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Vinterstemning ved Marielund

Endnu har vi ikke haft rigtig vinter, men så
kan man glæde sig over fotos fra engang
ved Marielundsøen som dette, som vi har
fundet på Kolding Stadsarkiv.

En fornem reception
og en ”vovet” historie

Side 6-7
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Voldsom stigning på brevporto

Postdanmark havde en kedelig nyhed op til nytår. Portoen
for et almindeligt A‐brev er steget fra 10 kr. til 19 kr.
Dermed er brevportoen herhjemme Europas dyreste eller
dobbelt så dyr som det næste i rækken, Norge, hvor taksten
kun er 8 kr. Og det selv om vi er et af de lande med de
korteste afstande. I det langt større Tyskland koster det
under 6 kr. at sende et brev.
Postdanmark forklarer stigningen med, at der sendes færre
breve, og derfor må taksten næsten fordobles.
Hvad er det dog for en logik?
Når man driver en forretning, der nærmest har monopol på
distribution af brevpost, så kan man ikke bare lægge en
skyhøj prisstigning på et enkelt produkt. Det er simpel
købmandslogik. Hvis købmanden sælger færre gulerødder,
fordobler han ikke prisen på dem. Han jævner omkostnin‐
gerne ud på alle varer. Og det kunne Postdanmark have
gjort med små stigninger på f.eks. B‐breve.
Man skal også tænke på, at flere hundrede tusinde danskere
ikke har computere og derfor er afhængige af brevpost. Og
de kommer til at bøde, når firmaer sender breve med forhø‐
jet porto + ekspeditionsgebyr til dem.
LGH
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Trekantområdets Brandvæsen er klar til udrykning
Trekantområdets Brand‐
væsen er en realitet fra 1.
januar 2016. Opgaver, der
tidligere blev løst af de
kommunale beredskaber i
Billund, Fredericia, Kol‐
ding, Middelfart, Vejen og
Vejle, løses fra fredag af
det nye selskab.
I praksis har den ændrede
organisering ingen betydning
for borgerne. Derfor gælder det
stadig, at borgerne skal ringe
112 ved akut behov for hurtig
hjælp.
Brandvæsnet rykker stadig ud
fra en station nær borgerne og
vil også i fremtiden stå klar til at
hjælpe.
Sammenlægningen af de nuvæ‐
rende brandvæsner i de 6 seks
kommuner skal skabe et mere
eﬀektivt og robust beredskab til
gavn og glæde for borgere, fore‐
ninger og virksomheder i hele
Trekantområdet.

God
buffet
til din
næste fest
Tlf. 74 65 92 06

Det nye Trekantområdets
Brandvæsen kommer til at
betjene en befolkning på næsten
360.000 indbyggere.
Brandvæsnet får et budget på
ca. 75 mio. kr., og kommer til at
råde over 20 stationer og ca. 500
medarbejdere.
Brandvæsnet vil også i fremti‐
den stå til rådighed for borgere,
der ønsker et førstehjælpskursus
eller det gratis forebyggelses‐
kursus ”Den robuste borger”.
Virksomheder, der har behov
for rådgivning og vejledning, vil
også fremover blive serviceret af
kompetente medarbejdere i

brandvæsnet.
Brandvæsnet sørger fortsat for
at have fokus på brand‐ og per‐
sonsikkerheden, når foreninger
og andre skal søge om lov til ar‐
rangementer med mange del‐
tagere.
Man kan læse om Trekantom‐
rådets Brandvæsen på den nye
midlertidige hjemmeside:
www.trekantbrand.dk
Trekantområdets Brandvæsen
har hovedsæde på Norgesvej 1,
7100 Vejle.
Nyt hovedtelefonnummer er 76
81 08 00

Kun

9950

medfølger!
Rejecocktail
eller Alt
Forret, 3 x steg,
tarteletter med høns i Salatbar og
asparges eller *dampet kartofler.
kold
laks
med Dessert kun 10,00
hummerdressing, rejer,
asparges og kaviar.
3 X STEG: Mør glaseret oksesteg,
kryddermarineret kalkunbryst og
helstegt svinekølle.
Salatbar med 6 slags salat og grønt,
hjemmelavet kartoffelsalat og
flødeporrekartofler. Æbletærte med
cremefraiche eller islagkage.

Sælges kun i hele á 8 pers.
* Ved laks ekstra kr. 5,00 pr. kuvert.
Flutes kr. 3,00 pr. kuvert. Mindste
antal 12 pers.

LEVERES GRATIS OVERALT

Blot De leverer emballagen tilbage inden 5
dage. Kontant betaling ved levering, og husk
dep. for emballagen kr. 350,00

WWW.GODBUFFET.DK

KOLDING SENIOR

4

I 1807 fik Kolding sin første folkeskole
Af Poul
Dedenroth‐Schou
Fhv. museums‐
direktør
I slutningen af
1700‐årene var
der et markant
behov i Kolding
for en dansk
Tegning af Ferdinand Richardt 1866 af Kolding kirke
skole. Der
set fra nordøst. Nordre korsarm, oprindelig bygget
eksisterede alle‐ som Kongens Kapel, ses forrest med monumentet for
krigen 1849.
rede den så‐
kaldte Colliinske
Læseskole, men
utilstrækkelige. Byens kirke‐ og
den var utilstrækkelig både i
skoleinspektion fik derfor den
omfang og kvalitet. 1792
tanke at indrette Kolding kirkes (i
oprettedes derfor en ny dansk
dag Skt. Nicolai kirkes) nordre
skole (grundskole) med Peder
korsarm til skole.
Jürgensen (ham med juletræet)
Med tilladelse fra Skoledirek‐
som lærer, og der arbejdedes på
tionen i Ribe – der anså kirke‐
en sammenlægning af denne
gangen i Kolding for så ringe, at
skole med den Colliinske.
der var plads nok uden kapellet! –
De lokaler, der var til rådighed
fjernedes de i kapellet begravede
for de to skoler var ligeledes

kister, der opførtes en mur, som
lukkede kapellet mod kirken, og
kapellet blev delt med en

etageadskillelse, nederst to
skolelokaler, øverst et lokale
beregnet til bolig for skolehol‐
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deren.
Lokalerne måtte dog en bevæget
tid igennem, inden skolegangen
kunne blive normal.
Skolelokalerne indviedes 28. de‐
cember 1807, men allerede tre
måneder senere brændte Kol‐
dinghus.
Skolen måtte da rømme lokalerne,
der nu skulle benyttes til opmaga‐
sinering af det indbo fra slottet,
som var reddet fra branden.
En tid blev øverste etage brugt til
’lemmerne’ (dvs. patienterne i Skt.
Jørgens Hospital i Hospitalsgade),
der var blevet hjemløse, da hospi‐
talet blev taget i brug som lazaret
for de spanske og franske soldater.
Senere samme år blev skoleloka‐
lerne brugt som fængsel for hen‐
ved 50 spanske soldater, der
nægtede at aflægge ed til den nye
spanske konge, kejser Napoleons
broder.
Efter en tid som kornmagasin blev
bygningen igen 1815 overdraget
til skolebrug.

5
På det tidspunkt havde skolelo‐
ven af 1814 skabt grundlaget for
ordnede forhold for skolevæ
senet i Kolding.
Den Colliinske Læseskole og den

danske skole var lagt sammen til bjerggade (den gule bygning, der
Borgerskolen, der havde lokaler i i dag rummer Kolding
kirkens nordre korsarm, indtil en Stadsarkiv).
ny skolebygning opførtes på
hjørnet af Skolegade og Blæs‐
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En fornem reception og en ”vovet” historie
For 40 år siden fik redaktionen
på den fynske succes‐avis Mor‐
genposten den ide at lade læser‐
ne kåre Årets Fynbo. Man tænk‐
te på at hædre en person, som
havde gjort noget særligt og
uselvisk for fynboerne. Da Fyn
jo er omgivet af vand, var de
geografiske rammer afstukket.
Over 500 læsere stemte på 71
kandidater, og vi lod hele kan‐
didatlisten gå videre til et dom‐
merpanel, som suverænt afgjor‐
de, hvem prisen skulle tilfalde.
Dommerpanelet bestod af filo‐
soﬀen Piet Hein, tidligere folke‐
tingsmedlem Dagmar Andrea‐
sen samt tidligere stiftsamtmand
Jacob Høirup.
På en reception i bladhuset
(Morgenposten var fælles søn‐
dagsavis for Fyens Stiftstidende
og Fyns Tidende med et oplag
på 120.000) mødtes fynske politi‐
kere, skuespillere fra Odense
Teater, politichefer, kunstnere

og bladfolk for at høre, hvem
der var blevet kåret, og for at
hylde denne.
Piet Hein holdt en tale og
motiverede valget af Årets
Fynbo, som havde gjort en stor
og værdifuld indsats til glæde
for alle. Vinderen var overlæge
Erik Nordentoft, som gennem sit
virke med en banebrydende
forskning havde medvirket til at
nedbringe trafikskadernes
omfang.
Og derpå overrakte Piet Hein
Årets Fynbo en smuk
jernskulptur, kreeret af
billedhuggeren Erik Aalykke.
Efterfølgende var en lille gruppe
til frokost i bladhuset. Her
deltog natuligvis overlæge Erik
Nordentoft og frue,
dommerkomiteen, kunstneren
Erik Aalykke, bladhusets øverste
chef, adm. direktør Erik
Andersen, og jeg, der dengang
var redaktionschef på

Filosoffen Piet Hein.
Morgenposten.
Jeg sad mellem overlæge Nor‐
dentoft og direktør Erik Ander‐
sen. Overlægen fortalte, at han
var ekstra glad for kåringen, for
trafikmedicinere var endnu ikke
meget værdsat blandt overlæ‐
ger, men at dette kunne måske
få deres øjne op for betydningen
af forskningen i trafikulykker.
Pludselig bad Erik Aalykke om
lov til at fortælle en historie.
‐ En dansker var på rejse i Japan,
fortalte han, og han boede på et

hotel. Han ringede til recepti‐
onen og bad dem skaﬀe en pige,
men hun måtte kun veje 40 kg.
Vi lyttede og var vel alle bekym‐
rede for, hvad sådan en bramfri
kunstner havde i sinde at for‐
tælle.
Jeg kunne fornemme, at den
noble og stilfulde direktør Erik
Andersen flyttede uroligt på sine
ben.
‐ Efter nogen tid havde recep‐
tionen fundet sådan en pige,
som kom ind på værelset, og nu
bad danskeren hende om at læg‐
ge alt tøjet, fortsatte Erik
Aalykke.
Erik Andersen flyttede meget,
meget uroligt på sine fødder, og
jeg turde ikke se over på over‐
lægen og hans frue.
‐ Den japanske pige skulle nu
lægge sig nøgen ned på alle fire,
fortsatte Aalykke, og så kaldte
danskeren sin hund ind.
Nu gik Erik Andersens fødder
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Miljømesse i Kolding

Morgenpostens omtale af kåringen af Årets Fynbo.
som trommestikker i nervøsitet over,
hvordan den historie ville slutte.
Jeg selv så ned i bordet, for det var
ved at blive meget, meget pinligt.
Men kunstneren Erik Aalykke fort‐
satte ufortrødent, og han har sikkert
nydt den pine, vi alle befandt os i.

‐ Se selv, Fido, sådan vil du komme til
at se ud, hvis du ikke spiser dine
hundekiks!
Vi åndede alle lettede op, og
kunstneren skraldgrinede.
LGH

Dansk Folkeparti foreslår, at Kolding Kommunes
Miljøudvalg går i gang med planlægningen af en stor
Miljømesse.
Messen skal være med til at sætte Kolding på landkortet
og synliggøre de mange aktiviteter og muligheder på
miljø‐ og klimaområdet.
Dansk Folkepartis medlem af Miljøudvalget, Molle
Lykke Nielsen, siger: ‐ Jeg forestiller mig, at Miljømessen
skal sætte fokus på det nyeste indenfor energibesparelse,
miljø‐og klimavenlig foranstaltninger til byggerier og i
private husholdninger. Det er tanken at det dels skal
gøre borgerne opmærksomme på mulighederne for, at
være mere miljøbevidste, give inspiration og skabe
vækst for grønne virksomheder. Dels at sætte fokus på
vores mange tiltag for, at være en som grøn og
miljøbevidst Kommune.
‐ Jeg mener der er rigtig mange muligheder og
initiativer, men der er slet ikke synlighed nok om det og
vi er heller ikke gode nok til at vise de tiltag vi har gang i
frem fra Kolding Kommunes side. Det skal vi lave om på
og derved styrke vores image og grønneprofil, siger
Molle Lykke Nielsen.
Forslaget om en miljømesse kommer til behandling på
Miljøudvalgets næste møde.
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350 nye boliger i støbeskeen
Kolding er en populær
studieby med rekordoptag på
de videregående uddannelser.
Det giver stor efterspørgsel på
ungdomsboliger, og Kolding
Kommune har derfor omkring
350 nye boliger i støbeskeen.
Den 1. november rykkede 83
unge ind i Lejerbos markante
orange byggeri i Design City i
DOMEA’s nye ungdomsboliger på Teglgårdsvej
Kolding midtby.
tegnet af ON+PSL Arkitekter. Visualisering udført
Det er blot første etape i en stor af SAHL Arkitekter.
satsning på nye ungdomsboli‐
ger, som Kolding Kommune
afgørende, hvis vi skal fastholde
planlægger i tæt samarbejde med de
vores position som en populær
almene boligselskaber.
studieby’, fastslår Merete Dissing,
Næste skridt er DOMEA’s byggeri
områdechef i By‐ og Udviklings‐
på Teglgårdsvej tæt på universitetet,
forvaltningen i Kolding Kommune.
hvor 82 ungdomsboliger er klar til
I campusområdet ligger uddannel‐
indflytning i maj næste år.
sesinstitutionerne Designskolen,
Lige nu er en lokalplan i høring, der
Syddansk Universitet, KUC, HF/
giver mulighed for yderligere 75
VUC og IBC og IBA.
ungdomsboliger på Teglgårdsvej.
Ud over de 240 boliger i Design City
’Med de nye byggerier får vi skabt
og på Teglgårdsvej, er der sat mid‐
et attraktivt uddannelseskvarter i
ler af i næste års budget til grund‐
sammenhæng med campusom‐
kapitalindskud og planlægning af
rådet og midtbyen, og det er helt
yderligere ca. 100 ungdomsboliger.

Lokalplanen for de nye ung‐
domsboliger på Teglgårdsvej er i
høring frem til 11. januar 2016.

Forventningen er, at den bliver
vedtaget i Plan‐ og Boligudvalget
i marts 2016.
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Lokalhistorie på DVD

Jernbanegade under besættelsen (32
min.)
PR Centret har produceret en ræk‐
ke lokalhistoriske DVD’er, som kan købes
ved henvendelse på tlf. 75 50 25 55 eller e‐ Kolding Miniby (33 m in.)
mail 75502555@mail.dk
Kolding i 1930’erne (39 m in.)
Befrielsen i maj 1945 (21 m in.)
Kolding‐Egtved Jernbane (28 m in.)

Historien om Kolding Banegård (50
min.)

Historien om Kolding Folkeblad (45 m in.)

Kolding Havn ( 1 tim e )

I frihed bag pigtråd (25 m in.)

Kirker i Kolding (1 tim e )

Forlystelsesstedet Alhambra var meget populært i
1930’erne.

Film om Kolding i 1930’erne
Floraklubben åbner i det nye år sin foredrags‐
række ”Kend din by” med visning af DVD’en
”Kolding i 1930’erne”. Det er en aktualiseret
version af fotohandler Svend Jensens film.
Lars Gregers Hansen fortæller om, hvordan filmen
er blevet til, og hvordan Kolding så ud dengang.
Det sker i Floraklubben, Ny Vestergade 8, Kol‐
ding, mandag den 11. januar kl. 13.30.

KOLDING SENIOR
Herbert von
Hörensagen

... spekulerer på, hvorfor
politikerne taler et helt
andet sprog end alminde‐
lige danskere. Når vi siger
problemer, taler de om ud‐
fordringer. Når vi siger
besparelser, siger de refor‐
mer. Og når vi spørger,
hvad vil de gøre ved et pro‐
blem, svarer de, at de holder
øje med det. Hvis vi altså får
et svar og ikke blot en op‐
remsning fra et partipro‐
gram.

o
Bliv

gratis
abonnent
Send en mail til
75502555@mail.dk
og vi sætter dig på listen, så
du får besked, når en ny
KOLDING SENIOR er på

nettet.
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Da man blev anholdt
for at skyde nytår ind
Det var først i slutningen af 1800‐tallet,
at fyrværkeri blev til at købe for menig‐
mand.
Indtil da havde man klaret sig ved at
fyre sin bøsse af, og skyde op i luften.
Den første man med sikkerhed kender
til, hvor en privatmand har skudt nytår
ind, var skrædderen Christen Simmen‐
sen, fra Helsingør.
Nytårsaften 1667 havde han ʺfor sin
egen dørʺ og derefter ʺgammel Ma‐
neerʺ skudt nytår ind til ære for ʺhans
kongelige majestæt og det kongelige
Arvehusʺ.
Efter skyderiet blev Christen arre‐
steret af en sergent og to soldater, og
slæbt afsted uden at få lov at tage sine
sko på.
Han måtte drage afsted med en tøﬀel
på den ene fod og en sko på den
anden.
Den 2. januar 1668 mødte han op på
rådstuen og klagede over aﬀæren. Han
var blevet slæbt op på slottet, hvor en
kaptajn befalede, at han skulle sættes
på træhesten.
Og dér sad Christen så i halvanden
time ʺmed en kugle om benetʺ.
Sådan mente han ikke man kunne
behandle en borger i Helsingør!

AKTIVITETSCENTRE I KOLDING KOMMUNE
Brugerstyrede
aktiviteter på
plejecentre:

Olivenhaven
Munkevænget 10
6000 Kolding
Tlf. 79 32 79 79

Kløverhøj

Kløvervej 44
6000 Kolding
Tlf. 76 34 74 44

Munkensdam
Tøndervej 102
6000 Kolding
Tlf. 76 32 56 00

Toftegården

Brugerstyrede
aktivitetshuse:
Centrum
Vestergade 3
6051 Almind

Lokalcenter Hejls gl.
Skole
Hejls Landevej 20
6094 Hejls

Paletten
Norgesvej 6
6000 Kolding
Seniorhuset
Skolevej 10
6070 Christiansfeld

Aktivitetshuset Bjert
Vesterløkke 10
6091 Sdr. Bjert

Stepping Midtpunkt
Nørre Allé 1, Stepping
6070 Christiansfeld

Lindely
Lindegade 2
6580 Vamdrup
Tlf. 52 92 84 34

Svinget
Hechtsvej 5
6052 Viuf

Lokalcenter Taps
Ødisvej 22, Taps
6070 Christiansfeld

Hovedgaden 28
6064 Jordrup
Tlf. 75 55 60 44

Lærkebo
Sjølund Gade 28
6093 Sjølund

Vonsildhave

Midtgården
Nicolaiplads 10
6000 Kolding

Catolhavegyden 19
6000 Kolding
Tlf. 76 30 82 70

V. Nebel
6040 Egtved

Oasen
Bavnehøj 177

Toften
Kirkely 24
6000 Kolding
Tlf. 75 56 82 19
Værestedet
Basagerhus
Nr. Bjertvej 89
26 24 55 25
Aktivitetscentret
Storegade 2
6640 Lunderskov
Tlf. 75 585457
40587457

