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Leonora Christina
på Koldinghus

Kongedatteren Leonora Christina, som tilbragte 22 år af sit liv
indespærret i Blåtårn, blev forleden mindet på Koldinghus.
Her fortalte Lisbeth Weitemeyer om kongedatterens kranke skæbne, og hendes beretning blev underbygget af musik
fra trioen Corde de Dioja, som
spillede musik fra 1600-tallet.
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Tyskland er i chok
1000 asylansøgere/indvandrere har chokeret borgerne i Tyskland ved
deres opførsel i Köln. De overfaldt nytårsaften 80 kvinder, befamlede
dem, flåede tøjet af dem og stjal mobiltelefoner og penge, og en kvinde
blev udsat for voldtægt. Politiet var næsten magtesløst over for den
hærgende mængde. Man anholdt 15 personer og lagde dem i håndjern
af strips, mens man ventede på en transportvogn, som skulle bringe
dem på politistationen. Men den vogn kom aldrig, så politiet måtte
løslade de anholdte.
Forbundskansler Angela Merkel har taget afstand fra overfaldene, men
hun bærer mere ved til bålet ved at sige ”at vi må acceptere større
kriminalitet blandt migranter”. Og, som om det ikke var nok, har hun
nægtet, at sætte en overgrænse for, hvor mange flygtninge Tyskland kan
tage.
Der er nu uro i Tyskland, og presset på Merkel vokser. Selv i hendes
egne rækker vokser kritikken. Konsekvenserne af hendes politik er
alvorlige. EU er i indre strid, og flere lande nægter at følge hendes ønske
om en fordeling af flygtninge. Schengen‐aftalerne er ved at bryde
sammen.
Forude venter store karnevalfester i Tyskland, og man kan frygte nye
optøjer fra utilpassede asylansøgere, for hvem det en ret at forgribe sig
på vestlige kvinder.
Og sidst men ikke mindst, så vil vi sikkert se en voksende tilslutning til
de højreorienterede tyske partier, ikke mindst de nynazistiske, som
sikkert vil gå i aktion mod flygtninge, som er lette ofre.

LGH
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Kulturcafé på
Kolding Bibliotek

Som barn var Jette Langgaard
Andersen kortvarigt indlagt på
Sct. Hedvigs hospital i Kolding.
I dag er hun præst i Bramdrup
Kirke. Hun fortæller på årets
første kulturcafé om sit ophold
og lidt om hospitalet og søstrene
og om hvem Sct. Hedvig i
grunden var.
For alle, der er interesserede i
emnet og muligvis har lignende
erfaringer. Alle er velkomne til
at lytte med og deltage i diskussionen på Kolding Bibliotek. Det
sker tirsdag den 26. januar på
Kolding Bibliotek kl. 10 – 11.30
i Holms 1.sal
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God
buffet
til din
næste fest
Tlf. 74 65 92 06

Udstilling af
modelbåde
Kolding Modelbådsklub
udstiller modelbåde.
Der vil være arbejdende
værksted lørdagene 23. og
30. januar kl. 10‐14.
Det er både muligt at se de
flotte både og sejlskibe og
tage en snak med de dygtige
modelbyggere.
Udstillingen holder åbent:
22. januar‐31. januar

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
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Sølv til hverdag og sølv til fest
Lokalhistorisk Fore‐
ning for Kolding og
Omegn har onsdag
13. januar kl. 19.00 på
Kolding Uddannelses
Center, Ågade 27 en
historieaften, hvor
Poul Dedenroth‐
Schou fortæller om
sølv til hverdag og
sølv til fest.
Guld‐ og sølvsmede‐
erhvervet i Danmark
har udviklet sig fra enkeltmands‐
værksteder frem til ca. 1870, over
sølvvareindustrien op gennem 20.
århundrede og igen tilbage til
håndværket udøvet i enkelt‐
mandsværksteder.
Der berettes om stilarternes
udvikling fra renæssancen og til
vores egen tid, om sølvtøjets
funktioner, om produktions‐
metoder og udbredelse af sølvtøj
fra rigmandseje til hvermandseje.
Historien vil tillige fokusere på et

bringe sølvtøj, gerne fra Kyster og linger fra disse virksomheder vil
Hans Hansen, ligesom fortæl‐
være velkomne.

par af byens kendte sølvvirk‐
somheder: Guldsmed Holger
Kyster og Hans Hansen Sølv‐
smedie.
Anni og Bent Knudsen og Bent
Gabrielsen vil naturligvis også
blive omtalt.
Poul Dedenroth‐Schou har gen‐
nem et langt arbejdsliv været
leder af Museet på Koldinghus og
har opbygget museets enestående
samling af nyere dansk sølv.
Deltagerne inviteres til at med‐
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Flere plejecenter‐
pladser på vej
LÆSERBREVE
Kort tid før jul vedtog Kolding By‐
råd i enighed at frigive 17.309.000
kr. til udvidelse af det dejlige ple‐
jecenter ”Kongebrocentret” i Chri‐
stiansfeld, der nu to år i træk er
udnævnt til ”Årets arbejdsplads”.
Udvidelsen er nødvendig for at
sikre, at Kolding Kommune også i
fremtiden har tilstrækkeligt med
plejehjemspladser.
Det er en af de særdeles vigtige
ting i vort samfund. For mangler
der pladser, så vil det opleves som
et meget stort og alvorligt pro‐
blem for de mennesker, som har
behovet.
Det har vi undgået i Kolding
Kommune og med denne
investering, vil vi med rettidig
omhu sikre, at vi heller ikke
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kommer til at mangle pladser.
I september 2015 lykkedes det at
De ekstra plejehjemsboliger og et få udvidelsen med i budgetfor‐
fællesareal har i et par år været et liget og arbejdet kan nu gå i
ønske fra Dansk Folkeparti ved
gang.
budgetforhandlingerne.

Søren Rasmussen
Formand for Seniorudvalget
Dansk Folkeparti
Primulavej 7
6000 Kolding
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Danmarks dilemma i 1807: Krig mod England eller krig mod Frankrig?
Af Poul Dedenroth‐Schou
Fhv. museumsdirektør
For Danmark udviklede Napole‐
onskrigene sig til et valg mellem
”pest og kolera”. Det blev tyde‐
ligt, at tidligere tiders neutralitet
ikke lod sig opretholde. Slaget på
Rheden 2. april 1801 viste med al
ønskelig tydelighed, at Danmark
var blevet en del af det store eu‐
ropæiske opgør.
Situationen tilspidsedes, og i 1807
måtte man vælge side i krigen.
Hvis Danmark valgte at følge
Storbritannien og Sverige, var en
fransk besættelse af Hertugdøm‐
merne, Jylland og Fyn uundgå‐
elig. Hvis vi valgte Frankrig, ville
vi komme i krig med vores ar‐
vefjende Sverige, og desuden
ville England kunne afskære os
fra alle oversøiske besiddelser og
måske også fra Norge. Men efter
Napoleons fred ved Tilsit med
Preussen og Rusland, stilledes
Danmark overfor et ultimatum:

Enten tilslutning til fastlands‐
spærringen (der betød udeluk‐
kelse af engelske skibe fra det
europæiske fastland) og krig med
England, eller krig med Frankrig.
Da havde England allerede
handlet. En britisk flåde var på
vej mod København, hvor man
forlangte den danske flåde udle‐
veret. 17. august begyndte en
indeslutning af København, og i
dagene 2.‐5. september 1807
bombarderede englænderne
København. Danmarks eneste
mulighed var kapitulation og
udlevering af flåden og dens
udrustning. Vi var nu i krig med
England og Sverige.
Napoleons nederlag foran Mo‐
skva og hans retræte til Frankrig
førte til nye trusler mod Dan‐
mark. Rusland ønskede Finland
afstået fra Sverige. I stedet skulle
Sverige så have Norge, imod at
Danmark kompenseredes i Nord‐
tyskland. I mellemtiden havde

Christiansfeld blev anlagt
1773-1783.

den franske marskal Jean‐
Baptiste Bernadotte (som vi
husker fra Koldinghus’ brand 29.
marts 1808) fået et ”tilbud, som
han ikke kunne sige nej til”, han
blev valgt som kronprins i Sve‐
rige! Som kronprins Karl Johan
tilsagde han svensk deltagelse i

erobringen af Norge, hvilket førte
til en fornyet dansk alliance med
Napoleon. Mens den franske kej‐
ser måtte trække sig tilbage til det
franske hjemland, kunne
Bernadotte sammen med Rusland
trænge frem mod Danmark for
muligvis at gå op gennem Jylland
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og sætte over til Norge. I
januar 1814 måtte Danmark
indgå freden i Kiel med Stor‐
britannien og Sverige, som
betød afståelse af Norge, og
selvom nordmændene med
dansk hjælp i foråret 1814
vedtog en fri forfatning med
et konstitutionelt monarki,
så blev slutresultatet, at Nor‐
ge blev en del af et svensk‐
norsk dobbeltmonarki.
Under den sidste del af kri‐
gen var russiske tropper
(kosakker) nået frem til
Danmarks
sydgrænse. 8.
januar 1814 opslog
den russiske gene‐
ral Friedrich Karl
von Tettenborn sit
hovedkvarter i
Christiansfeld, i
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Brødremenighedens Hotel.
Der udkæmpedes forpost‐
fægtninger ved Vonsild
dagen efter, men med en
kommende russisk højtid
(det russiske nytår efter den
julianske kalender 13. janu‐
ar) standsede general Tet‐
tenborn kamphandlingerne,
der ikke blev genoptaget,
idet freden jo blev indgået
14. januar i Kiel. Kolding og
resten af Jylland blev skånet
for yderligere kigshand‐
linger.

Chefen for Jyske Dragonregiment
ritmester Niels Engelsted i kamp med to
kosakker ved Rahlstedt i Holsten 6.
december 1813

Beretningen om Leonora Christinas liv
Hele Christian 3.s kapel på Koldinghus var stopfyldt forrige lørdag, da Lisbeth Weite‐
meyer, dramaturg, forfatter og foredragsholder berettede om kongedatteren Leonora
Christinas liv.
Trioen Corde de Gioja spillede og sang musik fra den tid. Lisbeth Weitemeyer levende‐
gjorde gennem sine evner som fortæller, hvor stinkende, koldt og ensomt det var for
Leonora Christina i de 22 år, hun sad i Blåtårn, hvor de ville holde liv i hende, men
knægte hende, så hun kunne fortælle om sin mands Corfitz Ulfeldts landsforræderi.
Leonora Christina fik dog sin frihed og boede i Maribo kloster. Thomas Kingo var den
præst, der førte mange åndelige samtaler med den højt begavede kongedatter, de sidste
år hun levede. Det var også Kingo, der var præst ved hendes ligfærd.
På billedet ses Lisbeth Weitemeyer sammen med trioen.
Fo to : Bente Viland t
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Sådan søger man landsdækkende fonde om tilskud
Hvordan laver man en fondsan‐
søgning med succes?
Hvilke muligheder er der i et
partnerskab mellem kommune,
privat virksomhed og videns
institution?
Kan fonds‐ og puljemidler blive til
en økonomisk katalysator for et
projekt?
Ovenstående er blot et lille ud‐
pluk af de spørgsmål, som delta‐
gerne på Fondskonference 2016
kan få svar på den 1. marts i
Sydbank Arena, Ambolten 2‐6, i
Kolding.
Konferencen holdes den 1. marts
fra kl. 9.30 til kl. 16.
Fondskonferencen skal skabe en
genvej ‐ for alle private virksom‐
heder, iværksættere, kommuner
samt uddannelses‐ og forsknings‐
institutioner ‐ til succes med Of‐
fentlig‐Privat Innovation (OPI),

netværk, partnerskaber og viden
om finansieringsmuligheder via
fundraising.
Fondskonferencen skaber et fælles
forum og gør det muligt for alle
de forskellige interessenter at
komme i dialog, få etableret
kontakter og netværk.
På dagen deltager blandt andre
repræsentanter fra næsten samt‐
lige af landets kommuner, part‐
nere der medbringer gode ek‐
sempler på succesfulde OPI‐sam‐
arbejder, og så er Innovations‐
fonden, Markedsmodnings‐
fonden, Syddansk EU Kontor og
Syddansk Vækstforum også til
stede.
Bag konferencen står Kolding,
Middelfart, Vejen og Fredericia
Kommuner samt Syddansk
Vækstforum.
Ønsket med konferencen er at

skabe et rum, der kan bidrage
til øget vækst og udvikling i
kommunerne, understøtte
iværksætteri – og ikke mindst

noget, som alle har på
dagsordenen, nemlig
erhvervsfremme.
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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.
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Herbert von
Hörensagen

... har læst, at Venstre i
Skanderborg gennem
store annoncer søger en
borgmesterkandidat.
Er partiet så langt nede,
at man skal ty til
annoncer for at finde en
egnet borgmester?

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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Den nye PC‐verden
For nogle er brugen af PC’ en
helt ny verden at komme ind
i. De har svært ved at forstå
de nye begreber. Her er et
par eksempler fra samtaler
mellem nye brugere og
hotline‐konsulenter.
‐ Kan jeg få hjælp? Min PC
driller, og skærmen er helt
frosset fast.
‐ Er der nogle vinduer
åbne?
‐ Næh, der står bare en dør
på klem!!
‐ Min PC virker ikke. Lige
gyldigt, hvad jeg gør, så sker
der ikke noget.
‐ Er cursoren der?
‐ Nej, jeg sidder her helt
alene.

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

