
I disse coronatider bliver mange arrangementer aflyst. Men  
naturen går sin gang. Her er kristtjørn med bær. 

 Nr. 229                               Tirsdag den 10. november 2020                             23. årgang  

Juletræstænding  
 

Selv om coronaen fylder 
rigtig meget for tiden, bliver 
det jo alligevel jul. 
Men vi kommer til at fejre 
jul på en noget anden måde, 
end vi plejer. 
Ligeså med tænding af by-
ens juletræ.            Læs s. 4 

Ødis Sogneskoles hi-
storie og tilblivelse 
 

Skolerne i Ødis har i årenes 
løb været placeret forskellige 
steder. Fra 1934 har der væ-
ret fire kommuneskoler, der 
alle lokalemæssigt var udsty-
ret med kun det nødvendig-
ste.                        Læs s. 22-23 

Ødis Skole fylder 
rundt 
 

Den 24. oktober var det 60 år 
siden, at Ødis Skole bød sko-
leelever velkomne for aller-
første gang. Corona har for-
hindret, at skolen kunne mar-
kere den runde dag med et 
større arrangement.  Læs s. 5  

 LOKALBLADET 

   FOR ØDIS BRAMDRUP  /  ØDIS  /  FOVSLET 

9/20   
November              

2020 

I dette nummer af Lo-
kalbladet kan du læse  
 

Nyt fra Lokalrådet          s. 3                            

Galleri Mørkøre              s. 3 

Velkommen t. Sognet      s. 4 
Aktivitetsudvalget           s. 4  

Skolen                         s. 5-6 

Søpavillonen                   s. 7 

Ren Natur dag             s. 8-9     
Hvilken Vej?                s. 10 

Kirkesider                s. 13-16           

Hvad er det?           s. 18- 19   

Barndomsminder           s. 21 

Ødis Sogneskole      s. 22-23 
Lotterital                       s. 24 

Foreninger                    s. 26 

Reminder vedr. betaling for 
Lokalbladet 
 

Der er mange, der har betalt for Lo-
kalbladet i år. Tak for det.  Men vi 
kunne godt bruge flere penge for at 
stabilisere økonomien. Hvis du har 
glemt det, kan du nå det endnu ved 
at benytte  Konto: 7040 0000175819 
 

eller MobilePay:  2987 9877           nc 

Røde Kors               
Landindsamling 
 

Ved Røde Kors Landsind-
samling den 4. oktober blev 
der i Ødis Sogn indsamlet 5.035 kr. Dertil 
kommer 5-600 kr. på MobilPay. 
Stor tak til alle, der har støttet det gode 
formål og tak til indsamlerne.  På lands-
plan blev der indsamlet 13.5 mio. kr.    nc 
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NOVEMBER 

18. kl. 10-12, Frokostklubben i  
 Forsamlingshuset 

24. kl. 19.00 Sang for sangglade i 
 Vestfløjen / kirken 

27.-29. kl. 10-17, Juleåbent i Galleri 
 Mørkøre  
  

DECEMBER 

3. kl. 19.00, Julekoncert med 
 Zenobia i Ødis Kirke 

4.-6. kl. 10-17, Juleåbent i Galleri 
 Mørkøre  

8. kl. 19.00 Sang for sangglade i 
 Vestfløjen / kirken 

16. kl. 10-12, Frokostklubben i  
 forsamlingshuset 

 

2021 

JANUAR 

12. Nytårskur Lokalrådet,  
 Ødis Hallens Cafeteria 
 

FEBRUAR 

23. kl. 19.00, Generalforsamling i 
 Lokalrådet, ØBØF, Ødis 
 Hallens Cafeteria 
 

MARTS 

15. kl. 19.00, Generalforsamling i 

 Forsamlingshuset  
 

 MAJ 

 9. kl. 10.30  Indvielse af  
 Grænsestien Ødis Bramdrup  

 

AUGUST 

 21.  kl. 13-17, Aktivitetsdag ved 
søen 

Sognets aktivitetskalender 

 

Lokalbladets deadline og udgivelsesdatoer 2020 
   Nr. 10  deadline 27. november     udkommer 8. december 

 

 2021 
 

  Nr. 1 deadline 29. januar   udkommer 9. februar 
 Nr. 2  deadline 26. februar       udkommer 9. marts 
 Nr. 3 deadline 26. marts   udkommer 6. april 
 Nr. 4 deadline 23. april   udkommer 4. maj 
 Nr. 5 deadline 28. maj      udkommer 8. juni 
 

Sang for sangglad 

Sang for Sangglade er aflyst indtil videre. 
Deltagerne får besked via telefon/sms 

inden næste arrangement. 
Venlig hilsen Jette 

AFLYST 

AFLYST 

AFLYST 

AFLYST 

Efterårets farver 
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NYT FRA LOKALRÅDET 
 

Søpavillonen  
I denne uge har vi holdt møde med Tegne-
stuen Mejeriet, Marcel vores byggetekniske 
rådgiver fra kommunen og Mette, som er 
fundraiser og hjælper os med ansøgninger 
til de forskellige fonde.  
Vi har en stor del af pengene indsamlet nu, 
og hvis de fondsansøgninger, vi har ude 
lige nu giver flere midler, så kan det første 
spadestik til Søpavillonen tages marts/april 
2021.  
Vi har ikke alle pengene i hus, og hvis du 
har lyst til at give et bidrag stort som småt, 
så se andetsteds i bladet, hvordan du kan 
gøre det.  
 

Ren Natur dag    

Søndag den 27. september afholdt vi Ren 
Natur dag, hvor der var mødt 35 friske 
voksne og børn op. Der har tidligere været 

værre med affaldsmængden, men flere ful-
de sække blev det alligevel til.    
Det skøreste, vi fandt, var noget fra en ko-
fanger fra en bil, og børnene syntes, det var 
sjovt med en tom vodkaflaske. Hvem mon 
havde drukket den..!?  
Vi sluttede af med sandwich og en øl/vand. 
Drikkevarerne var sponsoreret af Super-
Brugsen Vonsild samt Vamdrup. Tak for 
det.  
Det skal da også lige nævnes, at vi har fået 
3000 kr. fra Ren Natur dag for vores ind-
sats.  
Tak til alle der mødte op.  

27. 28. 29. november 
4. 5. 6. december 
Alle dage fra 10-17.  
Galleri Mørkøre holder fast i traditio-
nen, og holder juleåbent, trods de nye 
besværlige tiltag. 
Der er i år et stort udvalg af de nye løs-
rivelses malerier, der viser en svævende 
ø, hvor livet leves helt uden bekymrin-
ger om nutidens problemer. De få folk 
på øen, bruger tiden på at fiske og ba-

re nyde livet. 
Alle malerierne er inspireret af Færøer-
ne, hvor de små huse ligger spredt i 
den barske natur. Naturen der stadig er 
uspoleret, og en legeplads for de man-
ge får, er et sandt paradis for besøgen-
de fra hele verden. 
I galleriet er der i år også Keramik, læk-
re tørklæder, små træhuse mm  
Alle er hjertelig velkommen. 
Farrisvej 6 Ødis Bramdrup 

Galleri Mørkøre holder juleåbent 
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Velkommen til Ødis Sogn  
Af Inge M Thomsen 
 

 Sidst i juni overtog Anne Borg  
55 år  huset på adressen Ødis 
Byvej 14. 
Anne kommer fra Horsens. 

Senere flyttede familien til Vester Nebel. 
Så gik turen for en periode på 6 år til Kina 
og derefter mod Kolding. Sidst boede hun 
i lejlighed og havde en skøn bolig i en 
kolonihave. 
Rimelig tilfældig faldt hun over huset her, 
det tiltalte hende meget, og lejligheden 
blev sagt op og kolonihave med hus blev 
solgt.  
Huset her har fået en større overhaling af 
lokale håndværkere og hun er heller ikke 
selv bange for at tage fat. Hendes far var 
sådan en Georg Gearløs type, og noget 
hænger fast fra barndommen. 
Datteren på 19 går på Uni i Sønderborg og 
sønnen på 23 også på Uni, men i Skotland. 
Godt facetime mm er opfundet.  
Katten Figaro på 4 år går statelig rundt, 
ved nok han er en Maine Coon racekat.  

Anne arbejder 
indenfor marke-
ting og grafisk 
design, både som 
fastansat og free-
lance.  
Hun både dyrker 
og underviser i 
Yoga. Måske er 
det en ide som 
noget nyt for vor 
idrætsforening?? 
Anne er faldet 
rigtig godt til og har hilst på flere af nabo-
erne. Hun synes som så mange andre der 
køres lidt rigelig stærkt rundt i byen af 
både store og små biler- traktorer og lastbi-
ler.  
Vi fik en god snak over kaffen om huset, 
der tidligere havde en elektriker butik, om 
området i almindelighed og de forholdsvis 
mange tilbud, der trods alt er, ikke lige pt. 
men ellers. Også Lokalrådet og Lokalbla-
det samt Facebook mm. blev lige vendt.    

Info fra Aktivitetsudvalget 
Selv om coronaen fylder 
rigtig meget for tiden, bli-
ver det jo alligevel jul. 
Men vi kommer til at fejre 
jul på en noget anden må-
de, end vi plejer. 
Ligeså med tænding af 
byens juletræ på Kirke-
pladsen.  
Juletræet bliver rejst og der bliver sat lys 
på som sædvanlig, men der bliver ikke 
musik og dans omkring juletræet som vi 
plejer, når det skal tændes. 
Samtidig må vi skuffe alle børnene, som 
har set frem til at hilse på Julemanden og 
få den eftertragtede godtepose. 
Vi håber. at alle får en rigtig god og hyg-
gelig jul, på trods af de begrænsninger 
som er blevet pålagt os alle. 

Med venlig hilsen,  
Aktivitetsudvalget. 
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Ødis Skole fylder rundt 
Den 24. oktober var det 60 år siden, 
at Ødis Skole bød skoleelever vel-
komne for allerførste gang. Corona 
har forhindret, at skolen kunne mar-
kere den runde dag med et større 
arrangement, men eleverne fejrede 
fødselsdagen med kagemand og 
sang. Det er uforudsigeligt, hvordan 
ting udvikler sig i disse tider, men 
lige nu er det håbet, at skolen kan 
markere jubilæet i forbindelse med 
skolefesten i februar 2021. 
 

6. klasse dystede i Edison 
 

I slutningen af oktober dystede 6. klasse på 
Ødis Skole i den nationale Edison-

konkurrence. 
Dommerne 
var Amanda, 
fra Business 
Kolding og 
Anders, fra 
Skorstens-
gaard.         

Og imponerede var de, da de tog herfra. Så 
imponerede, at de troede at eleverne med 
deres fine projekter måtte gå i 7. eller 
8.klasse 
 

Et hold blev endda bedt om, om de ikke 
ville mødes med dem, der er i gang med at 
udvikle den nye Mooncar - sejt 
 

Spændende, om en af grupperne er at finde 
blandt de 9 finalister til finalen i Edison. Vi 
håber og krydser fingre. 
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Et ægte uhyre på besøg til 
den årlige Halloween fest i 
Ødis SFO 

 

Til den årlige Halloweenfest i Ødis 
SFO var der kommet et ægte uhyre på 
besøg i bålhytten. Uhyret havde gemt 
sig i brændeskuret. Heldigvis var bræn-
deskuret låst, så ingen børn kom til 
skade på nogen måde. 
 

Da børnene skulle spise den årlige hek-
sesuppe, som består af hekseblod, frøk-
nogler og andre ulækre ting, kunne 
børnene høre uhyrets skrig og uhygge-
lige lyde fra brændeskuret. Efter børne-
ne havde spiste, kunne de også se uhy-
ret igennem sprækken i døren og væg-

gen til brændeskuret. 
 
Til sidst da børnene 
var taget hjem og de 
voksne havde ryddet 
op, var uhyret pist 
væk, men hvem ved? 

”måske kom-

mer uhyret på besøge 

igen til Halloweenfe-

sten næste år i Ødis 

SFO”.   
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Ren Natur dag    

Søndag den 27. september afholdt vi Ren Natur 
dag, hvor der var mødt 35 friske voksne og 
børn op. Der har tidligere været værre med 
affaldsmængden, men flere fulde sække blev 
det alligevel til.    
Det skøreste, vi fandt, var noget fra en kofan-
ger fra en bil, og børnene syntes, det var sjovt 
med en tom vodkaflaske. Hvem mon havde 
drukket den..!?  
Vi sluttede af med sandwich og en øl/vand. 
Drikkevarerne var sponsoreret af SuperBrug-
sen Vonsild samt Vamdrup. Tak for det.  
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En klam oplevelse 
Rigtig mange benytter sig af den skønne 
natur, der er omkring Ødis Sø også de 

mange hundelufter, der fær-
des i området. Der er opsat 
hele tre standere med både 
hundeposer og affaldsspande 
+ to affaldsspande på Ødis 
Byvej, der er lavet aftale 
med kommunen, at alle 5 
affaldsspande tømmes hver 
anden uge. Rigtig mange 
benytter sig af tilbuddet, 
men desværre er der nogle få 
hundeluftere,der ikke samler 
op efter deres hund, det er 
specielt nogle få af de hun-

deluftere med de store hunde, der ikke har 
pli nok til at samle op. 
Nu vel - hvis de hundelufter har den ind-
stilling, at de ikke vil samle op, så luft da 
for pokker den hund i Drenderup Skov 
eller på egen græsplæne, så kommunens 
medarbejder og de frivillige personer, der 
bruger deres tid på at holde området i ind-
bydende stand, ikke skal have redskaber, 
tøj, visir og briller indsmurt i hundelort, 
det er virkelig en klam oplevelse. Også for 
de mange børn, der færdes i området, det 
er virkelig ulækkert at få sådan en ”Karl 
Børge” under støvlerne og med hjem. 
Bemærk venligst de nye skilte, der er sat 
op ved alle indgange til området ”Din 
hund Din lort”                                 jsj 
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Loppesager 
 

 
 
 
 

Afhentes hurtigt efter aftale 
Henvendelse:  

Tlf. 28 12 88 79  / Tlf. 40 96 85 34  

Hvilken vej ? 

Man skal søge i den midterste del af 
sognet for at finde dette nummers 
udgave af ”Vejgætte-billedet”.       

   
Det var fra vejen op til Fovsletgård 
set fra syd, der var afbilledet i sidste 
nummers ”Vejgætte-billede”.  
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STØT VORE 
 ANNONCØ-

RER - DE 

STØTTER 
OS 

Modetøj til alle kvinder 

str. 32-54 

Torvet 8  -  6580 Vamdrup 
28723822 

mail: info@berg-co.dk 
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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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NOVEMBER 2020 

JULEKONCERT MED ZENOBIA 

Vi er glade for at kunne 
ønske jer hjertelig velkom-
men til en flot julekoncert  
torsdag den 3. december 

kl. 19.00.  
Da giver Zenobia koncert 

i Ødis Kirke. 
Trioen består af sangerinde 
Louise Støjberg, harmoni-
kaspiller Mette Kathrine 

Jensen og pianist Charlotte 
Støjberg. De 3 kvinder er 
fortolkere af den danske 

sang-, salme- og visetradi-
tion og der venter os en 

stemningsfyldt musikalsk  
oplevelse.  

Zenobia´s vinter- og jule-
koncerter tager udgangs-

punkt i vinterens sange, og 
indeholder samtidig 

Zenobias egne kompositio-
ner og sange samt 2-3  

folkemusiknumre. 
Ved juletid spilles også 

vintersange, men her læg-
ges naturligvis også vægt 

på julens sange. 
Billetter sælges på  

Billetten.dk til kr. 175 + gebyr.  
Se kirkens hjemmeside for link til billetsalg: 

www.ødiskirke.dk  
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Da vi kun må være 60 mennesker i kirken, vil julen se sådan ud: 
Juleaften kl. 12.00 (ekstra!) og 13.00: Familiegudstjenester 

Juleaften kl. 14.30 (ekstra!) og 16.00: Julegudstjenester 
Juledag kl. 10.30: Højtidsgudstjeneste 

Vi vil også livestreame gudstjenesten kl. 16 på kirkens Facebookside. 
Normalt kommer der flest til den sidste gudstjeneste. I år vil vi gerne op-
muntre jer til at vælge en af de tidligere, sådan at vi får fordelt deltagerne 
udover hele dagen. Vi vil selvfølgelig være kede af at afvise nogen i dø-
ren, men vi er, som alle andre, nødt til at overholde de gældende regler. 

Er det fuldt når I kommer, er I hjertelig vel-
kommen til gudstjenesten på juledag. 

Benyt også muligheden til at få advents– og 
julestemning ved at deltage på en af de an-
dre arrangementer i løbet af adventstiden: 

Søndag den 29. november kl. 10.30: 
1. søndag i advent 

Søndag den 6. december kl. 19.00: 
”De ni læsninger” 

Søndag den 13. december kl. 14.00: 
”Vi synger julen ind” 

 

 

Det nye menighedsråd ved Ødis Kirke 
tiltræder 1. søndag i advent, den 29. no-
vember.  På gudstjenesten denne dag vil I 
få muligheden til at møde dem første 
gang. Ved valget stemtes 4 nye medlem-
mer og 2 nye suppleanter ind i rådet, og 
vi ønsker alle, nye som gamle, stort  
tillykke med valget, og glæder os til at  
følge jer de næste 4 år.  
 
Menighedsrådet:  
Eva Schmidt, Jeanet Rostgaard Hansen, 
Ina Petersen, Kristina Dahl, 
John Bording,  Niels Christensen 
Suppleanter: 
Hans Ole Petersen 
Casper Morthorst Johansen 

DECEMBER OG JUL I KIRKEN 

PRÆSENTATION AF NYT MENIGHEDSRÅD 
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Møde i Frokostklubben den 21.10.2020 
 

Denne måneds oplægsholder var speciallæ-
ge og retsmediciner Brit Sørensen. 
Hun fortalte, at det vi ser i fjernsynet, når 
vi ser en retsmediciners arbejde kun om-
handler drab. Men sagen er, at det kun er 
ca. halvdelen af arbejdet der er med døde 
mennesker. Den anden halvdel er at under-
søge levende personer. 
Brit fortalte om retspatologi, som omhand-
ler retslige ligsyn, retslægelige obduktio-
ner, findestedsundersøgelser og fund under 
mystiske omstændigheder. Det kan være i 
en stue, en skov eller på en strand. Det 
foregår alt sammen i samarbejde med poli-
tiet. 
Så fortalte hun om klinisk retsmedicin. 
Hvis man finder en død person, skal man 
kontakte politiet, som så tager affære. Der 
undersøger retsmedicineren forskellige 
dødsmåder. Det kan være en naturlig død, 
ulykke, selvmord eller muligvis drab.  
Bl.a. skal alle narkomaner obduceres for at 
finde dødsårsagen. Det kan være for at 
finde farlige stoffer, som er i omløb. Man 
skal også prøve at fastslå dødstidspunktet 
så nøjagtigt som muligt, hvilket kan være 
meget svært. 
Brit fortalte også om undersøgelse af 
voldsofre, hvor man ved syn af mærker på 
kroppen prøver at fastslå, hvordan volden 
er blevet begået. Hun fortalte, at noget af 
det værste ved voldsofre er, når man skal 
undersøge små børn der er blevet mishand-
let. 
Ved påsatte brande undersøger man også 
mistænkte for spor. Det kan være sodre-

ster, mærker på 
kroppen efter 
forbrænding 
m.m. 
Af andre opga-
ver nævnte Brit 
undersøgelser 
efter folkedrab i 
krigszoner bl.a. i 
Rwanda, som 
kan bruges som 
dokumentation i 
en evt. rets-
sag mod diktatorer. Der var også et hold i 
Thailand efter tsunamien i 2004, for at 
hjælpe med at identificere de omkomne. 
Der blev spurgt, om det ikke var frygteligt 
at arbejde som retsmediciner, men Brit 
svarede, at når man fik en opgave koncen-
trerede man sig fuldstændigt om den. Alle-
rede på vej hen til findestedet eller ger-
ningsstedet tænker man på mange små 
detaljer, som man ser eller har fået fortalt 
af politiet. Så man tænker ikke på andet 
end at gøre arbejdet så godt som muligt. 
Brit viste også billeder af forskellige dele 
af kroppen hvor man kunne se hvad døds-
årsagen havde været. I øvrigt bliver alle 
mistænkelige lig scannet i en CT-scanner. 
 

Tak til Brit for et spændende oplæg.  
 

Da man efter de nye restriktioner kun må 
være forsamlet 10 personer i offentlige 
rum, er vi desværre nødt til at aflyse mø-
derne i Frokostklubben indtil videre. 
Vi holder øje med udviklingen, og melder 
ud så snart vi kan mødes igen. 

Venlig hilsen Rasmus Ravn 
 

Der er glemt en cykelhjelm og en kasket 
i garderoben efter det seneste møde. 
 

AFLYST: Efterårsprogram for 2020: 
 

18.11.2020:  
Hvad er Sct. Georgsgilderne i Kolding? 
Medlemmer af ledelsesgruppen kommer 
og fortæller 
16.12.2020:  
Ulven og dens fremtid i Danmark,  

FROKOSTKLUBBEN 

Kontaktpersonerne er : 
Jens Vang             21748508 
Christian Dahl      40325985 
Rasmus Ravn       81904800 
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Gudstjenester i Ødis Kirke  
november—december 2019 

 

 Hvor andet ikke er nævnt er  

gudstjenesten v/sognepræst  

Inger Hvindenbråten 

November 

1. Allehelgens søndag kl. 17 og 19 

Mindegudstjeneste. 

8. Ingen gudstjeneste—vi henviser til 
omegnens kirker 

15. 23. søndag e. Trinitatis kl. 9.00 

22. Sidste søndag i kirkeåret kl. 10.30  

29. 1. søndag i advent kl. 10.30  

Præsentation af nyt menighedsråd. 

 

December 

6. 2. søndag i advent kl. 19.00 

”De ni læsninger” 

13. 3. søndag i advent kl. 14.00 

”Vi synger julen ind”  

20.  Ingen gudstjeneste 

24. Juleaften kl. 12. 00 og 13.00 

Familiegudstjenester 

Juleaften kl. 14. 30 og 16.00 

Julegudstjenester 

25. Juledag kl. 10.30 

Højtidsgudstjeneste 

26. 2. juledag  Ingen gudstjeneste 

1. januar: Nytårsdag kl. 16.00 

 

 

NYE SIKKERHEDSTILTAG  
I KIRKEN: 

Fra den 29. oktober og foreløbigt frem til 
den 2. januar 2021 vil I møde billedet læn-
gere nede på siden, når I kommer i kirken. 
Det er besluttet fra Kirkeministeriet, at man 
nu skal bære mundbind i folkekirkens loka-
ler. Dette betyder, du skal have mundbind på 
når du går ind og ud af kirken.  
Kravet gælder ikke, når du sidder ned eller 
knæler. Heller ikke når du som led i en kir-
kelig handling kortvarigt rejser dig op, for 
derefter at sætte dig ned igen på samme 
plads.  
Børn under 12 år er undtaget kravet om 
mundbind i folkekirken.   
Tag mundbind med hjemmefra. Hvis du har 
glemt det, har vi nogle til uddeling i kirken. 
 
Måske synes I det bliver for mange restrikti-
oner efterhånden, men vi må bare leve med 
det, og glæde os over, at kirken stadigvæk er 
åben. For os er det meget vigtigt at kirken er 
et trygt sted at komme til. Dersom nogen 
oplever det ubehageligt at bære mundbind, 
eller at se andre med mundbind på, tag kon-
takt med Inger på mail ihv@km.dk eller 
telefon 938717000, så snakker vi om det. 

  

Kontakt  
Organist: Karin Petersen… 41593437  

Sognepræst:  
Inger Hvindenbråten …………..  75598150 
 mobil                                            93871700  
Graver: Berith Rosenberg ..........  75598121 
Formand: Tina Haahr Bihl  ……..61708812 
Kirkeværge: John Bording ........  23204023 
 

Ved dåb, bryllup og begravelse  
henvendelse til sognepræsten.  
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Eigil Fabricius 

 

Tømrer- og 
snedkerarbejde..! 

EIGIL FABRICIUS 
Steppingvej 16, Ødis 

6580 Vamdrup 
 

www.eigilfabricius.dk 

Cykler - Knallerter  
Plæneklippere - Motorsave 

SALG OG SERVICE 

7559 8382 / 2239 6002 
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Hvad er det? Af Frede Nielsen 

Hermed en ny ”Hvad er Det gå-
de” – godt sensommergæt!!! 
 

Det var de sidste sørgelige, svam-
peangrebne blade af den ellers så 
smukke plante ”Rød Hestehov”, 
der var gåden i sidste nummers 
”Hvad er Det”.  
   Selvom rød hestehov af nogle 
regnes for at være en invasiv art, 
har den været kendt i Danmark 
helt tilbage til 1300-tallet. Den blev 
dengang bragt til landet, fordi man 
troede, at den kunne helbrede 
blandt andet pestbylder og gik da 
under navnet ”Pestilens”.  
   Pestilens dækker jo som bekendt 
i dag over noget uønsket og ud-
trykket har formodentlig sin rod i, 
at planten, hvor den findes, dækker 

hele jordoverfladen og hindrer al 
anden vækst. 
   Rød hestehov starter sin vækst i 
foråret ved at springe ud med 
smukke, store højrøde blomster. 
Først senere kommer de store 
blade, og da det er ikke ualminde-
ligt, at planten, der vokser i kolo-
nier, kan dække et større område. 
Det er altså derfra, vi har ordet 
”Pestilens”. 
   I dag er der stadig nogen som 
mener, at den har helbredende 
kvaliteter f. eks mod migræne 
og astma, men det frarådes, at spi-
se løs af dens blade. Den er tem-
melig giftig, så man skal nok omgås 
den med en vis forsigtighed. 
   Planten hører til den gruppe i 
floraen, der er opdelt i han- og 
hunplanter. I Danmark er langt 
de fleste hanplanter. 
   Der skal være begge dele, for 
at den kan formere sig ved frø. 
Det betyder, at i Danmark sker 
formeringen kun via rodskud. 
   Da vi mennesker bruger en 
masse energi på at rense vandløb 
og flytte rundt på jorden, spredes 
den røde hestehov alligevel. 
   På visse steder genere ganske 
meget. For når den er færdig med 
at blomstre, sætter den sine blade, 
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Leje af 
borde og 

stole 
 

Vi gør op-

mærksom på, 

at det er mu-

ligt at leje bor-

de og stole fra 

cafeteriet. 

Ved interesse 

kontakt: 
 

Camilla  

Mathiesen 

51 90 50 98 

 

og de er voldsomme og altdomine-
rende: 
   Bladene er store, tætte og de 
lukker af for alt lys. Derfor er 
der kun rød hestehov, hvor der er 
rød hestehov,  
   Det vides ikke nøjagtigt, hvorfor 
repræsentationen af rød hestehov 
primært udgøres af han-planter, 
men man gætter på, det skyldes, at 
man allerede ved dens indførsel i 
Danmark kendte til dens forme-
ringstrang: 
   Det menes af forskere, at de 
mennesker, som for 700 år siden 
bragte den til Danmark, var for-
holdsvis velbegavede, og at de sik-
kert har tænkt, at hvis den også 

ville kunne frøformere, ville den 
brede sig overalt, så man nøjedes 
med at importere hanplanterne. for 
at kunne styre den. 
   Og så var der lige H.C. An-
dersen, der i eventyret om Den 
Grimme Ælling fortæller, at æl-
lingen blev 
ruget ud un-
der et 
skræppeblad. 
Det er altså 
den røde he-
stehov, det 
handler om. 
   

Kilder: Na-
turvidenskab. 
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Levering af: 

 bårebuketter, kranse,  

blomster, dekorationer,  

almindelige buketter og 

sammenplantninger 
 

74 56 25 40 

 

VÆR GOD VED DINE 
FØDDER! 
 

* BØJLEBEHANDLING 
* BEHANDLING AF  
    LIGTORNE 
* NEDGROEDE NEGLE 
* FJERNELSE AF HÅRD HUD 

 

Christiansfeld 
Fodpleje 
Læge exam. 
Fodplejer 

Dorthe Birkholm 
Kongensgade 13 
Christiansfeld 

Tlf. 74562117 

  
 

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

www.bauerskoereskole.dk 

http://www.bauerskoereskole.dk/
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Min barndom i Ødis i 50’erne  
 

Her vil jeg fortælle, hvordan det var at væ-
re barn i 1950’erne i Ødis . 
Jeg gik i den gamle skole fra 1.til 7. klasse. 
Skolen ligger der endnu på Fløjbjergvej. 
Dog er nogle af bygninger fjernet. 
Skoleåret gik fra 1.april til 1.april. Vi gik i 
skole hver dag også om  lørdag . 
Min første lærer var frøken Sigrid Johan-
sen. Vi havde hende til alle fag, dansk, 
regning, håndgerning og endda gymnastik 
som også foregik i skolestuen . 
I frikvartererne lærte hun os de gamle 
sanglege . 
Om foråret når Anemonen og Bøgen 
sprang ud, fik den elev, der kom med den 
første Anemone, 10 øre og 25 øre for den 
første udsprungne bøgegren . 
Skoleudflugterne i de små klasser gik bl.a. 
til Skamling, Løverodde, Jels Volsted og 
Fanø. I  de store klasser var vi en uge på 
Rømø og i København. 
Jeg tjente lommepenge bl.a. ved at samle 
kartofler i kartoffelferien hos Ejner 
Schmidt, Askely. Jeg tjente også lidt ved at 
være bypige for fru Ellen Hartz Ødis Byvej 
no.4. 
I Ødis Kroge passede jeg 3 små børn  for 
Ragna og Søren Peter Christensen. Om 
sommeren cyklede jeg derud efter skole-
tid . 
 
I forsamlingshuset var 
der stor aktivitet  især 
i vinterhalvåret. Der 
blev afholdt gymna-
stik , danseskole, dil-
letant , høstfest og 
bal. Hvert år  3. jule-
dag var der juletræs-
fest, som husmands-
foreningen afholdt. 
Alle forældrene havde 
hjemmebagt brød og 
småkager med. Kaffe 
og sodavand købte vi 
ved bestyrer Golden-
bæk . Først gik vi 
omkring det store 

juletræ, derefter fik. alle børn en pose med 
godter. Til slut spillede Paneskovski orke-
ster op til dans. 
På Ødis Kro var der også juletræsfest . 
 
I fjernsynets spæde start  tændte Musse på 
kroen for fjernsynet, så byens børn sidst på 
dagen kunne se børneudsendelsen. Vi så 
bl.a. dyrefilm. 
En gang om måneden kom der på kroen 
rejsebiograf. Der blev vist 2 film, kl. 19 og 
kl. 21. Billet prisen  var kr. 1.00 for børn 
kr. 2.00 for voksne. 
I 1957 installerede elektriker Poul Søder-
berg et fjernsyn i forsamlingshuset. Der så 
vi  Melodi Grand Prix. Det var det år, hvor  
Birthe Wilke og Gustav Winckler sang 
Skibet skal sejle i nat. De blev no. 3 . Det 
var stort . 
 
Ødis’ smukke kirke blev bygget i 1857. 
Den kan ses fra alle indfaldsveje til byen . 
Selv kirken er blevet moderniseret . 
Ærgerligt at de smukke kalkmalerier fra 
1922 er blevet dækket med lyspærer . 
Lydhimlen over prækestolen er også væk. 
Hvorfor ? 
 
Det var dejlige minder fra en svunden tid  . 
 
Hilsen Laila Mortensen . 

Ødis Skole. (foto: Ødis Bogen  1985) 
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Træk af Ødis Sogneskoles historie 
og tilblivelse de første 25 år 
 
Skolerne i Ødis har i årenes løb været pla-
ceret forskellige steder. Fra 1934 har der 
været fire kommuneskoler, der alle lokale-
mæssigt var udstyret med kun det nødven-
digste. 

Undervisningen i landsbyskolerne var 
trods lokalerne alligevel god, navnlig i de 
såkaldte hovedfag: dansk og regning, så 
elever, der kom i realskole, havde ry for at 
være godt undervist. 

I 1930erne fremkommer ønsker om udvi-
delse af fagrækken, så landsbyskolerne 
kunne stå mål med købstadsskolen. Men 
det krævede flere lokaler, og skoleloven af 
1937 opfordrer da til bygning af central-
skoler. 

 
Imidlertid kom krigen, der umuliggjorde al 
skolebyggeri. 

Man tænkte dog undertiden på hvor man-
ge skoler, der skulle bygges i sognet, og 
hvor de skulle ligge. Med et møde på kroen 
i 40erne foresloges to. Den ene beliggende 
ved Kajbjergs maskinhus, og den anden 
skulle så ligge i den vestlige del af distrik-
tet. Læreren ved Farris-Gåskjær skole men-
te, at denne skulle udbygges til centralsko-
le, da man med en passer let kunne overty-
de sig om, at her var centrum for det vestli-
ge distrikt. 

I den kommende tid var der ingen interes-
se for skolebyggeri indtil midten af 50erne. 

Da begyndte man for alvor at arbejde 
med sagen. Der sendtes ansøgning til mini-
steriet om tilskud til bygning af to skoler. 

Sognerådet tager ud at se på skoler, dels 
nye, dels ombyggede. Man så ting, som var 
værd at efterligne, men mest, som absolut 
ikke var værd at tage model efter. 

 
Byggeriet afhang fuldstændig af, om man 

Fra Ødis Sogneskoles 25 års jubilæumsskrift og  
50  års jubilæumsskrift 

Ødis Sogneskole ved indvielsen i august 1961 
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kunne opnå statstilskud. Men mange søgte, 
og ikke alle kunne få en tildeling inden for 
kortere tid, og det trækker i langdrag med 
tildelingen. Og nu kan man ikke vente, men 
bombarderer de forskellige instanser. 
Amtslægen mener, det vil fremme sagen, 
hvis der indsendes fotos af de brøstfældige 
bygninger ved Ødis skole. Det miserable 
ved lærerindens lejlighed og en hældende 
mur, hvor amtslægen ved hjælp af en roe-
hakke viser skævheden, fotograferes, og 
billederne indsendes. - Intet hjælper. 

Så rejser amtslægen og amtsskolekonsu-
lenter over og snakker med ministeriet. 
Derefter holdes et møde med sognerådet og 
de to herrer i amtsrådssalen, hvor det oply-
ses, at der aldeles ikke vil blive bevilget 
tilskud til mere end en centralskole i Ødis 
kommune. 

Sognerådet rejser hjem, holder møde 
samme aften. Lokale kæpheste slås ihjel, 
og det vedtoges med fuld tilslutning, at der 
skulle bygges en skole. 

Senere finder man frem til pladsen, hvor 
den skal ligge. 

Tilskuddene til skolebyggeriet bliver be-
vilget, og så tager man fat på arbejdet. 

 
Sigurd Madsen, der tidligere havde bygget 
centralskoler i omegnen, blev engageret til 
at være arkitekt for skolen. 

Skolen byggedes så og bliver bygget så 
vidt, at den kan tages i brug den 24. okto-
ber 1960. 

Der blev ikke tid til officiel grundstens-
nedlæggelse, men en skrivelse prentet på 
pergament med navne på personer i tilknyt-
ning til skolen m.fl. samt de for tiden 
gængse danske mønter, blev lagt i et blyrør 
og indmuret i den nørdøstligste pille ved 
skolens indgang. 

 
Skolen startede den 24. oktober 1960. Alle 
sognets skolesøgende børn - ca. 200 - og de 
seks lærere begyndte så arbejdet her. 

Det tog lidt tid, inden alle kendte alle, og 
børnene skulle vænne sig til, at nu var de 
sammen med dem fra den anden ende af 
sognet, flere regler skulle man lære at ken-
de. 

Adskillige lokaler var ikke færdige, så 
man måtte første år undvære flere fag. Men 
næste år efter sommerferien var alt færdigt, 
og så kunne man foretage indvielsen den 
første dag efter sommerferien. 

Til indvielsen var inviteret skoledirektio-
nen, som amtmanden var formand for, den 
afgående og den tiltrædende amtsskolekon-
sulent og de lokale med tilknytning til sko-
len. 

Dagen begyndte med morgensang og 
flaghejsning. Børnene fik en sodavand i 
deres nye klasseværelse. Alt forsinket af et 
stærkt tordenvejr. 

Der var frokost på kroen for alle indbud-
te. Her holdtes adskillige taler, og der blev 
overrakt gaver fra arkitekt, håndværkere og 
lærere. 

Om aftenen var forældrene inviteret til 
samvær i gymnastiksalen, hvor der var un-
derholdning, kaffe og taler. 

Da alle lokaler nu er bygget, bliver alle 
fag indført. Og det varede ikke mange år, 
før de fire lokaler på loftet blev taget i 
brug. Der blev ansat flere lærere. Der var 
mangel på lærere. Men de nye lærerboliger 
tilskyndede dengang lærere til at søge læ-
rerstillinger. 

Skolens pædagogiske liv blomstrede op, 
unge lærere og mange kurser animerede til 
pædagogiske udfoldelser. 

 
Skolen kan nu ved sit 25 års jubilæum se 
tilbage på en tid med stadig udvikling 
(undtagen med hensyn til elevtal) og er en 
skole med et godt renommé. 

Vi vil ønske, at skolen fortsat må være 
med i den pædagogiske udvikling, at ele-
verne må være glade for at gå her, og at 
forældrene må være trygge ved at sende 
dem i skole. 

 
Skrevet af Johs. Ellegaard, som var anden-
lærer ved Ødis Skole 1931-41, derefter 
førstelærer samme sted til 1960. Skolein-
spektør ved Ødis Sogneskole 1960-79. 
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Udtrækning af  
Ødis IF lotteri 
november 2020 

 

 159, 255, 155, 
166, 93, 245, 
149, 136, 10, 
172, 218, 210 

 

 

     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 - 
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 tors-
dag LUKKET 
 
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 
 

  
 

Farrisvej 19 

 

Buchwald Radio ApS 
Østergade 15 
6580 Vamdrup 
Tlf.: 75581233  
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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:  
Kira Nielsen  tlf. 26 74 84 35 
 

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: Tina Bihl tlf. 61 70 88 12 
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:  Dorthe Jepsen tlf. 29887130 
Mail: dorthejepsen123@gmail.com 
 

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 
 

“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. 2943 9196 
         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: Johnny Frederiksen, 60 26 90 65 
Fodbold: Lene Frost tlf.: 60 16 10 80 
Håndbold: Charlotte Højmose Jensen 
        tlf. 42 66 03 77 
Badminton: Lene Frost tlf.: 60 16 10 80 
Gymnastik: Thomas Bang Thomsen  
           tlf. 27 21 76 85 
 

Støtteforeningen for Ødis IF 

Formand: Jytte Johannsen 61 38 38 90 
 

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 Hundefø-
rerforening 
Kontakt Ingo 21332021  
ingo@find-us.dk 
Hjemmeside: www.dch-obch.dk 

http://www.odisforsamlingshus.dk/
mailto:info@odisforsamlingshus.dk
mailto:claus@lone-m.dk
http://www.odisvandvaerk.dk/
mailto:ole@olvi.dk
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Lokalbladet  
udgives af 

Lokalrådet for Ødis Bram-
drup, Ødis og Fovslet 

 

Redaktion: 
Niels Christensen (ansv.) 
Stationsvej 13, Ødis 
6580 Vamdrup        
7559 8339 / 2084 4579 
E-mail:  
sogneavisnc@hotmail.com 
 

Frede Nielsen        
 

Kirkesiderne: 
Inger Hvindenbråten 
7559 8150 / 93871700  
 

Velkommen til Ødis Sogn: 
 

Fovslet:  

Karen Nielsen,      51269469 
 

 

Ødis Bramdrup:  

Linda Puggaard     60666148  
linda@stjernehunden.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 

 

 

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 

På biblioteket kan du 

få svar på mange 

spørgsmål. 
 

Der venter dig gode 

oplevelser i bibliote-

kets mange bøger, 

blade, bånd, lydbø-

ger og cd'er. 
 

Det er gratis at bruge 

biblioteket. 
 

Der er både for børn 

og voksne. 
 

Det er DIT bibliotek! 

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 

mailto:linda@stjernehunden.dk
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Næste  nummer: 
 

Udkommer 8.december  2020 
Deadline fredag den 27. nov.  2020 

kl. 8.00 
 

 
Husk at få jeres arrangementer  

med i aktivitetskalenderen 
7559 8339  /  2084 4579 eller  
sogneavisnc@hotmail.com 

For at finde motivet på dette nummers 
”Gættebillede” skal vi bevæge os ud 
til den sydlige del af Ødis Sogn! 

   Hvor finder vi motivet? 

   Det var huset på adressen Møllevej 
15B i Fovslet, der var gåden i sidste 
nummers ”Gættebillede”.  

 


