 1 boede en træskomager.
Slagterforretningen fungerede indtil
1971. Det fortælles, at der blev indleveret
levende dyr, som så blev slagtet i baghuset.
Slagteren hed Pfeiffer.
Brugsen har været der i mere end 100 år.
Dog er der bygget nyt i 50’erne. Da Brugsen blev nedlagt var det en overgang købmandsforretning. Nu er der lejligheder.
Bagerforretningen over for Brugsen var i
mange år ejet af Signe og Anker Holm.
Senere overtog sønnen nu afdøde Kaj
Holm bageriet. Det blev nedlagt for omkring 15 år siden. Bageriet blev efter en
brand revet ned. Butikken og beboelsen er i
dag privat beboelse.
I huset ved siden af Brugsen Ødis Byvej
18 boede en karetmager. Ud over at lave
hjul til landmændenes vogne og maskiner,
fabrikerede han også ligkister.
I nr. 16 havde Bie Birkholm sin lille butik. Hun solgte artikler til håndarbejde, som
synåle, strikkepinde, garn mv. Hun havde
også et lille udvalg af legetøj. Desuden
leverede hun receptmedicin for Vamdrup
apotek og håndkøbsmedicin. Det fortælles,
at hun altid havde en tændt cigar i munden.
Hun fulgte meget med i, hvad folk i byen

I dette hus Fløjbjergvej 2 var der tidligere
Tatolbutik.
9

sagde og gjorde. Så ville man gerne vide
noget om sin nabo, kunne man gøre sig et
ærinde i hendes butik. Så fik man besked.
Nogle har fortalt, at hun kunne finde på at
tænde sin cigar og stille sig foran døren, så
men ikke kunne komme ud.
I nr. 14 havde El-installatør Povl Søderberg en lille butik. Her kunne man købe
alle mulige elartikler.
Askely var en af de store gårde, som ikke
havde været udsat for den store udflytning.
Der var svineproduktion til langt op i 70’erne.
Ødis Børnehave og de 4 lejeboliger er
bygget i den gamle præstegårdshave. Der
var mange frugttræer. Flere af dem blev
stående i børnehavens udeområde til stor
glæde for børn og forældre.
Her ved børnehaven er Johannes C.
Bjergs mindemur. Han er
født og opvokset på
Kajbjerg, men
flyttede senere fra byen og
blev en kendt
kunstner. Muren er indviet i 1961.
På den anden side af vejen ligger plejehjemmet Vesterled, der oprindelig hed De
Gamles Hjem. I kælderen holdt Sognerådet
deres møder indtil 1970, hvor Ødis ved den
forrige kommunesammenlægning blev en
del af Vamdrup Kommune. Senere var det
bibliotek, Ødis Folkebibliotek.
I Ødis Byvej 2 boede skrædderen, og lige
om hjørnet Vamdrupvej 1 havde skomageren til huse. I Fløjbjergvej 2 var der Tatol,
der nærmest kan sammenlignes med nutidens MATAS.
Fløjbjergvej 1 var Ødis Skole, indtil
1960, hvor Sogneskolen blev bygget.
På vej tilbage kom vi forbi stedet, hvor
det gamle frysehus har ligget, indtil de to
nye boliger blev bygget for få år siden.
Der skal lyde en stor tak til Otto Olsen og
Jørgen Clausen, som fortalte levende og
medrivende om det gamle Ødis. Vi var
mange, der blev meget klogere på vores
lille by.

Hvilken vej ?
”Vejgættebilledet”
sidste gang var en detalje
fra den flotte ”allé” af
lindetræer ud for Sønderskovgård på Tapsvej
6 i Ødis.
Denne gang skal vi til
den sydvestlige del af
sognet for at finde motivet på dette nummers ”Vejgættebillede”.
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Vilde haver

Endnu en vild have et sted i Ødis.

Til højre. En noget vejrbidt stamme på et

vildtvoksende kirsebærtræ bærer spor af
en omtumlet tilværelse. (Foto: Frede Nielsen

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

Udtrækning af
ØdisIF lotteri
september 2022
111, 71, 50,
143,126, 214,
218, 107, 86,
216, 54, 162
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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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HØSTGUDSTJENESTE OG HØSTINDSAMLING

VI MINDER OM:

”VERDENSMÅL 2: STOP
SULT!”

Det er en god tradition at fejre høsten i
fællesskab og taknemlighed over årets
afgrøder og naturens gavmildhed.
Samtidig påmindes vi vores ansvar for
at dele, derfor vil vi også i år samle
penge ind til Folkekirkens Nødhjælps
vigtige arbejde for nødramte mennesker. Årets høstindsamling er med til at
bekæmpe sult. Den bidrager til at redde
liv, opbygge robuste lokalsamfund og
bekæmpe ekstrem ulighed blandt mennesker i nød. Man kan give
kontanter i kirken eller give via
MobilePay eller SMS:
MOBILEPAY: 64 64 64
SMS: SULT til 1911 og giv 100 kr.

HØSTGUDSTJENESTE
SØNDAG DEN
11. SEPTEMBER
KL. 10.30

Vi glæder os til at fejre høstgudstjeneste,
og håber at rigtig mange har lyst til at
komme! Kirken vil som altid være flot
pyntet. Det bliver spændende at se, hvad
børnene har lavet af flot kunst i år (de er i
fuld gang med produktion på skolen),
og Berith og Iben har også store og
kreative planer.
Nyt af året er at ”Sang for sangglade” vil
deltage i gudstjenesten med to efterårssange. Vi glæder os!
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.

Landmand Marius og hans veninde Oda
overvåger indsamlingen sidst år:

Hjertelig velkommen!

SEPTEMBER
maj 20182022
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EFTERÅR OG NYE MULIGHEDER
Nogle efterårstanker fra præsten:
Da jeg var barn, oplevede jeg altid efteråret som
en ny start. Det var nyt skoleår, vi fik nye bøger,
måske nye lærere. Og så fik man altid noget nyt
tøj til skolestart. Masser af nye muligheder. Jeg
elsket den tiden på året, og var fuld af forventning til, hvad efteråret ville bringe. Fortsat har
jeg det lidt på samme måde.
Vi mennesker har behov for noget at se frem til,
noget at glæde os til og håbe på—og også en
gang imellem en ny start. Måske et nyt arbejde
eller noget nyt og spændende at fylde fritiden
med. Eller blive kendt med andre mennesker og
få nogle nye perspektiver på livet og tilværelsen.
Hvad har kirken at bidrage med i den sammenhæng? Er kirken ikke bare et gammelt hus
med gammeldags sange og ritualer, som vi mest skal bruge når vi har brug for noget
trygt og traditionelt, og ikke, hvis vi higer efter noget nyt? Jo, helt sikkert er det i hvert
fald at kirken er gammel, og vi synger mange gamle sange og læser fortællinger, som
nok er af verdens ældste, som fortsat eksisterer. Men i kirken tilbydes man også altid en
ny start. Uanset hvordan vores liv er blevet, mødes vi i kristendommen af tilgivelse og
opmuntring til at forsøge igen. Til at leve livet således at det bliver bedst muligt for dem
omkring os og os selv. Den her livsanskuelse
og dette menneskesyn forsøger vi altid at formidle gennem det som siges og gøres i kirken.
Det er med den holdning vi ønsker at møde alle
mennesker, hvad enten de kommer til kirke i
forbindelse med dåb, bryllup eller dødsfald i
familien, eller at de deltager i gudstjenester,
kulturtilbud eller tilbud til børn og unge.

I konfirmandtiden arbejder vi rigtig meget med
at vi skal have respekt for hinanden og for alle
mennesker, og med at alle mennesker har en
uendelig værdi. Vi snakker sammen om glæde
og sorg, om livets små og store udfordringer,
og vi kan godt blive uenige når vi diskuterer
forskellige etiske dilemmaer ,som man kan
møde i livet. Det er spændende og flot hvert
efterår at få starte op med nye konfirmander.
Og så håber vi at de, og alle andre, der kommer
i kontakt med kirken, oplever sig mødt med
respekt og omtanke og at døren altid er åben.
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BABYSALMESANG
Fra torsdag d. 1. september tilbydes babysalmesang igen i Ødis
kirke—
og der er fortsat plads til flere!

eller sms: 41593437.
Jeg glæder mig til at se jer!

Babysalmesang er for babyer 0-12 mdr.
sammen med mor eller far.
Vi mødes i kirken 7 torsdage kl. 10.30, hvor
vi synger sammen i ca. 30 min.
og slutter med kaffe/the, som Jette har lavet
til os.
Tilmelding sker til Karin på mail:
petersen13b@hotmail.com

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Menighedsmøde
søndag d. 9.oktober.

Vi inviterer til menighedsmøde søndag
d. 9.oktober kl.11.30, umiddelbart efter gudstjenesten. Mødet vil foregå i
Vestfløjen, hvor vi vil komme med en
form for statusberetning af arbejdet i
menighedsrådet. Desuden vil vi gerne i
dialog med menigheden om kirkearbejdet, om hvad I synes fungerer godt
eller kan gøres anderledes.
I næste nummer af Lokalavisen Kirkesiderne vil der være en mere udførlig
beskrivelse af mødets formål og indhold.
Hilsen menighedsrådet

Vi vil servere kaffe og boller til menighedsmødet— og måske er det nogle
af dem her på billedet over, der står for
den. I hvert fald er det sikkert at vi har
rigtig mange gode frivillige i Ødis kirke, og dem kunne vi ikke være foruden. De koger kaffe og te, laver mad
til børnene og konfirmanderne, de læser eller synger, hjælper med gudstjenester, dækker borde, gør indkøb, slæber borde og stole, smager til gløgg til
jul, bager og laver hygge på alle mulige måder — og mange, mange andre
ting. Hvis flere har lyst til at bidrage
med noget, tag endelig kontakt til
Niels eller andre i menighedsrådet!
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FROKOSTKLUBBEN

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

September

Program for efteråret 2022:
21. 9.2022: Else Møller
Jeg elsker den brogede verden og alle
dens finurligheder
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

4. Ingen gudstjeneste—vi henviser til
omegnens kirker
11. 13. søndag efter Trinitatis kl. 10.30
Høstgudstjeneste - se omtale!
18. 14. søndag e. Trinitatis kl. 10.30
25. 15. søndag efter Trinitatis kl. 10.30

Oktober
2. Ingen gudstjeneste—vi henviser til
omegnens kirker
9. 17. søndag efter Trinitatis kl. 10.30
Menighedsmøde i Vestfløjen bagefter
16. 18. søndag efter Trinitatis kl. 9.00
23. Ingen gudstjeneste—vi henviser
til omegnens kirker
27. Halloween-børnegudstjeneste kl.
17.00
Aftensmad i Vestfløjen bagefter
30. 20. søndag efter Trinitatis kl. 9.00
Anna-Sofie Arendt

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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Sjov ved Søen
Lørdag den 27. august havde Støtteforeningen for Ødis IF arrangeret en festdag, som
de kaldte Sjov ved Søen, og vi skal lige
love for, at der var skruet op for hyggen,
solen og den gode stemning i Ødis. Arrangementet var gratis for alle at deltage i, og
der blev afholdt mange sjove aktiviteter
hele dagen for alle aldersgrupper.
Egentlig startede det kl. 10 med en byvandring, hvor der blev fortalt om det gamle Ødis. Byvandringen sluttede kl. 12 ved
Ødis Sø.
Derefter kunne deltagerne fortsætte direkte ned til Sjov ved Søen. Det var der mange, der gjorde, og flere kom til. Faktisk
strømmede det til med folk, unge som ældre og rigtig mange børn med deres forældre.
Først var der bankospil, og det var der
mange der deltog i med stor iver. Derefter
var der ”Krible krable” med en naturvejleder, hvor store og små kunne undersøge
naturlivet ved søen med bl.a. fiskenet, insektbriller osv.
Derudover var der en kagedyst, hvor alle
med en sød tand kunne tilfredsstilles ved at
smage flere af de mange lækre kager, hvorefter der blev fundet en vinder af dysten.

Ligeledes var der rigtig mange børn, der
var vilde med den sjove flødebollemaskine,
som Diddes i Vamdrup bl.a. havde sponsoreret.
Kl. 15 foregik en af dagens nok største
højdepunkter. Det var bugtaleren Sherif
Haps, Danmarks skøreste cowboy, og hans

I dagens anledning var Lokalrådet flag sat op rundt
omkring i byen og ved indgangen til søområdet.

medhjælper Guffe, der optrådte til stor
morskab for både børn og voksne, hvor der
både blev sunget, danset og grinet. Hans
indslag var både sjove og belærende, og
mange forældre kunne nok genkende sig
selv i den snak han havde med Guffe.

Hele eftermiddagen kunne man ”sejle” på
padleboard. Det var utrolig populært. Alle
padlebrætter var i gang det meste af tiden,
og flere af sejlerne kom langt ud på søen,
inden de vendte om. Heldigvis var der styr
på sikkerheden. Selv om søen de fleste steder ikke er ret dyb, forlangte arrangørerne,
at deltagerne brugte redningsveste.
Ødis Spejderne stod for snobrødsbagning
og tømmerflåden. Det var nu nok nærmest
en tøndeflåde, som spejderne havde bygget.
Og den blev flittigt brugt.
Sidst på eftermiddagen deltog mange af
byens børn i Ødis Mini Cup, hvor de på
tværs af køn og aldre spillede fodbold. Det
var hyggeligt for både børn og voksne, og
præmien var en slikpose til alle børn.
Hele dagen kunne man købe mad og drikke: pølser, slik. chips, fadøl, sodavand og
vin, samt mulighed for at deltage i ølsmag-
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Børnene var meget aktive, da Sherif Haps underholdt.
ning for de voksne. Det var der mange der
gjorde. Teltet med borde og bænke var
fyldt op det meste af tiden med folk, der
hyggede sig og nød det skønne sensommervejr.
Dagen sluttede med fælles spisning i
form af helstegt pattegris med meget lækkert tilbehør, hvor flere end 120 personer
spiste med.
Aftenen sluttede i de smukke omgivelser
ved søen, og de fleste børn var godt trætte
efter en festlig og vellykket dag ved søen.

Vi er mange, der siger tusind tak til Støtteforeningen for det store arbejde med at
arrangere en så festlig dag. Mange frivillige var i dagene forinden med til at opstille
telte. Også tak til dem og til de mange, der
medvirkede i boderne med salg af mad og
drikke samt diverse lækkerier. Der er rigtig
mange lokale mennesker, der ser frem til
mange flere fællesskabende arrangementer
i hyggelige og naturskønne Ødis!
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Tekst: Niels Christensen og Maria H. Knudsen

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

21

Hvad er det?

Hermed en ny gåde i form
af ”Hvad er Det”
Gåden ”Hvad er Det” i
sidste udgave af avisen var et
billede af en lille udgået slåenbusk, der viste de for planten så karakteristiske lange
grentorne.
Lidt om disse lange hårde
torne. I tidligere tider, hvor
man brugte naturens mange
produkter meget mere end i
vores hverdag, blev disse
grentorne høstet om efteråret
- afbarket og derefter hængt
til tørre i udbygninger. Efter
en vis tid var de blevet så
hårde og stive, at de af kvinderne blev anvendt som prene
– prene er nåle uden nåleøje til at stikke huller i eller ud-

Af Frede Nielsen

vide forstukne huller i eksempelvis stof og skind til beklædningsgenstande.
For en del år siden rejste
amerikanske forskere til den
brasilianske jungle i Amazonlandet for at indsamle skovindianske kvinders enorme viden
om lægeurter og helbredende
planter m.m. fra naturen, som
vokser i urskoven dernede.
De oplevede, at der her også
var tale om, at man indsamlede lignende grentorne til samme brug som tidligere nævnt
herhjemme.
Efter at have været hjemme
i USA for at lægge indianernes viden ind på computere
til videreforskning, drog forskerne atter tilbage til Amazonlandet for at fortsætte disse
aktiviteter.
En af forskerne havde
taget et bundt
store stålstoppenåle med
som gaver til
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indianerkvinderne. Da de ankom, overrakte hun dem hver
en nål, og de kunne straks se,
hvor stor en gevinst nålen var
i forhold til dem af grentornene. På ægte vestlig vis ville
hun glæde dem yderligere ved
at give dem flere nåle, hvilket
gav til resultat, at en af kvinderne undrende udbrød, at det
stod hun uforstående overfor,
hun havde jo allerede fået en.
Slåen kan anvendes til fremstilling af saft. Frederik d.
2. fik blandt andet brygget

vin af slåen. Frugten er endvidere yderst velegnet
til kryddersnaps. Fælles for
alle anvendelser er, at det er
en forudsætning, at frugten
har fået frost. I stedet for at
vente på, at frosten sætter ind,
er det muligt at kompensere
ved at lægge de plukkede
frugter kortvarigt i
en dybfryser, inden de anvendes til deres videre formål.
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
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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. 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

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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Vi skal denne gang til den vestlige
del af sognet for at finde ovenstående motiv. På hvilken adresse findes
huset på billedet i dette nummer?

Huset på adressen Gl. Møllevej 35
i Ødis Bramdrup var gåden i sidste
nummer af avisen.

Næste nummer:
Udkommer den 4. oktober 2022
Deadline fredag den 23. sept. 2022
kl. 8.00

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