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Stakkels Danmark
Hvad er det dog for et samfund, vi er ved at bygge op? På et plejehjem i
København fik de ældre en julemiddag bestående af en lille stump
pølse, et lille stykke vissent kød med fire kartofter. Billedet af denne
middag gik landet rundt. Kommunerne vånder sig over de store
udgifter til flygtninge, som skal have boliger, mad og lommepenge.
Velfærden er truet, siger de. Det passer ikke, lyder svaret fra nogle
politikere, for kommunerne får dækket deres udgifter af staten. Og så er
det, man må spørge, hvor staten får sine penge fra?
Rigtigt, fra borgerne.
Og hvis borgerne må holde for, vil det gå ud over velfærden. De
radikale har tidligere meldt ud, at de ønsker brugerbetaling på
velfærdsydelser, for udgifterne til de ældre ville på sigt blive meget
store. Omvendt truer Liberal Alliance med at vælte regeringen, hvis de
ikke får lettelser i topskatten.
Og oven over det hele florerer grådigheden. Kyniske forretningsfolk
svindler for mange millioner kroner i moms. Skattevæsenet udbetaler
milliarder til falske aktionærer i udlandet, og skandale på skandale
afsløres hos de arme skatteforvaltere, som i centraliseringens navn er
blevet grundigt reduceret.
I EU er Schengen‐systemet ved at bryde sammen, og det samme er vores
velfærd. EU er blevet en magnet for Afrikas millioner af nødlidende,
men EU har lukket sig som en fæstning med toldmure i stedet for at
hjælpe afrikanerne. Og i Danmark har såvel kapitalisme som socialisme
nok spillet fallit. Der må tænkes i nye baner, ellers er det blot at sige
stakkels Danmark.
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Biblioteket fylder 10 år og inviterer til fødselsdag
Den 27. januar er det 10 år siden
Kolding Bibliotek flyttede ind i
det nye moderne bibliotek på
Slotssøvejen. Derfor inviterer
biblioteket byens borgere til
fødselsdagsfest med kage og
underholdning.
Inden flytningen havde Kolding
Bibliotek til huse i bygningen på
hjørnet af Fredericiagade og
Jernbanegade, der i dag huser
Mungo Park teatret. Gennem
husets arkitektur var der skabt
et stort, lyst og rummeligt hus,
der bragte nye muligheder for
formidling, uddannelse og kul‐
turel aktivitet til byens borgere.
Det nye bibliotek blev hurtigt et
levende kulturhus med plads til
både fordybelse for den enkelte,
som mødested for studiegrup‐
per og foreninger og som aktivi‐
tetssted for børnefamilier.
Bibliotekschef Pia Henriette
Friis siger: ”Vi har et dejligt
bibliotek i Kolding. Det er lyst

Sebastian Klein
og rummeligt og bliver flittigt
brugt fra morgen til aften. Men
det er også et bibliotek i
udvikling. Behovene er ikke de
samme som for 10 år siden.
Dengang var der et stort behov
for IT‐udstyr og brugerne kom
herned for at få adgang til
Internettet og tjekke mails. I dag
arbejder vi kontinuerligt på at
skabe og understøtte fællesska‐
ber, at inddrage brugerne i akti‐

viteterne og fortsat udvikle vo‐
res kerneydelser så de præsen‐
teres på en tidssvarende måde”.
Fødselsdagen vil blive fejret
med aktiviteter for både børn og
voksne.
Kl. 15 byder bibliotekschef Pia
Henriette Friis velkommen på
Torvet. Derefter synges den fød‐
selsdagssang som flere af byens
borgere selv har skrevet, og der
bydes på fødselsdagskage og
kaﬀe. Senere går Sebastian
Klein på scenen for at
underholde børn og andre
barnlige sjæle og endelig sluttes
dagen af med Romansnak Guld,
hvor bibliotekarer fortæller om
nogle af de sidste 10 års bedste
bøger.
Pia Henriette Friis slutter af: ”Vi
håber at rigtig mange vil være
med til at fejre byens hus, og at
vi får en hyggelig og festlig
dag”.

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

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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Biblioteket
bag start af nye
kulturklubber
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Flere ønsker at dyrke motion

Kolding Kommune har et stort ønske om, at flere af kommunens
borgere skal dyrke idræt. Derfor har Fritidsrådet nu valgt at investere
På Koldingbibliotekerne er
i at styrke en del af de lokale foreninger, så de både nu og fremadrettet
der plads til, at mennesker
kan imødekomme borgernes stigende ønsker om motion.
mødes. Nu tager bibliote‐
Fritidsrådet har netop bevilget penge til, at 25 idrætsforeninger kan gå
ket initiativ til at tilbyde
i gang med et udviklingsforløb, som DGI og DIF står bag. Bevillingen
borgerne en aften, hvor de
fra Fritidsrådet betyder, at forløbet er gratis for foreningerne. De
kan møde andre voksne og
mange foreningsudviklingsforløb skal styrke foreningerne og geare
lave aftaler om at komme
dem til fremtiden.
ud til aktiviteter, man ellers
Alice Nissen, formand for Fritidsrådet er glad for det nye tiltag: ”De
ikke ville være kommet til.
frivillige foreninger udgør en stor ressource, som vi gerne vil under‐
Aktiviteterne kan fx være
støtte og styrke på bedst mulig måde. Med disse individuelle udvik‐
at gå sammen på museer,
lingsforløb følger vi op på efterårets kursusrække, så det kan blive
til koncerter, på udstillin‐
lettere for de frivillige i Koldings foreningsliv at skabe attraktive for‐
ger, i teatret, i biografen, til
eninger, der lever op til borgernes forventninger”.
foredrag, til sportsbegiven‐
Ønsket om at mange flere danskere bliver idrætsaktive deler
Man kan mødes om mange ting, f.eks.
heder, på café osv.
Danmarks to største idrætsorganisationer DGI og DIF. Med den fælles
spadsereture.
De enkelte grupper
vision ”Bevæg dig for livet” har DGI og DIF et mål om, at der i 2025 er
bestemmer selv, hvad de
75% idrætsaktive danskere, og at 50% af dem dyrker motion i en
Koldingbibliotekerne har flere
ønsker sammen at bruge tiden på.
idrætsforening.
tiltag, der giver borgerne mu‐
Biblioteket tager kun initiativ til
lighed for at mødes om fx bøger Et udviklingsforløb fra DIF og DGI følger en fast ramme, men tager
at starte grupperne op.
altid udgangspunkt i foreningens behov. Fokusområderne kan være
og musik.
Ideen er, at grupperne herefter er
forskellige alt efter forening. Det kan være alt fra, hvordan foreningen
Mødet holdes torsdag den 28.
selvkørende og selv aftaler, hvor
januar kl. 19 på Kolding Bibliotek, eﬀektiviserer driften – til hvordan, de uddanner trænerne bedst. Ikke
tit de mødes, på hvilke datoer, og
to forløb er ens, men typisk varer et forløb omkring 6 måneder.
1. sal Holms
hvad der skal ske, når de mødes.
medlemmer.
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Kolding fik en af Jyllands få større barokkirker
Af Poul Dedenroth‐Schou
Fhv. museumsdirektør
Gentagne gange i 1600‐ og 1700
årene klagedes der over Kol‐
ding Kirkes tilstand. Først 1753
skete der dog noget.
Tårnet, der var blevet restaure‐
ret i 1720’erne, koret og sakri‐
stiet blev stående, mens kirke‐
skibet blev revet ned, søjlerne
og nordmuren helt, sydmuren
til få meter over jorden.
Hovedårsagerne til kirkens
elendige tilstand var dels dårlig
eller slet ingen fundering af
mure og piller, dels de mange
begravelser i kirkegulvet, som
efterhånden havde undermi‐
neret hele kirkeskibet.
Arbejdet stod på fra 1753 til
1758. Kirken fik nu et velfun‐
deret og helt nyt skib med

Kolding fra syd ca. 1870.
hvælvinger, båret af seks kraf‐
tige murpiller. Kirken forsy‐
nedes med høje rundbuede
vinduer. Dermed fik Kolding
en af Jyllands få større ba‐
rokkirker.
11. januar 1758 kunne biskop
over Ribe stift, salmedigteren
Hans Adolf Brorson, forestå
kirkens genindvielse med en

prædiken over
Mattheus‐evan‐
geliets tekst om
tempelrensnin‐
gen. Til anled‐
ningen havde
han forfattet en
kantate, der
fremførtes med
musikledagelse.
Ved indvielsen
medvirkede des‐
uden garnisonens pauker og
fem trompeter.
I den lange byggeperiode var
menigheden ikke helt uden
kirke, idet man fik tilladelse til
at benytte slotskirken på Kol‐
dinghus.
Godt 100 år senere gennemgik
Kolding Kirke endnu en forny‐
else. Først da Kristkirken ind‐

viedes i 1920ʹerne som byens
anden kirke, fik Kolding Kirke
navne‐forandring til Skt.
Nicolai kirke.

Rettelse
I sidste uge citerede vi i den
ledende artikel den tyske
forbundskansler Angelika
Merkel for at have sagt ”vi må
acceptere større kriminalitet
blandt migranter”
Citatet er korrekt nok, men det
er taget ud af en anden sam‐
menhæng for år tilbage og
florerer på facebook.
Vi beklager, men de seneste
begivenheder i bl.a. Køln har
vist, at Frau Merkel stadig har
ret.
Red .
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Planer om et 65 meter højt byggeri i Kolding
Bjert Invest ønsker at bygge et 65
meter højt byggeri i Design City
Kolding.
Det kræver en ændring i kommu‐
neplanen, der kun tillader bygge‐
rier op til 48 meters højde i om‐
rådet.
Kommunen efterspørger derfor
input og forslag til en debatfase
om rammerne for byggeriet.
Kolding Sky omfatter et byggeri
på 19 etager med omtrent 60 lej‐
ligheder og et P‐hus, og bliver et
markant byggeri i Koldings cen‐
trum.
Det er hensigten, at bygningen
skal være et vartegn for Kolding
by og en stærk markør af visionen
for Design City Kolding.
Ud over boligerne er det tanken,
at de tre nederste etager i Kolding
Sky skal anvendes til erhverv og
oﬀentlige funktioner.
Stueplanet får glasfacade for at
skabe et imødekommende an‐
komstområde, der også åbner

bygningens indretning mod
naturområdet i Kolding Åpark.
Kolding Kommune skal udarbej‐
de et tillæg til kommuneplanen
og et lokalplanforslag, der skal
skabe grundlaget for at realisere
Kolding Sky, og efterspørger der‐
for idéer og forslag til indholdet i
planlægningen.
’Det kan for eksempel være input
til, hvordan den nye ejendom kan
tilføre kvalitet til området for bru‐
gere og besøgende.
Vi vil også gerne have bud på,
hvad planlægningen skal tage
højde for i forhold til det mar‐
kante byggeri’, fortæller arkitekt
Georg Unna fra By‐ og Udvik‐
lingsforvaltningen.
Du kan komme med dine ideer og
forslag til Planafdelingen i perio‐
den frem til onsdag den 27. januar
2016.
Send dine input til byogudvik‐
ling@kolding.dk eller til By‐ og
Udviklingsforvaltningen, Nytorv

11, 6000 Kolding
Har du spørgsmål, kan du
kontakte arkitekt Georg Unna i

Planafdelingen på telefon 7979
1313.
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Lederskab og
sygedagpenge
LÆSERBREVE
Er det godt lederskab at stille udsatte
borgere, som er eller har været meget
syge, noget i udsigt, som man ikke ved,
om man kan holde? Er det godt
lederskab at lade ønsket om at se god
og handlekraftig ud i medierne gå forud
for viden og indsigt? Er det godt
lederskab at angribe andre for at ville
vide, om det, de skal gøre, er lovligt eller
ulovligt, bare for at dække over, at man
selv har forsømt det? Socialdemo‐
kraternes Christian Haugk mener ja.
Han skriver endda i et læserbrev, at han
mener, det kvalificerer ham til at blive
borgmester. Jeg er meget uenig. Jeg
mener, det diskvalificerer.
I Dansk Folkeparti har vi ikke noget
medlem i Arbejdsmarkedsudvalget og
har derfor ikke været med til behandling
af sagen om sygedagpenge. Vi kunne
derfor i lykkelig uvidenhed melde os på
det hold, som ønsker at tage sig godt ud
i medierne. Men vi har naturligvis ikke
villet stille syge borgere penge i udsigt,

7
uden at vide, om det kan lade sig
gøre at udbetale dem.
Må vi udbetale dem, og hvis vi må
afskaﬀe forældelsesfristen, skal det
så ikke gælde for alle borgere i alle
sager til alle tider eller hvordan? Er

der en noget juridisk, som gør, at vi
kan udbetale pengene, uden det får
konsekvenser 20‐30 år tilbage?
Vi har stillet spørgsmål og Kolding
Kommune er i fuld gang med at
skaﬀe svar, så alle de byrådsmed‐

lemmer, der ønsker det, kan træﬀe
beslutning på et oplyst grundlag.
Søren Rasmussen
Viceborgmester
Dansk Folkeparti
Primulavej 7, 6000 Kolding
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TØRFISK giver koncert til fordel for Folkekøkkenet
Den populære
vestjyske folk‐
gruppe TØR‐
FISK kan ons‐
dag den 2.
marts kl. 20
opleves på
spillestedet
Godset i Kol‐
ding. Det er en
støttekoncert
for Folkekøk‐
kenet, som er en
social cafe og
værested med
Gruppen TØRFISK
omsorgstilbud
til socialt truede
i forsamlingshuse og på festiva‐
medborgere. Overskuddet fra
ler over hele landet. TØRFISK
koncerten går ubeskåret til ar‐
hører til blandt de bedste i
bejdet i Folkekøkkenet.
Danmark til at forene irsk‐
‐ Efter talrige opfordringer for‐
inspireret folkemusik med egne
søger vi at gentage succesen
kompositioner og personlige
med TØRFISK. De gæve vest‐
tekster. Gruppen synger, spiller
jyske musikere leverede et brag
og underholder med typisk
af en koncert i februar sidste år,
vestjysk charme.
hvor mange måtte gå forgæves
Den populære vestjyske 4‐
efter billetter, siger Knud Erik
mandsgruppe spiller med samme
Madsen. Han er formand for
besætning som dengang, det
Folkekøkkenets styregruppe
hele startede i 1981, nemlig Anker
og med i gruppen af frivillige,
Hviid, Egon Kirk, Bent Kirk og
som arrangerer støttekon‐
Bent Bro. Sidstnævntes broder,
certen.
Henning Bro, var også med i
I underholdningsbranchen er
gruppen i perioden 1983‐1995.
Thyborøn‐gruppen kendt som
Derefter helligede han sig jobbet
en populær gæst på spillesteder,

som præst og har siden 2010
været biskop i Aalborg. i maj
sidste år. Der er siddepladser
(unummererede) på Godset
den aften. Dørene åbner på kl.
19, og som opvarmning til

koncerten med TØRFISK spil‐
ler musikstuderende fra MGK
ved Kolding Musikskole.
Billetter til koncerten kan købes
på www.billetten.dk ‐ tlf.nr.
70202096 ‐ og i Folkekøkkenet.
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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 )

På filmen ses unge tyske krigsfanger på arbejde
som mineryddere.

”Under sandet” i Vamdrup Kino
Vamdrup Kino viser den danske film ”Under sandet”,
der handler om tyske krigsfangers farlige arbejde med
at fjerne de mange landminer, tyskerne havde lagt.
2000 tyskere blev sat til at rydde miner, og det kostede
149 af dem livet, mens 165 blev hårdt sårede.
Forud for den første forestilling fortæller Lars Gregers
Hansen om historien bag filmen. Det sker tirsdag den
26. januar kl. 19, og de følgende forestillinger er onsdag
den 27., torsdag den 28., fredag den 29. og søndag den
31. januar kl. 19.30. Søndag er der også eftermiddags‐
forestilling kl. 15.
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Herbert von
Hörensagen

... har læst, at der
svindles for millioner
af kroner ved moms‐af‐
regning. Systemet byg‐
ger på tillid, siger de
kloge. Man må bare
konstatere, at staten har
stor tillid til borgerne,
mens en del borgere
har ringe tillid til
staten.
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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Vidste De, at
...to af Danmarks mest almindelige
fugle, musvitten og blåmejsen,
bekriger hinanden med både list og
magt i kampen om redepladser.
Der kan være hård konkurrence
om redehuller blandt de hulrugen‐
de fugle. Men en ny undersøgelse
afslører, at selvom musvitten er
større og stærkere, har blåmejsen et
modtræk i kampen om reden.
Musvitter stjæler blåmejsernes
reder med magt, men blåmejser
sniger til gengæld æg ned i musvit‐
ternes rede og lader dem klare
udrugningen og den efterfølgende
opfostringen af ungerne.
Når en fugleart udnytter en anden
arts yngelpleje til opfostring af sine
unger, kaldes det for redeparasi‐
tisme.
Et af de mest kendte eksempler på
dette er gøgen, som har speciali‐
seret sig i denne adfærd, men også
en række andre fuglearter lægger
lejlighedsvis deres æg i fremmede
arters reder.
Kilde: Naturvidenskab og Teknologi

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

