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LOKALBLADET
FOR ØDIS BRAMDRUP / ØDIS / FOVSLET

Nr. 242

Tirsdag den 8. marts 2022

Generalforsamling i Fastelavnsfest i
Ødis Forsamlingshus Ødis Hallen
Kom og støt op om bestyrelsens arbejde, og deltag i beslutningerne.
Den vigtigste beslutning på
dette års generalforsamling
er indførelsen af nye vedtægter,.
Læs s. 4 og 7-9

25. årgang

Gymnastikopvisning i Ødis Hallen
Lørdag den 2. april, kl.
10:30
Indmarch, Velkomst ved
Marie Evald Ibsen. Forældre/barn Minispring Spring
Læs s. 6 Tilskuerpris: 30,- kr.
. Læs s. 23

Der blev med fuld styrke
gået til tønderne i Ødis Hallen i anledningen af fastelavn. Kun tøjdyrskattene fra
damernes tønde overlevede.

I dette nummer af
Lokalbladet kan du læse

Der sker ikke så meget i sognet i disse coronatider, men i naturen sker der hele tiden noget. Her er Ødis Sø den sidste lørdag i
februar. Denne dag var søen blank som et spejl i modsætning til
for få dage siden, hvor den lignede et oprørt hav.

SPIS SAMMEN Aften i
Ødis Forsamlingshus
Onsdag den 6.
april 2022 kl. 17.30

Sidste frist for tilmelding er fredag den 1. april.

Læs s. 5

Nyt fra Lokalrådet
s. 3
Generalforsamling i ØBØF s.3
Gen. F. Aktivitetsudvalget s.4
Gen. F. Forsamlingshuset s.4
Gen. F. Antenneforening s. 4
Arbejdslørdag
s.5
Fastelavnsfest
s.6
Vedtægter
s. 7-9
Hvilken Vej?
s. 10
Gen. F. Ødis Vandværk s. 11
Lotterital
s.11
Kirkesider
s.13-16
Hvad er det?
s. 18
Traner
s. 19
ØdisIF aktiviteter
s. 21

Kræftens Bekæmpelse
Landsindsamling
søndag den 3. april
kl. 10-13
Hvis du har lyst til at bruge 2-3 timer til et
godt formål, kan du melde dig som indsamler hos
Lena Møldrup, Vamdrup
tlf. 21 59 60 01

Sognets aktivitetskalender 2022
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.d.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

Ma.d.28.mar. kl. 19.30 Generalforsamling

Antenneforeningen/ Cafeteriet

Ti..d.29.mar. kl.19.00

Filmaften Hvidstensgruppen 2 Menighedsrådet/Vamdrup
Kino

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

Lokalrådet / Cafeteriet

APRIL

AKTIVITET

ARRANGØR/STED

Lø.d.2.apr. kl. 10.30

Gymnastikopvisning

Ødis Hallen

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. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
Nr. 7
Nr. 8
Nr. 9

deadline 25. marts
deadline 29. april
deadline 27. maj
deadline 29. juli
deadline 26. august
deadline 23 september
deadline 28. oktober

udkommer 5. april
udkommer 10. maj
udkommer 7. juni
udkommer 9. august
udkommer 6. september
udkommer 4. oktober
udkommer 8. november
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Nyt fra Lokalrådet
Søpavillonen

Efter adskillige ændringer i såvel konstruktion som materialevalg lykkedes det
endelig i januar at få projektet sendt i
udbud, Lokalrådet blev medio februar
præsenteret for resultatet, der efterfølgende gav anledning til lidt panderynker.
Med materialevalg i den dyre ende og
med de generelle høje priser på byggematerialer, der er for tiden og med ønsket
om en rund bygning med et minimum af
vedligeholdelse (og ikke et firkantet træskur) alle disse forudsætninger har indvirkning på, at det oprindelige budget
ikke kan holde.
Arkitekt, ingeniør og entreprenøren, der
fik opgaven, har efterfølgende fået til
opgave at se på besparelser og ændringer
af materialevalg. Men uanset størrelsen
af resultatet af denne sparerunde vil der
blive behov for yderligere finansiering af
projektet. Det endelig beløb kendes ikke
p.t.

Generalforsamling

Som nævnt i forrige nr. af Lokalbladet er
vores generalforsamling flyttet til torsdag den 31. marts 2022 kl. 19.00 i Ødis
Hallens Cafeteria, (se indkaldelsen og
dagsorden på nederst på denne side).
Efter generalforsamlingen vil Kirsten
Wehmøller fra Vamdrup Museum fortælle om Ødis og omegn i forbindelse med
genforeningen og årene op til.
Vi håber på et stort fremmøde og husk
at betale kontingent inden generalforsamlingen. Prisen er 100 kr. årligt og kan
indbetales på MobilePay: 40557 eller
bankoverførsel: Reg. Nr. 2470 konto
4383 569 430.
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Generalforsamling i
Aktivitetsudvalget i Ødis
mandag den 14. marts 2022
klokken 19.00.

Generalforsamling i
Ødis Forsamlingshus
tirsdag den 22. marts 2022
klokken 19.00

Generalforsamlingen afholdes i Ødis Hallens Cafeteria.
Kom og støt op om udvalgets arbejde, og
kom med nye ideer og forslag.
I dag står Aktivitetsudvalget, sammen
med frivillige, for at arrangere Sankt Hansfest ved Ødis Sø, julemarked på
”Mejeriet”, opsætte flagalleen i Ødis ved
påske, pinse, konfirmation og høstgudstjeneste.
Aktivitetsudvalget forsøger desuden,
sammen med frivillige, at holde pladser og
stier i Ødis og i Drenderup Skov, så Ødis
kan være et godt sted at færdes og bo.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
I år er følgende på valg:
Jens S. Jørgensen
Inge M. Thomsen
Kent L. Rasmussen
Martin Aggesen
Stemmeret har alle som er medlem af:
Lokalrådet ØBØF
Med venlig hilsen
Aktivitetsudvalget

Kom og støt op om bestyrelsens arbejde,
og deltag i beslutningerne.
Den vigtigste beslutning på dette års generalforsamling er indførelsen af nye vedtægter, som bestyrelsen håber på at få godkendt på generalforsamlingen.
Det store udvendige renoveringsarbejde
går nu ind i den sidste fase. Taget blev
fornyet og murværket på facaden blev renoveret med nye fuger og sokkel i efteråret
2021. Nu går mureren så i gang med at
renovere gavlen. En del af murværket skal
mures om, da det har sat sig. Efterfølgende
bliver der etableret nye fuger og soklen
bliver pudset om.
Dagsorden på generalforsamlingen ifølge
vedtægterne.
Der er tre bestyrelsesmedlemmer på valg:
Eigil Laursen
Terje Bårdsen
Jakob Hasberg
Stemmeret har alle som bor i Ødis Sogn.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden
senest tirsdag den 8. marts 2022 på mail
til: tlogel99@gmail.com
Med venlig hilsen
Ødis Forsamlingshus

GENERALFORSAMLING I
ØDIS ANTENNEFORENING
i Ødis Hallens Cafeteria

mandag den 28. marts 2022 kl. 19.30
På valg: Niels Christensen, Erik Mathiesen og Hans Ole Petersen.
6. Indkomne forslag (Forslag skal være
2. Formandens beretning
bestyrelsen i hænde senest 21.03.22)
3. Årsregnskab og kontingent
7. Eventuelt
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, reviE-mail: videbaek@hotmail.com
sorer og suppleanter

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
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SPIS SAMMEN Aften i
Ødis Forsamlingshus
Onsdag den 6. april 2022 kl. 17.30
Bestyrelsen og kokken Kent med flere glæder sig til at byde jer alle velkommen til denne aften.
Menuen er vældig fin:
Rosa stegt kalveculotte med rødvinssauce, broccoli- salat med bacon, rødløg
og ristede kerner, stegte kartofler med rosmarin og timian samt
bagte rodfrugter.
Desserten er gammeldaws æblekage med flødeskum
og makroner.
Vi slutter af med kaffe og småkager.
Prisen er lidt højere end normalt, især på grund af de stigende priser på
råvarerne og ja, den fine menu.
Prisen bliver 150 kr. for voksne og 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 1. april.

PRISER:

Voksne: 150.– kr.
Børn under 12 år: 60.– kr.
Drikkevarer købes til rimelige priser.

Med venlig hilsen
Ødis Forsamlingshus

Hovedrengøring i Ødis Forsamlingshus

Vi starter med kaffe og rundstykker,
arbejder et par timer med rengøring og
afslutter dagen med en god frokost.
Lørdag den 12. marts holder bestyrelSå kom og vær med til en hyggelig
sen og andre frivillige hovedrengøring,
dag, hvor vi plejer at gå hjem igen ved
hvor hele huset rengøres, vinduerne
et-tiden.
vaskes og der rives og fejes udvendig.
Med venlig hilsen
Alle der har lyst til at give en hånd
Bestyrelsen ved Ødis Forsamlingshus
med, møder bare op klokken 9.00.
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FASTELAVNSFEST
Boller op, boller ned
Eller der skulle måske stå tønder op,
tønder ned….

Der blev med fuld styrke gået til tønderne
i Ødis Hallen i anledningen af fastelavnen.
Kun tøjdyrskattene fra damernes tønde
overlevede.
Og sikke folk og væsner vi har i området.
Alt fra dinosaurer, Mario, kattedrenge med
og uden hale, prinsesser, sommerfugle,
Hulk, Harry Potter og flere af hans venner,
Seje sild, Julemanden, Zumo-bryder, tigre, mariehøns, LEGO-figurer, Supermand,
Klør-konge og flere prinsesser. Også et
køleskab og et trafiklys var løs i hallen
Tønderne fik bank, og der blev kåret kattedronninger og kattekonger hos både børn
og voksne. Der blev hygget med fastelavnsboller, saft og kaffe/te. Og ikke mindst var
der fuld af liv og gang i leg og snakken
blandt de ca. 100 deltagere.
Spejderne og Ødis Hallens Cafeteria siger
tak for en dejlig eftermiddag, med en flot
opbakning.

6

FORSLAG TIL NYE
Vedtægter for
Ødis Forsamlingshus
§ 1.
Navn, hjemsted:
Stk.1
Stk.2

Foreningens navn er Ødis Forsamlingshus.
Foreningens hjemsted er Ødis Sogn, Kolding Kommune.

§2

Foreningens formål:
Stk.1
Stk.2
Stk.3

Have Forsamlingshuset som samlingssted for foredrag, sammenkomster og lignende.
Arrangere mindst 2 årlige spissammen aftener, med det formål
at styrke sammenholdet og fællesskabet for lokalbefolkningen i
Ødis og omegn.
Samle frivillig arbejdskraft til forskellige renholdelses- og vedligeholdelsesopgaver indvendig, udvendig og omkring huset.

§ 3.
Medlemskab:
Stk.1
Stk.2

Stk.3

Stk.4

Medlemmer af foreningen er personer som bor i Ødis Sogn, og
som har interesse i at Ødis forsamlingshus består som beskrevet i § 2.
Der opkræves ikke kontingent til foreningen, men de økonomiske midler fremkommer ved udlejning til private fester og andre arrangementer, fra frivillige bidrag og sponsorater fra private og erhvervsdrivende, samt tilskud fra puljer, fonde og legater.
Foreningens bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer
hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive
formue.
Bestyrelsesmedlemmerne har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 4.
Generalforsamling:
Stk.1
Stk.2
Stk.3

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udløbet af marts måned, og indkaldes ved lokal annoncering med
mindst 14 dages varsel.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretæren ihænde senest 14 dage før generalforsamlingen
afholdes.
Stemmeret på generalforsamlingen har alle som bor i Ødis
Sogn.
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Stk.4

Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden:
Valg af dirigent.
Valg af 2 stemmetællere.
Formandens beretning.
Kasserer aflægger revideret og underskrevet regnskab.
Behandling af indkomne forslag
Punkt 6,7 og 8 udføres i henhold til §6.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Valg af revisorer.
Valg af revisor suppleanter.
Eventuelt.

Stk.5

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. De
af generalforsamlingen vedtagne bestemmelser er bindende for bestyrelsen.
Hvert medlem har adgang til generalforsamlingen og har
stemme.
Alle bestemmelser og beslutninger afgøres ved simpelt flertal af de afgivne stemmer.
Ændringer af vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse af
foreningens generalforsamlinger, ordinære og ekstraordinære med 2/3 flertal af de afgivne stemmer.
Hvis det fornødne flertal ikke foreligger, indkaldes til ny
generalforsamling efter 8 dage, og her gælder simpelt flertal.
Om det på generalforsamlingen passerede føres et referat,
der underskrives af dirigenten og bestyrelsen.

én

Stk. 6

Stk.7

§ 5.
Ekstraordinær generalforsamling:
Stk.1
Stk.2

Stk.3

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel, når den anser det for nødvendigt.
Ti medlemmer kan ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen
forlange indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen skal, når en sådan henvendelse foreligger, senest
3 uger efter modtagelsen af henvendelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel.
Dagsordenen skal fremgå af indkaldelsen.

§ 6.
Bestyrelse og revision
Stk.1

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen med mindst 5 og
højst 7 medlemmer og 2 suppleanter.
Valget sker for en periode af 2 år, således at det ene år
afgår 2(3) bestyrelses- medlemmer og 1 suppleant, det
følgende år 3(4) bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
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Stk.2
Stk.3

Endvidere vælges 2 revisorer og 1 suppleant hertil
Revisorer vælges hvert år, og revisorsuppleant vælges hvert
andet år.
Alle beboere i Ødis Sogn kan vælges til bestyrelsen.
Genvalg kan finde sted til alle poster.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand,
kasserer og sekretær.

§7
Regnskab
Stk.1

Regnskabsåret er kalenderåret, og årsregnskabet skal foreligge i revideret og underskrevet stand til den ordinære generalforsamling.
Det påhviler kassereren at føre et ordentligt og pålideligt regnskab over
samtlige udgifter og indtægter.

Stk.2

Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt
pengeinstitut.
Ødis Forsamlingshus med tilhørende grund matr. Nr.7c, Ødis
by, Ødis – er foreningens ejendom og optages i foreningens
status til ejendomsværdi.

Stk.3

§8
Tegningsregler for foreningen
Stk.1

Foreningen tegnes af mindst to af følgende tre bestyrelsesmedlemmer:
Formanden, næstformanden og kasserer.

§9
Bestyrelsens ansvar og forpligtelser
Stk.1

Stk.2

Bestyrelsen har ret til at forpligte foreningen i enhver henseende, ligesom den repræsenterer foreningen over for tredjemand,
idet dog udvidelse eller reparationer, ud over almindelig vedligeholdelse, hvorved regnskabet belastes stærkt, skal forelægges på en generalforsamling.
Bestyrelsen har ansvaret for, at ejendom og inventar er
forsvarligt forsikret.

§10

Foreningens opløsning
Stk.1

Foreningens virksomhed ophører, når dens formål ikke
længere kan realiseres.
Foreningen opløses, når mindst 3/4 af de fremmødte vedtager
det på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst
14 dages varsel.
Stk.2
Da ingen af foreningens medlemmer har krav på foreningens
overskud, formue eller materiel, skal denne ved foreningens
likvidation anvendes til velgørende formål i Ødis Sogn.
Ovennævnte vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling 22. marts 2022
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Hvilken vej ?

”Vejgættebilledet” i sidste nummer
var en stump af Riglandsegvej set fra
syd umiddelbart nord for krydset Vamdrupvej/Riglandsegvej i Drenderup.
Denne gang må vi op i det nordøstlige
del af sognet for at finde ovenstående
motiv!! Hvor skal vi hen?
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ØDIS VANDVÆRK Amba
Afholder ORDINÆR GENERALFORSAMLING
mandag den 25. april 2022 kl. 19.00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning over det
Forløbne år
3. Det reviderede regnskab fremlægges
til godkendelse
4. Budgettet for det kommende år
fremlægges til godkendelse.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er:
Anders Krogsgaard (formand),
Kristian Frandsen (vandværkspasser)
og Niels Christensen – alle genopstil
ler undtagen Anders Krogsgaard

6. Valg af suppleant til bestyrelsen:
På valg er John Bording
7. Valg af revisor:
På valg er Kjeld Kyhl Petersen
8. Behandling af indkomne forslag (for at
de kan behandles kræves, at de afgives
til formanden senest 1. april 2022):
9. Eventuelt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
www.odisvandvaerk.dk
Modetøj til alle kvinder
str. 32-54
Torvet 8 - 6580 Vamdrup
28723822
mail: info@berg-co.dk

Udtrækning af
ØdisIF lotteri
februar 2022

151, 229, 209,
118, 33, 108,
232, 102, 246,
258, 293, 57
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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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FASTELAVNSSØNDAG FEJRET VI
BØRNEGUDSTJENESTE OG KARNEVAL
Der var stor en stor dag i kirken på Fastelavnssøndag, med dåb og karnevalsfest.
Lille Karla blev døbt, vi fik besøg af den
farlige kirkeløve Leo, og vi slog katten af
tønden bag i kirken. Og der var godt nok
meget slik i den tønde! Bagefter fejrede vi
med fastelavnsboller i Vestfløjen, og alle
de flotte udklædte små og store fik præmie
og balloner med hjem.

DÅBSJUBILÆUM FOR 5-, 6– OG 7-ÅRIGE

TORSDAG DEN 24. MARTS
KL. 17.00 INVITERER VI TIL BØRNEGUDSTJENESTE OG
DÅBSJUBILÆUM

Denne eftermiddag vil vi ganske særskilt fejre jer børn, der blev døbt for 5, 6 og 7
år tilbage. I får også en egen indbydelse i
posten. Vi har jo mistet to dåbsjubilæer,
derfor håber vi også at se alle jer, der skulle have været her i 2020 og 2021.Vi glæder os til at se jer, sammen med familie og
venner. Gudstjenesten er selvfølgelig åben
for alle, der har lyst til at komme. Efter
gudstjenesten samles vi til aftensmad og
hygge i Vestfløjen.
I min boghylde står masser af børnebibler
og venter på at blive uddelt!
Tilmelding til Inger på mail ihv@km.dk
eller sms 9387 1700 senest den 17. marts

FEBRUAR
2018
MARTS 2022
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Filmaften torsdag den 29. marts kl. 19.00 Vamdrup Kino
Kom med og se filmen ”Hvidstengruppen II”. Her
en kort omtale:

Den danske film 'Hvidstengruppen II: De efterladte' er opfølgeren til publikumssuccesen
'Hvidstengruppen' fra 2012.
Filmen starter, hvor forgængeren sluttede. Samme dag. Vi følger Tulle Fiil og hendes søster
Gerda Fiil, der dømmes til rædslerne i et tysk
fængsel. Deres far, bror og Tulles mand er blevet henrettet. Tulle må efterlade sit barn Gulle
på to år hos Tulles mor Gudrun. Vi følger Tulle
og Gerda som krigsfanger ned gennem Tysklands krigsrædsler, mens Gudrun kæmper med
alt, hvad hun har, for at få sine døtre hjem til
kroen i Hvidsten.
Filmen er en gribende dramatisk fortælling om
en families ubærlige tab og totale splittelse, hvor håbet er alt de har at holde fast i.
I instruktørstolen sidder Anne-Grethe Bjarup Riis, som også stod bag den første film.
Pris for arrangementet, inkluderet ost og vin: kr 75,-

FASTETID I KIRKEN

Fasteindsamling til Folkekirkens Nødhjælp:
Vi opfordrer alle til at bidrage til årets indsamling, som går til dem, der er hårdest ramt af
verdens klimaforandringer.

Vi vil samle penge ind i kirken på gudstjenesterne
den 13. og 20. marts, og man kan give via MobilePay til nummer 646464.

En regnbue over fastetiden

Fra Fastelavnssøndag til Palmesøndag vil vi tænde
et af regnbuelysene i kirken. Dette er som en forberedelse til påske. Regnbuen er Guds tegn i skyen,
tegnet på Guds nærvær og på at vi skal bevares fra
dødskræfterne i verden. Regnbuen er et tegn for
håb, og den minder os om, at vi alle tilhører det
samme fællesskab. Uge for uge tænder vi nye lys,
helt til det skinner af alle regnbuens farver. De forskellige farver symboliserer (i denne sammenhæng) følgende: Rød: kærlighed, venskab og omtanke. Orange: forandring. Gul: retfærdighed. Grøn: håb. Blå: vand og frugtbarhed.
Indigo: fællesskab og tro. Lilla: eftertanke og stilhed.
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FROKOSTKLUBBEN
Efter en enkelt aflysning p.g.a. corona er
vi nu tilbage til forårsplanen.
Denne måneds oplægsholder var Paul Jepsen, og overskriften var :"Fra mælkedreng
til advokat".
Paul voksede op på et husmandsbrug lidt
nord for Nr. Bjert. Hans forældre købte
ejendommen i 1933 med seks tdr. land jord
til. Senere blev der købt lidt mere til, så
den kom op på 12 tdr. land. Besætningen
bestod af fem køer plus nogle søer og
høns. Hans far kørte hver dag mælketur,
hvor han leverede flaskemælk til beboerne
i Nr. Bjert området. Dette job var nødvendigt for at klare økonomien.
Paul havde to søskende, en storesøster og
en lillebror. De hjalp alle til på ejendommen, som man gjorde dengang og passede
selvfølgelig skolen samtidig. Paul begyndte at gå i skole i Eltang og kom så i 1955
på Realskolen i Kolding, hvor han fik præliminæreksamen i 1958. Derefter blev han
elev i Sparekassen i Kolding og skulle
samtidig gå tre år på handelsskole. Efter
handelsskolen gik han tre år på Sparekassehøjskolen samtidig med, at han arbejdede. Højskolen var dog mest selvstudium.
Paul aftjente sin værnepligt i Haderslev
fra 1962 og kom efterfølgende på sergentskole i Sønderborg.
Efter militærtiden kom han tilbage til
Sparekassen, hvor han så mødte Inger, som
han blev gift med, og de fik to børn.
Paul var meget interesseret i jura og beOplægsholdere i foråret 2022:
16.3.2022: Erik Voss
Den Transmongolske Jernbane
20.4.2022: Erik Årestrup
Mit liv som helikopterpilot
18.5. 2022: Finn Hansen
Seest Katastrofen

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

gyndte derfor på
jurastudiet på
Århus Universitet,
mens han stadig
passede sit arbejde i Sparekassen.
Første del var
med selvstudium,
men det var et
krav at anden del
skulle tages på
Universitetet. Paul
fik det arrangeret,
så han kunne gå
på Folkeuniversitetet de sidste to år. Dog
måtte han til Århus to aftener om ugen.
I 1979 blev han jurist og blev samtidig
udnævnt til direktør i Sparekassen, som nu
hed Bikuben.
I Ødis var der også en filial af Bikuben,
og Paul kunne fortælle flere historier om
folk, der var ansat der og også om de årlige udflugter, som var meget underholdende. Flere af deltagerne i frokostklubben
kunne nikke genkendende til historierne.
Paul fratrådte direktørstillingen i 1993 og
ville så have sin egen advokatforretning.
Han skulle imidlertid først være ansat som
fuldmægtig hos et advokatfirma i tre år,
hvorefter han fik sin bestalling og startede
sin egen forretning.
For tre år siden stoppede han forretningen og afleverede sin bestalling.
Paul var også politisk interesseret og
blev valgt ind i Kolding Byråd i 2002,
hvor han sad i to perioder.
Paul og Inger overtog forældrenes ejendom, som de moderniserede i 1993, og her
bor de stadig. Han viste billeder af ejendommen og Hereford køer og kalve, som
græssede på markerne.
Tak til Paul for en spændende fortælling,
der viser at med flid og dygtighed kan man
nå meget i livet.
Rasmus Ravn
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Guds nåde er en vintergæk
Gudstjenester i Ødis Kirke
marts—april 2022
Hvor andet ikke er nævnt er
gudstjenesten v/sognepræst
Inger Hvindenbråten

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

Guds nåde er en vintergæk, den er din
fostergave, og er du ved at dø af skræk
så plant den i din have. Med fastetidens bøn
blir Jorden atter grøn. I angst og overflod
besejres du af mod, og ene er vi flere.
Disse smukke ord skriver Simon Grotrian i
sin salme om blomsten som er et af de første
forårstegn. Salmen finder vi i en af vores
nye salmebøger, ”Kirkesangbogen”, som vi
skal blive mere kendt med i kirken nu fremover. Det er skønt med salmer og blomster,
der kan give forårshåb. Vi er også glade for
at de gyldne krokus er ved at titte frem.

April
3. Mariæ bebudelses dag kl. 9.00
(Anna-Sofie Arendt)
10. Palmesøndag kl. 10.30
14. Skærtorsdag kl. 10.30
15. Langfredag kl. 15.00
17. Påskedag kl. 10.30
18. 2. påskedag Ingen gudstjeneste
24. Ingen gudstjeneste, vi henviser
til omegnens kirker
1. maj 2. søndag efter påske kl. 10.30
Konfirmation

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
17

Hvad er det?

Af Frede Nielsen

skellige arter udveksler
disse stoffer men hinanden.
Lavplanter har intet
vækstmedium – de får
dækket deres forskellige
behov fra luften.
Sådan er det med alle
fritvoksende lavplanter.
Det har givet sig udslag i,
at videnskaben kan bruge
Vi skal atter ud i det grønne
nogle af disse arter som luftforfor at finde dette nummers gåde ureningsindikatorer, da de er
i form af ”Hvad er Det”.
følsomme over for bl.a. de
svovlbrinter, der udskilles fra
Almindelig Væggelav er løsbåde industrien og vores oliefyr.
ningen på sidste nummers
Det man gør er, at man måler
”Hvad er Det”.
en lavplantes størrelse med noDe lavplanter, der findes på gen tids mellemrum. Hvis den
mange træer, sten, tagsten og
er vokset er luften mere ren
murværk, er symbiotiske plan- end hvis den enten er stagneret
ter, som består af en alge og en eller blevet mindre.
svamp, der har indgået et samTo andre arter, der bruges
arbejde for at bruge de to for- på samme vis er Bykantskiveskellige organismers særlige
lav og Pudret Dugrosetlav.
egenskaber til at tjene hinanden.
Dette foregår ved, at algedelen kan lave fotosyntese, mens
det ikke er tilfældet for svampedelen. Den kan derimod opsamle både fugt og forskellige
mineraler fra luft. De to for18

Fint besøg på engområdet, hvor
Vadhusevej og Vadsbrovej mødes

Det var 9 almindelige traner og en japansk trane. Muligvis er det den, som er
undsluppet fra Skærup Zoo sidste år. (Foto: Winnie Kjeldsen)

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
19

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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LOKAL AVISEN
for 25 år siden

Nr. 2 tirsdag den 11. marts 1997
Sogneforeningen Ødis Sogn blev stiftet
den 15. januar 1997. Den første bestyrelse
ses på billedet.
På det første bestyrelsesmøde blev det
vedtaget at arbejde for følgende vigtige
områder:
Skolestier - stinet
Lys
Forskønnelse af landsbyerne - beplantBestyrelsen for Sogneforeningen Ødis Sogn
Set fra venstre er det: Christian Dahl, Ina
ning m.m.
Bygebjerg Petersen, Niels Christensen, AnTrafikdæmpende foranstaltninger
Læskure
Spildevandsledninger på landet
Julearrangement
Budgetønsker
Som noget nyt
Kommuneplanen
Temaaftner i åben skole med åbne værkLejeboliger
steder med f. eks. håndarbejde, husflid,
musik og rytmisk dans
Arrangementer
Sogneaftner evt. med ”spis sammen”
Følgende arrangementer ønskede man
Udstillinger med hjemmekunst/husflid
gerne gennemført mellem forskellige for- Cykelture ”Kend dit sogn”
eninger og handlende:
”Renhold dit sogn
Fastelavnsfest
Børnedyrskue med kræmmermarked

LOKAL AVISEN

ØDIS-STIEN STRØGET

- Det sidste ord er ikke sagt i denne sag,
fastslår
Otto Olsen, formand for Teknisk
Nr. 3 torsdag den 11. marts 1982
udvalg.
MUSIKSKOLE PÅ
- Skrivebordsdemokrati, kalder Mogens
FORENINGSBASIS
Olsen amtets afgørelse, som han er noget
Musikskolen skal drives på foreningsbasis, forundret over.
og inden den 1. april vil der blive afholdt
Heller ikke Evald Schøtt mener, at sagen
stiftende generalforsamling, hvor alle med kan være slut med amtets afgørelse.
interesse for sagen bør møde op.
- Vil amtet ikke efter fornyet henvendelse
have med sagen at gøre, må vi tage den
KINO PÅ AUKTION
op i eget regi.
Vamdrups eneste biograf er lukket. Det
- Det farligste stykke er jo nok strækninlykkedes ikke for det lokale udvalg at nå
gen mellem Ødis og skolen, så den må vi i
til enighed med ejeren om en ordning, så
givet fald først finde en løsning for.
biografen kunne fortsætte på lejebasis.
Ejeren, Anders Holm Knudsen, lader nu
bygningen gå på tvangsauktion.

for 40 år siden
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Gymnastikopvisning i Ødishallen
2. april, kl. 10:30
Kl. 10:30 Indmarch
Velkomst ved Marie Evald Ibsen.
Kl. 10:45 Forældre/barn
Kl. 11:00 Minispring
Kl. 11:20 Spring
Tilskuerpris: 30,Vi tager imod MobilePay
Prisen er inklusiv forfriskninger og noget til ganen, efter det
fulde program.

Vi glæder os til at se dig.
Gymnastikken, Ødis IF
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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
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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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Fløjbjergvej 6 i Ødis, er løsningen på sidste nummers
”Gætte--billede”.
Denne gang skal vi søge i
den sydvestlige del af sognet
for at for at løse dette nummers gåde i form af
”Gættebillede”. God fornøjelse!!
Næste nummer:
Udkommer 5. april 2022
Deadline fredag den 25. marts 2022
kl. 8.00

Husk at få jeres arrangementer
med i aktivitetskalenderen
Tlf. 2084 4579 eller
sogneavisnc@hotmail.com
28

