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LOKALBLADET
FOR ØDIS BRAMDRUP / ØDIS / FOVSLET

Nr. 241

Tirsdag den 8. februar 2022

25. årgang

Støt vores lokalsam- Ødis Vandværk
Ny bestyrelse i
På vandværkets generalfor- ØdisIF
fund
samling juni 2021 blev besluttet at indføre renoveringsbidrag fra 1. januar
2022.Vandværket har haft
store udgifter til bl.a. renovering af rentvandstanken
Læs s. 5 ved Ødis Vandværk. Læs s. 8

Vort logo symboliserer båndet imellem os.
Styrken i det lokalsamfund,
vi bor i med fællesbetegnelsen ØBØF

Efter en vellykket generalforsamling er den nye bestyrelse i Ødis IF pr.
16.12.2021 konstitueret.
Alle medlemmer ser frem til
et godt samarbejde i 2022
. Læs s. 8

I dette nummer af
Lokalbladet kan du læse

Foråret er på vej. Forårsblomsterne er i hvert fald.

Spis Sammen Aften i
Ødis Forsamlingshus
onsdag den 6. april
kl. 17.30
Sæt allerede nu X i kalenderen.
Mere om priser og tilmelding i næste nummer
af Lokalbladet.
Forsamlingshusets generalforsamling er tirsdag den 22. marts kl. 19.00

Nyt fra Lokalrådet
s. 3
Shelteren
s..3
Velkommen til Ødis s. 4, 6-7
Støt Lokalsamfundet
s. 5
Vesterleds Vennekreds
s.7
Ny bestyrelse i ØdisIF
s. 8
Ødis Vandværk
s. 8
Fastelavnsfest i Hallen
s. 9
Hvilken Vej?
s. 10
Lotterital
s.11
Kirkesider
s.13-16
Hvad er det?
s. 18-19
ØdisIF aktiviteter
s. 21
Vesterled
s. 22-23
Foreninger
s. 26

HUSK
Lokalbladet kan
betales på

Konto: 7040 0000175819
MobilePay: 2987 9877

Det er der allerede mange,
der har gjort.
Tak for det!

Sognets aktivitetskalender 2022
FEBRUAR

AKTIVITET

ARRANGØR/STED

Ti.d.8.feb. kl.19.00

Sang for Sangglade

Vestfløjen

On.d.9. feb. kl. 10.00

Frokostklubben

Vestfløjen

On.d.16.feb. kl. 14.00

Bankospil

Vesterled

Ti.d.22.feb. kl.19.00

Sang for Sangglade

Vestfløjen

Lø.26.feb. kl. 14.00

Fastelavnsfest

Spejderne og Cafeteriet/
Ødis Hallen

MARTS

AKTIVITET

ARRANGØR/STED

Ti.d.8.mar. kl.19.00

Sang for Sangglade

Vestfløjen

On.d.9.3. kl. 19.00

Generalforsamling

Vesterleds Vennekreds/
Ødis Hallens Cafeteria

Lø.d.12.mar. kl.9.00

Arbejdslørdag

Forsamlingshuset

Ma.d.14.mar. kl.19.00 Generalforsamling

Aktivitetsudvalget/
Cafeteriet

On.d.16.mar. kl. 10.00 Frokostklubben

Vestfløjen

Ti.22.mar. kl. 19.00

Generalforsamling

Forsamlingshuset

Ti.d.22.mar. kl. 19.00

Sang for Sangglade

Vestfløjen

On.d.23.mar. kl. 14.00 Bankospil

Vesterled

To..d.31.mar. kl.19.00 Generalforsamling

Lokalrådet / Cafeteriet

APRIL

AKTIVITET

ARRANGØR/STED

Sø.d.3.apr.. kl. 10-13

Landsindsamling

Kræftens Bekæmpelse

Ti.d.5.apr. kl.19.00

Sang for Sangglade

Vestfløjen

On.d.6.apr. kl. 17.30

Spis sammen aften

Forsamlingshuset

14.-18. apr. kl. 10-17

Åbent Galleri

Galleri Mørkøre

On.d.20.apr. kl. 10.00 Frokostklubben

Vestfløjen

Ma.d.25.apr. kl. 19.00 Generalforsamling

Ødis Vandværk/Cafeteriet

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2022
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5

deadline 25. februar
deadline 25. marts
deadline 29. april
deadline 27. maj

udkommer 8. marts
udkommer 5. april
udkommer 10. maj
udkommer 7. juni
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Nyt fra Lokalrådet
Søpavillonen

Efter tilretning af tegninger og godkendelsen fra
kommunen til byggeriet er
Søpavillonen sendt i udbud. Vi forventer svar i
løbet af februar. Planen var at pavillonen
skulle være færdig til sommer. Vi ser om Landsbypuljen
det stadig er muligt.
Der blev sendt 4 ansøgninger fra Ødis til
landsbypuljen. Vi forventer svar 4. marts.
Generalforsamling
Vores generalforsamling er flyttet til den Vi håber, at alle 4 går igennem.
31. marts kl. 19 i Ødis Hallens Cafeteria.
Vi håber at mange kommer forbi. For at Hjertestarterkursus
Vi arbejder på at gennemføre et supplehave stemmeret til generalforsamling,
skal man være medlem. Prisen er 100 kr. rende hjertestarterkursus, som blev forårligt. Beløbet kan overføres via Mobile- sinket på grund af covid-19. Deltagerne
fra sidste gang vil blive kontaktet og inPay: 40557 eller ved bankoverførsel:
formeret om, hvornår det bliver.
Reg.nr. 2470 kontonr. 4383 569 430

Shelteren i Drenderup Skov

Det er simpelthen fantastisk så mange,
der fra stort set hele landet bruger vores shelter i Drenderup Skov.
Ja, man tror næsten, det er løgn, men
Iht. Naturstyrelsen har der været, ja
hold nu ørene stive, 296 bookinger i
2021
Og det er til alle mulige formål: børnehavebørn, fødselsdage, jagtfrokoster,
familiekomsammen af alle mulige
slags og alle dem, der bare elsker at
være nogle timer, en dag eller flere i
skoven, og sidst her til nytårsaften var
der fire yngre mænd, der holdt nytår
her, og de var meget begejstrede for
stedet. De havde holdt nytår i forskellige shelter rundt i landet.
Langt de fleste efterlader stedet pænt.
Dog er der af og til nogle få, der ikke
gør det.
Stor tak til Aktivitetsudvalget, der
sammen med de faste brugere holder
øje med stedet og også stor tak til Jan
3

Shelteren i Drenderup Skov ved indvielsen i
september 2018

Gormsen, der på frivillig initiativ har
stillet skuret op med tørt brænde. Desværre er det ikke alle, der betaler det
forholdsvis lille beløb, træet koster.
Vi håber dette gode initiativ fortsætter, da rigtig mange er glade for, at de
slipper for at slæbe brænde med. At
samle tørt træ i skoven er ind imellem
noget vanskeligt.
Inge M Thomsen

Velkommen til Ødis Sogn
Af Inge M Thomsen
Hjertelig velkommen til den nye
familie på Egeskovvej 2. Huset

overtog de den 1. okt.
Det var en helt speciel fornemmelse for mig at besøge dette hus, hvor jeg
og min familie er kommet gennem - ja ”
100 år ” - i hvert fald over 40 år. Sonja og
Knud er, som sikkert mange ved, flyttet fra
byen, men jeg er da helt sikker på, de vil
holde god kontakt til Ødis og møde op til
de forskellige arrangementer, der finder
sted her i området.
Nå, tilbage til de nye beboere, Cathrine på
28 år og Brian Jønsson på 36 år og ikke
mindst lille søde Viggo på bare 2 og en halv
måned. Han skal døbes først i det nye år i
Ødis Kirke, og det glæder de sig til. Vi er
enige om, at vi har en utrolig flot kirke her.
De er blevet budt velkommen af deres naboer på vejen, dejligt. Som Cathrine fortæller,
ser de på de muligheder, der er her for mor,
far og barn: Babysalmesang i kirken og babygymnastik oppe i hallen mm. De vil utrolig gerne lære flere at kende i området og
blive en del af samfundet.
Cathrine er født på Fyn, men opvokset siden
teenageårene i Kolding og arbejder hos Rema 1000 i Nr. Bjert, men vil måske efter
endt orlov se, om der er andre muligheder
tættere på.
Brian er koldingenser, uddannet pædagog
og arbejder på Sjølund - Hejls skole, både i
skolen og SFO.
Hans store interesse er motion både ude og

inde og både for voksne og børn (er også
uddannet personlig træner). Han har et firma; Jønsson Fitness. Nogle har måske allerede set hans opslag på Face book, at han
starter Outdoor træning på adressen. Er
vejret helt vildt, er der også muligheder for
at komme indenfor.
Udover denne form for motion, elsker de
begge at cykle, både på almindelige cykler
og på Mountain Bike cykler.
De boede tidligere i Bramdrupdam, hvor der
en del støj fra motorvejen og lign. og de
nyder virkelig den ro, der er herude. De så
faktisk kun et hus mere end dette, men bestemte sig hurtigt for huset her og især den
mark der fulgte med, hvor han vil bygge
forskellige forhindringsbaner, i første omgang til voksne (både kvinder og mænd)
men senere også til børn, så lille Viggo og
hans legekammerater virkelig kan få lov til
at udfolde sig.

Betaling for Lokalbladet

linger. Der er allerede flere, der har betalt
Så er vi startet på et nyt kalenderår, og det for 2022. Tak for det.
er tiden at betale for Lokalbladet. Det er der Prisen er fortsat 100 kr. for folk her i sogmange, der gør, og det er nødvendigt, for at net og 160 kr. for udensogns. Beløbet betales på MobilePay: 2987 9877 eller
Lokalbladet stadig kan udkomme. Tak til
Netbank 7040 0000175819
alle, der har bidraget.
Kontante beløb kan lægges i min postkasse
Regnskabet for 2021 udviser et lille under- Stationsvej 13.
skud, men andre år har der været et lille
Kontingent til Lokalrådet betales på en
overskud, så økonomien ser rimelig ud.
anden konto. Læs side 5.
Men det skyldes naturligvis jeres indbetanc
4
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Velkommen til Ødis Sogn
Af Lone Mørkøre
Velkommen til de nye beboere på

Farrisvej 31.
Clarissa og Rune Hedegaard er de
nye ejere af grunden med det faldefærdige
hus, men ser man bag ruinerne, ligger der det
flotteste bæredygtige hus, bygget med omtanke for vores miljø.
De har døbt stedet Birkebæk, som jo passer
glimrende til de gamle birketræer på grunden,
og den rislende bæk ved vejen.
Stål og solceller på taget, så familiens elbil
kan blive opladet. FSC træ-ler-linoliemaling
er blot nogle af de materialer huset et bygget
af/med. En rigtig øko familie, der også tæller
de sødeste børn. Ian på 6 år, der skal starte i
Stepping friskole til sommer. Leo på 4 år og
Tea på 1,5 år.
Clarissa der er 33, går hjemme og passer
børnene og bruger
meget tid i deres store
naturhave, hvor køkkenhaven betyder
meget for familien,
der de sidste 4 år har
levet vegansk.
De har bygget et lille
anneks, som Clarissa skal bruge til noget så
spændende som klangterapi.
Understøttelse af kroppens egne selvhelbredende kræfter. Giver ro og bedre søvn, fred
for tankemylder, reduktion af fysiske smerter,

er blot noget af det, vi kan få glæde af, når
hun er helt klar til det.
Rune på 36 arbejder i Haderslev kommune
med økonomi og it-opgaver. Fritiden bruges
sammen med familien som bl.a. går til familiespejder i Stepping, men er der et stille øjeblik, nyder han en god film eller noget på
pc’en.
Familien kommer fra Vojens, og valget af
Ødis Bramdrup blev truffet, fordi det ligger
præcis midt mellem bedsteforældrene. De er
godt tilfredse med beslutningen, og er meget
glade for området, men er kede af de mange
ubeboede huse. Ruinen på deres grund bliver
fjernet og de håber det samme sker for de
andre ubeboelige huse i området.

Stor donation til Vesterled

steder, som har betydet rigtig meget for
ham gennem livet. Han har derfor – som
tak - besluttet at yde større kontante donationer til bl.a. Ødis Forsamlingshus og Kongeåmuseet.
Ved at give pengene nu kan han selv glæde sig over at se projekterne blive realiseret.
Den seneste modtager af donation fra
Thorhauge Andersen er Plejehjemmet Vesterled, der i september fik kr. 100.000 til
ekstra ture, fester og underholdning.

Thorhauge Andersen fyldte 90 år i efteråret
2020.
Thorhauge erkender sin høje alder og vil
gerne, mens tid er, tilgodese nogle af de

Thorhauge Andersen sammen med
leder Katja Ahrendtsen og souschefen
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Velkommen til Ødis Sogn
Af Inge M. Thomsen
1. oktober 2021 fik Drenderup
Vestergård på Vamdrupvej 30
nye beboere.
Da Louise Marcussen og Jacob
Vodder begge 25 år og katten
Pelle flyttede ind på den smukke gård i den
fine natur, det var desværre aften da jeg
besøgte dem, men jeg ved når jeg kører
forbi stedet at der 2 søer og meget vild natur omkring gården, hvor både rådyr, fasaner og agerhøns holder til.
Louise er født og opvokset i Åbenrå og
blev for et års tid siden færdig med uddannelsen som Socialpædagog, hun har specialiseret sig i arbejde med børn og unge der
lider af autisme, hun kører hver dag til Røde kro hvorfra hun kører ud til ca. 10 personer, der skal have hjælp, ja til utrolig
mange ting. Nogle bor selv og andre hos
deres forældre. Jeg kunne se hun brænder
for at kunne hjælpe disse mennesker.
Jacob kommer fra Arrild og bekendt med at
bo i et lille samfund. Kører til Århus hvor
han arbejder for Jyllands posten som sælger af annonce, her taler vi om markedsføring af store firmaer som Coop og Hotel
Koldingfjord og lignende.
Så et af kravene til en bolig var flere, et af
dem var: det skulle være nemt at komme
ud på motorvejen da de skulle køre begge
to og hver sin vej. Et andet krav var der
skulle være et stort værksted med lift da en
af især Jacobs interesser er at sætte gamle

veteranbiler
og knallerter istand og
der var der
her. 2 Volvo
Amazoner
er det blevet
til, 1 fra
1965 og 1
fra 1970 og
ser I til
sommer en
ung pige
”farer” afsted på en istandsat Puch Maxi, ja så kunne
det godt være Louise.
Ved der er flere i området der har veteranbiler – så måske nogle der finder sammen
om den fælles hobby.
Så der er gang i de unge mennesker, indendørs i gang med istandsættelse af nogle
rum og senere er der hele første sal at smide kræfterne i. Jacob er også jæger men
ikke særlig aktiv pt. Måske starter de med
at sætte fodertønder op og bare nyde synet
af vildtet på egen jord. De har også hilst på
nogle af deres naboer.
Det nystartede ” Fodbold for sjov” oppe i
Ødis hallen er Jacob startet med, de vil
begge to gerne blive en del af samfundet og
som de fortæller, nu bor de jo lidt ude for
byen Ødis, så de er selv nødt til at gøre
noget – god indstilling. Velkommen til.

Vennekredsen på
VESTERLED

Indkalder hermed til
GENERALFORSAMLING

onsdag den 9. marts kl. 19.00

i Ødis Hallens Cafeteria.
Dagsorden ifølge vedtægterne
Evt. forslag sendes til formanden
senest 3 dage før generalforsamlingen.

Foreningen er vært ved en kop kaffe
med blødt.
På bestyrelsens vegne

Stig Funder
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Ny bestyrelse i ØdisIF

Forrest fra venstre: Jan Søgaard, Martin Berg Jessen, Louise Bech, Lene Frost Nielsen, Charlotte
Højmose Jensen, Marie Evald Ibsen, Simone Kraus Hald, Susanne Dahlmann Gubi

Efter en vellykket generalforsamling er den
Håndbold:
nye bestyrelse i Ødis IF pr. 16.12.2021
Lene 60 16 10 80
konstitueret.
Charlotte 42 66 03 77
Alle medlemmer ser frem til et godt samarFodbold:
bejde i 2022
Martin 29 45 15 60
Formand:
Jan 51 52 58 10
Lene Frost Nielsen - 60 16 10 80
Louise 28 87 87 11
Næstformand: Louise Bech - 28 87 87 11
Gymnastik:
Kasserer:
Marie 23 42 39 85
Jan Søgaard Jørgensen - 51 52 58 10
Simone 28 93 63 80
Susanne 31 55 32 22
For kontakt til de forskellige idrætsgrene
Badminton:
og aktiviteter:
Martin 29 45 15 60

Information fra
Ødis Vandværk Amba
På vandværkets generalforsamling den 21.
juni 2021 blev besluttet at indføre renoveringsbidrag fra 1. januar 2022.
Vandværket har de sidste år afholdt store
udgifter til bl.a. hovedrenovering af Drenderup Vandværk samt renovering af rentvandstanken og alt styring ved Ødis Vandværk.
I årene fremover bliver det nødvendigt at
investere i velfærdsforanstaltninger, lægning/
Første rate opkræves med vandregningen
udskiftning af ledninger samt sikre vandvær- for april 2022, figurer i januar, da vi betaler
kets boringer således, at vandværket fortsat
forud.
kan opfylde lovgivningen og levere godt
Referat af generalforsamlingen kan læses
vand til forbrugerne mange år frem.
på vandværkets hjemmeside:
Bidraget vil udgøre 400 kr. + moms pr.
www.odisvandvaerk.dk
kvartal og vil blive opkrævet i 4 år til og med
Med venlig hilsen
2025.
Bestyrelsen for Ødis Vandværk
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FASTELAVNSFEST

Lørdag den 26. februar 2022 kl.14

Ødis hallen danner igen i år rammen om vores
Fastelavnsfest.

Vi slår katten af tønden og kårer kattedronninger og
-konger i flere aldersgrupper – også voksne.
Vi opfordrer alle børn og barnlige sjæle til at møde
udklædte op.
Der er præmier til de sjoveste, flotteste eller mest
fantasifulde udklædninger.
Til sidst hygger vi os med fastelavnsboller med saftevand,
kaffe eller te.
Pris 40 kr. pr person betales ved indgangen
evt. MobilPay nr 277274
KFUM-spejderne i Ødis og Ødis Hallens Cafeteria
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Hvilken vej ?

For at løse opgaven med ”Vej-gæ-ttebilledet”
denne gang skal vi også søge i den centrale del af
sognet!! Hvor?
”Vejgættebilledet” i sidste nummer var en stump
af Mejerivej umiddelbart syd for den gamle Ødis
Kro.
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Modetøj til alle kvinder
str. 32-54
Torvet 8 - 6580 Vamdrup
28723822
mail: info@berg-co.dk

Udtrækning af
ØdisIF lotteri
januar 2022
243, 174, 127,
203, 223, 269,
198, 49, 185,
45, 192, 228
11

FAGKUNDSKAB . KVALITET . SERVICE
__________________________________________________________________________

VAMDRUP
SPECIALOPTIK
OPTIKER - OPTOMETRIST
TLF. 75 58 10 86

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

URE - BRILLER

GULD - SØLV

GRATIS synsprøve
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FASTELAVNSSØNDAG 27. FEBRUAR KL. 10.30
BØRNEGUDSTJENESTE OG KARNEVAL
Endelig må vi ønske velkommen til Fastelavnsgudstjeneste i kirken igen! Vi skal
synge, lytte til bibelfortælling og måske
kommer kirkeløven forbi. Bagefter bliver
der tøndeslagning i kirken, og karneval
med fastelavnsboller og hygge i Vestfløjen. Vi håber, alle børn og barnlige sjæle
vil komme udklædte til kirken. Her kan I
se mange flotte, udklædte og glade mennesker omkring bordene i Vestfløjen.

SPEJDERNES NYTÅRSPARADE

Søndag den 9. januar var kirken fyldt af flotte spejdere med deres faner i anledning den
årlige nytårsparade. Det var en rigtig festdag, som spejderne i den grad bidrog til. Det er
dejligt at vi har sådan en god spejdertrop med dygtige ledere her i Ødis.

FEBRUAR2022
2018
FEBRUAR
13

FRA MENIGHEDSRÅDET
Nyt fra menighedsrådet
Stigende energipriser

Som mange andre her i sognet ser vi med
måben på de stigende energipriser på gas
og el. Selve kirken, kirkekontoret og de
øvrige lokaler, som er tilknyttet graveren,
opvarmes med el og her nærmer prisen sig
det dobbelte af, hvad vi plejer at betale.
Præsteboligen opvarmes med naturgas og
udgiften er næsten firedoblet i de seneste
to kvartaler. Forbruget er ikke øget på
hverken gas eller el. De samlede udgifter
vil medføre en væsentlig overskridelse af
budgettet.
Vi er nok ikke de eneste i provstiet, som er
havnet i denne ”energikrise”, så vi håber
på at få en økonomisk håndsrækning fra
provstiet for 2021 og 22.
Der er megen fokus på den grønne omstilling i kirkekredse, og i den forbindelse har
vi ansøgt stiftet om penge til nye forsatsvinduer i kirken, som vi håber bevilges i
løbet af 2022. Lige nu har vi ikke planer
om at skifte naturgasfyret ud i præsteboligen med en anden energiform. På kort sigt

håber vi, at gasprisen vil falde og på længere sigt, at vi finder en grønnere og forhåbentlig billigere løsning.

Brud på vandrør

Vandforbruget har været ekstra ordinært
højt i en periode. Vandværket gjorde os
opmærksomme på, at der var et stort vandforbrug, som kunne tyde på brud på et
vandrør. Det tog nogen tid, inden håndværkerne fandt lækagen. Det var et gammelt
jernrør uden for kirkekontoret, som var
utæt. Der var sivet mere end 200 m3 vand
ud tæt ved en afløbsbrønd, så der var ingen
synlige tegn på fugt i overfladen. Det betyder, at vi har en større uforudset udgift. Vi
er ved at undersøge, om udgiften kan dækkes af vores forsikring.
På trods af disse udfordringer, så ser menighedsrådet frem til et nyt kirkeår, hvor vi
kan præsentere et mangfoldigt aktivitetsudbud i kirken, Vestfløjen samt i andre
rammer. Følg med på kirkesiderne, hvor vi
løbende annoncerer om kirkens aktiviteter.
Venlig hilsen
Menighedsrådet

FARVEL TIL RESTRIKTIONER
Fra den 1. februar ophører alle coronarestriktioner i samfundet og dermed også i kirken. Det betyder at vi ikke skal tænke på mundbind eller coronapas når vi kommer i kirke, og vi
må sidde hvorhen vi vil og drikke vores kaffe
stående, om vi ønsker det.
Måske kan det føles utrygt at alt slippes løs nu,
med al den smitte vi har. Derfor må man selvfølgelig gerne bruge mundbind i kirken om man
ønsker det, og vi respekterer at man vil holde
afstand. Vores håndsprit-dispenser bliver stående og vi opfordrer stadigvæk til at alle benytter
sig af den inden man går ind i kirken. Vi vil måske også vente lidt med at give hånd til alle efter
gudstjenesten. Men udover det vil vi glæde os
over at vi ikke skal tænke på restriktioner mere.
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FROKOSTKLUBBEN
Møde i Frokostklubben 15.12.2021

Vores oplægsholder var vildtkonsulent
Bent Junker Hansen, og emnet var
Ulven og dens fremtid i Danmark.

der 10 - 15 ulve,
hvoraf de fleste er
hanner. Der er
registreret to ulvepar, hvoraf det
ene har fire unger. Kun de gamle ulve yngler,
men de får ikke
hvalpe hvert år.
De ældste hvalpe
hjælper med at
skaffe føde til de nye.
I Danmark er der forsvundet syv ulve, og
man ved ikke hvorhen eller hvordan.
Bent mener vi godt kan have ulve i Danmark, som tingene foregår nu. Vi har
Vildtforvaltningsrådet, som består af personer fra de grønne organisationer samt
landbruget. De rådgiver ministeren.
Man har lavet en forvaltningsplan, hvor
man bl.a. giver tilskud til indhegning af får
og andre husdyr og også giver erstatning
for dræbte dyr.
Man arbejder også på at give tilladelse til
at skyde problemulve. I Estland, Letland,
Litauen og Sverige har man f.eks. en kvote
for, hvor mange ulve man må skyde, og på
den måde reguleres bestanden.

Ulven har tidligere været i Danmark, og
den sidste døde i 1815. Vi kender jo alle
historien om Rødhætte og ulven, og der er
i tidens løb fortalt en masse historier om,
hvor farlig ulven er. Men Bent fortalte, at
ulven ikke er farlig for mennesker, den er
derimod bange for os. Han arbejdede i en
periode i British Colombia, hvor de har
mange store ulve. Befolkningen frygtede
dem ikke, men når man derimod hørte om
bjørne, passede folk virkeligt på for at undgå dem.
Ulven er igen kommet til Danmark i
2012. Man formoder, den er kommet fra
Tyskland og Polen, for ulven kan nemt gå
100 km på en nat. Den har et meget kraftigt bid, den kan nemt nedlægge et krondyr, hvis den får fat i struben. Krondyrene
er meget bange for ulve og flygter ud af
skovene, hvis de opdager dem. Ellers går
ulven efter svage dyr og rydder på en måde
op i bestanden af vildt.
I Centraleuropa har man et overvågningssystem, hvor man ved hjælp af DNAspor kan følge ulvene. Det bruger man
også i Danmark, og her har man også
Tak til Bent Junker Hansen for et godt
hjælp af frivillige personer. I Danmark er
oplæg.
Rasmus Ravn
Oplægsholdere i foråret 2022:
9.2.2022: Paul Jepsen
Fra mælkedreng til advokat
16.3.2022: Erik Voss
Den Transmongolske Jernbane
20.4.2022: Erik Årestrup
Mit liv som helikopterpilot
18.5. 2022: Finn Hansen
Seest Katastrofen

Tak til menighedsrådet
Vi er i Frokostklubben glade for, at vi
må låne "Vestfløjen" til vores møder.
Derfor overrakte vi lidt vin til Niels
Christensen
og bad ham
viderebringe
en tak til
menighedsrådet.

Kontaktpersonerne er :
Jens Vang
21748508
Christian Dahl
40325985
Rasmus Ravn
81904800
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BABYSALMESANG

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

Februar
6. Kyndelmisse kl. 19.00
Sang-og musikgudstjeneste
13. Søndag Septuagesima kl. 10.30
20. Ingen gudstjeneste, vi henviser til
omegnens kirker
27. Fastelavnssøndag kl. 10.30
Familiegudstjeneste. Kom gerne
udklædte. Karneval med Fastelavnsboller og hygge i Vestfløjen bagefter

Babysalmesang har endelig startet op
igen i Ødis kirke! Organist Karin har nu
et hold med 9 babyer og mødre som mødes hver torsdag til sang, hygge og kaffe.
Det her forløb afsluttes den 3. marts, og
så starter der et nyt hold op efter påske.
Få mere info eller tilmeld jer hos Karin
på mail: petersen13b@hotmail.com eller
tlf. 41593437.

Marts
6. 1. søndag i fasten kl. 10.30
13. 2. søndag i fasten kl. 9.00
20. 3. søndag i fasten kl. 10.30
24. Børnegudstjeneste kl. 17.00
Dåbsjubilæum for 5, 6 og 7-årige
Aftensmad og hygge bagefter
27. Ingen gudstjeneste, vi henviser til
omegnens kirker

April
3. Mariæ bebudelses dag kl. 9.00 (ved
Anna-Sofie Arendt)

Kontakt
Organist: Karin Petersen… 41593437
Sognepræst:
Inger Hvindenbråten ………….. 75598150
mobil
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
17

Hvad er det?

Denne gang skal vi ud i naturen for at finde ovenstående
motiv. Der er tale om en meget
lille enhed, der kan vokse mange
forskellige steder bl.a. som her
på en lille gren, men bevoksningen kan også ses på sten, tagsten,
murværk og andre steder ude i
det frie. Hvad er Det?Et pyntegræskar set fra oven er løsningen på sidste nummers
”Hvad er Det”.
Pyntegræskar er grønne,
orange eller gule. De er stribede eller tofarvede. Nogle er
runde, andre har form som en
pære eller en turban, og enkelte
er vortede som en gammel heks.
De mest særprægede kaldes
djævleæg.

Af Frede Nielsen

Nogle få planter af
pyntegræskar er en garanti for overraskelser.
Ikke to græskar er ens,
og det er spændende at
se, hvilke former og
farver de får.
Pyntegræskar er
normalt uspiselige, og de
indeholder det giftige
stof cucurbitacin. pyntegræskar skal man
ikke spise. De er faktisk giftige,
næsten allesammen.
Græskar er en slægt under
græskarfamilien og den stammer
oprindeligt fra den subtropiske
og tropiske del af Amerika.
Her har græskarret været dyrket i mange generationer. Der
findes ca. 13 forskellige arter af
græskar og de har alle forskellig
form og farvenuance.
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Selve planten har lange,
grønne og tynde grene som ligger krybende hen ad jorden.
Den har nemlig ikke en stamme
til at holde sig oppe, men en
masse grene som delvist ligger
på jorden. På planten gror
græskarret som et lille grønligt
eller gulligt bær, der vokser i
størrelse. Det går fra grønt, til
gult, til orange og når græskarret er stort og virker modent,
kan man tjekke græskarrets modenhed ved at slå let på ydersiden. Den skal gerne være hård
og lyde robust.

Græskar er ikke en frugt,
men et bær og det kan forvirre
mange, fordi det virker som en
frugt. Selve bærret kan man
benytte til meget madlavning og
udnyttelse, fordi græskar har en
saftig smag og en god robust
tekstur, der eksempelvis kan anvendes til græskarlamper. Det
er ikke alle arter af græskar,
som har kerner i sig og det gør
også, at der er forskellige anvendelsesmuligheder, efter hvilken art af græskar, der bruges.
Kilde: Internettet

Leje af
borde og
stole
Vi gør opmærksom på,
at det er muligt at leje borde og stole fra
cafeteriet.
Ved interesse
kontakt:
Camilla
Mathiesen
51 90 50 98
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Levering af:
bårebuketter, kranse,
blomster, dekorationer,
almindelige buketter og
sammenplantninger

74 56 25 40

Bauers køreskole
"God indlæring"
"Respekt for hinanden"
"Plads til forskellighed"
"Hold på max 6 personer"
www.bauerskoereskole.dk

Denne plads er ledig til en annonce.
Hvis nogen skulle være interesseret, kan man
henvende sig til Lokalbladets annoncemedarbejder eller redaktøren.
20
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vesterled
Julegudstjeneste

Torsdag d. 16. december 2021
Der var stor fremmøde til vores julegudstjeneste, og det blev en rigtig dejlig eftermiddag med julesang og fortællinger fra
Inger vores præst her i Ødis samt Karin.

Vi bager pebernødder og
snakken gik på
julekager,
hvordan vi alle
har hver vores
traditioner.
En dejlig formiddag på Vesterled.

Julefrokost

Vores årlige julefrokost her i 2021. Det var
bare så hyggeligt og dejlig mad.

Julemusik

Mandag d. 20 dec. 2021

Alle beboerne fik en meget flot julekasse
med mange skønne julegodter. Der var
nogle, der
næsten ikke
kunne tro
deres egne
øjne. de syntes godt nok,
der vare mange fine sager
deri. Alle
siger mange
tak til Krogs
Fonden.
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Julebesøg
og julemusik, det
kan vi godt
li`.
Anette
Dyrlund
spiller og
synger for
og med os
☺

Nytår

Jazzkoncert

Så blev det d. 31. december, og der blev
pyntet fint op til Nytårsmiddag som her i
huset er kl. 12.00.

Torsdag d. 23.
dec. var der
Jazz-koncert
med dejlig musik og sang om
julen. Tak til
JAZZ MED
TO. Det var
bare super godt
om noget nyt.

Vi manglede ikke noget heller ikke bordbomber ☺
Til kl. 18.00 var der dækket fint op igen
der fik vi en lækker kold anretning.

Det var så smukt den
dag. Musikerne havde
bare den bedste udsigt,
man kan forstille sig.
De sagde, at det havde
være den bedste dag
længe og det var så
hyggeligt hos os.☺
Så kom vi ind i det nye år, og her var et par
friske herre, der var med på en cykeltur
rundt om Ødis Kroge. Der er så flot oppe
på bakken med skøn udsigt så langt, øjet
kan se..
Her er Gitte som er cykelpilot og Hartvig
Her er to, som godt kan li’ at fjolle Ove og
Sanne Q
Her er 2 som godt kan li
at fjolle Ove og Sanne Q
Vi har også haft lidt banko men denne gang uden
Vennekredsen (pga.
smitten) men Vennekredsen lavede fine små
pakker, som vi kunne

bruge så tak for det ☺
Der har været flere busture både med mig
(Sanne Q) og Vennekredsen har også kørt
den sidste halvdel af januar.
Vi har d. 25. jan haft besøg af musikere,
som spillede
på harmonika.
Og nu må I
have det dejligt derude i
Ødis
Mange hilsner fra alle os
på Vesterled
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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. 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 Krogsgaard, tlf. 30 34 17 59
E-mail: 488@voresvandvaerk.dk
www.odisvandvaerk.dk
Ødis Bramdrup:
Daniel Klestrup Bjærge 23246555
Andelsboligforeningen
Henvendelse: BHS Revision,
Jernbanegade 9, Vamdrup 7558 3444
Vamdrup Boligselskab
Tirs.-onsdag kl. 10-12, torsdag kl. 15-17,
tlf. 75 58 18 44
Ødis Idrætsforening
Formand: 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
27

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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Denne gang skal vi atter søge i
midten af sognet for at finde løsningen på dette nummers gåde i form
af ”Gættebillede”. God fornøjelse!!

Beboelsen Præstehaven 4 i Ødis,
var sidste nummers ”Gættebillede”.

Næste nummer:
Udkommer 8. marts 2022
Deadline fredag den 25. februar 2022
kl. 8.00

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