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Anna er snart 100 år og
nyder ture med frisk luft
De ældre på kommunens plejecentre er glade for ordningen med
rickshaw-cykler.

Side 5

Da jernbanen kom
til Kolding for 150
år siden
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Den konservative bøvs
Eva Kjer Hansen har valgt at trække sig som minister for miljø og
fødevarer. Dermed har hun selv valgt at hugge den berømte
gordiske knude over, som statsminister Lars Løkke malende
beskrev situationen. Han havde valget mellem at fyre en minister
eller at udskrive valg, og var mest stemt for det sidste. Eva Kjer
må have været under et enormt menneskeligt pres med udsigten
til, at hun kunne blive årsag til, at landet styrede mod et
folketingsvalg. Så derfor valgte hun at gå.
Det er egentlig synd, for hun var kendt som en flittig minister,
som handlede loyalt efter regeringens vedtagelser.
De konservative med Søren Pape i spidsen kan nu juble over, at
de har fået en minister til at gå. Tænk sig, at et af regeringens
støttepatier var parat til at stemme sammen med oppositionen
mod regeringen for at få væltet en minister. Og alligevel stemte
de for hendes såkaldte landbrugspakke.
Det siger meget mere om de konservative end om Eva Kjer.
Partiet ligger tæt på spærregrænsen og risikerer at ryge ud af
Folketinget ved det næste valg. De kan nok sole sig ved den lille
sejr, men det er kun en bøvs fra en tidligere borgmester i Viborg.
Når det bliver hverdag igen, har mange sikkert glemt sejren. Så
får vi se, hvordan det går ved næste valg.
LGH
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Koncentreret indsats for udsatte
familier har givet fine resultater

20 familier har siden maj 2014
deltaget i projektet ”Helheds‐
orienteret indsats for udsatte
familier” i Kolding Kommune,
og resultaterne fra evaluerings‐
rapporten er overordentligt
positive.
6 ud af 19 børn er ikke længere
anbragt uden for hjemmet, 7
forældre har fået mere samvær med
deres børn, 6 familier har fået bedre
bolig, 2 forældre får mindre medicin
og 11 forældre er kommet i
tandbehandling.
3 forældre er nu på SU, 20 forældre
er i vejledning, opkvalificering eller
praktik, 1 forældre er i uddannelse
på særlige vilkår, 4 forældre har
mentorstøtte og 2 forældre er i
ressourceforløb.
Udgangspunktet var tilsammen
36 børn og 31 voksne. 19 af bør‐
nene var anbragt uden for hjem‐
met og 17 boede hjemme. Alle de
voksne var på kontanthjælp.
Projektet, der har fokus på at øge
trivslen for udsatte familier i

Kolding, blandt andet ved hjælp
af en familieambassadør, net‐
værksmøder og en fokuseret
indsats fra KFUMs frivillige og
kommunens fagfolk, fortsætter
efter at Social‐ og Sundheds‐
udvalget har set nærmere på
evalueringsrapporten fra
Deloittes.
‐ Som kommune yder vi på tværs
af forvaltningerne en koncentre‐
ret indsats på alle de områder vi
kan, omkring de familier der del‐
tager i projektet. Nogle af famili‐
erne har fået tildelt en familieam‐
bassadør til at ’holde styr’ på
kontakten med kommunen, til at
støtte og vejlede, og når vi kigger
på resultaterne og tilfredsheden
blandt borgerne, kan vi bare kon‐
statere, at vi står med en succes‐
historie, fortæller Lis Ravn
Ebbesen, formand for Social‐ og
Sundhedsudvalget i Kolding
Kommune.
Blandt de deltagende familier er
der også stor tilfredshed med

projektet, som også inddrager
frivillige igennem en aftale med
KFUMs Socialt Arbejde. Der
bliver løbende målt på en række
punkter, og borgerne bliver inter‐
viewet om de forskellige elemen‐
ter i projektet. Tabellen viser en
kontinuerlig positiv fremgang.
‐ Det spændende er jo det samar‐
bejde, vi har på tværs af samtlige
forvaltninger og afdelinger, ja
også frivillige aktører. Alle
kommer ud til borgerne, det er
familierne selv der er værter og
fagfolkene kommer til dem. Det
er en markant anderledes tilgang,
men de gode resultater er altså
ikke til at komme uden om, for‐
tæller Lis Ravn Ebbesen.
Forlængelsen af projektet bliver
delvist finansieret ved at ompri‐
oritere de besparelser der alle‐
rede er at finde på andre områ‐
der, som følge af familiernes
deltagelse i projektet.
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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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Mindeord
Connie Hermansen skriver følgende
mindeord om Gurli Hermansen.
Gurli Hermansen, tidl. Parkvej 2, Kol‐
ding , er død, 99 år. Gurli Herman‐
sen, født Rosendahl Poulsen, blev født
i Kolding og var en rigtig ” Koldin‐
ger”.
Hun blev gift med Hans Peter Her‐
mansen og fik drengene Per, Steen og
Jan.
De var viceværtspar i ”HAFNIA”s
ejendom på Parkvej i over 25 år.
Samtidig arbejdede Gurli bl.a i Kaf‐
fevognen på Nordhavnen, på Choko‐
ladefabrikken FDB, Isfabrikken
DANA IS og blev senere bestyret af
kantinen på politistationen, Domhus‐
gade fra 1969‐1976.
Per var emigreret til Australien i 1967 .
Han var udlært ved Hans Hansens
Sølvsmedie i Mazantigade, Kolding,
og blev nu selvstændig sølv‐
smed med firmaet Anja & Lars i
Australien. I 2011 havde Gurli den
store sorg , at miste sønnen Steen.
Umiddelbart efter Hans og Gurli´s
diamantbryllup i år 2000 flyttede
parret til Kirkely, Bramdrupdam, hvor
Gurli boede til 2010.
Hun var blevet enke i 2003, lidt
svagtseende og var heldig at få en
lejlighed på Solgaven i Vejle. I januar

4
2016 faldt Gurli og og fik en ny
hofte. 100 årsfesten den 28. februar
var bestilt på Bramdrupdam Kro,
men måtte aflyses.
Telegrammet fra Dronning Margre
‐the havde Gurli set frem til i over

et år, men det opnåede hun des‐
værre ikke at få. Gurli sov stille ind
mandag den 22.februar på Solga‐
ven i Vejle, 1 uge før sin fødsels‐
dag.
Hun efterleves af Per, som bor i

Australien, og Jan, der arbejder på
Lego og bor i Harte. Endvidere 9
børnebørn og 23 oldebørn.
Bisættelsen foregår tirsdag den 1.
marts kl. 10.30 fra Nørremark
Kirken i Vejle.
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15 ”cykel-piloter” giver de ældre frisk luft og oplevelser
Solen skinner, der klar himmel,
men en smule frost i luften. Kulde
afskrækker ikke Anna Christian‐
sen, som glæder sig til en tur med
rickshaw‐cyklen.
Som tidligere landmandskone
sætter hun pris på den friske luft.
Vi er ved plejecentret Bertram
Knudsens Have, hvor Anna ven‐
ter på sin ”cykelpilot”, der vil køre
hende en tur i det friske vejr.
Kolding Kommune har 7 rick‐
shaws fordelt på flere plejecentre,
og dertil kommer et antal sofa‐
cykler.
Anna Christiansen stammer fra
Viuf, hvor hun sammen med sin
mand drev et landbrug på 100
tønder land. De havde 10 køer,
svin og høns. Hun var meget aktiv
i det lokale foreningsliv. For en del
år siden mistede hun sin mand og
bor nu på plejecentret.
Anna Christiansen fylder 100 år
den 5. april.

Dagens ”pilot” er Poul Callesen,
og han sørger for at pakke Anna
godt ind, så hun sidder lunt og
godt beskyttet mod kulde og vind.
Poul Callesen er i øvrigt ”kaptajn”
for rickshaw‐piloterne. Han var
den første, som kørte med de
ældre. Det er siden blevet til i alt
15 ”piloter” i Kolding Kommune,
og der er 4 ”kaptajner” til at lære
dem op i at bruge cyklerne og at
betjene de ældre bedst muligt.
‐ Rickshaw‐cyklerne er udstyret
med elmotorer, fortæller Poul
Callesen, så det kræver ikke de
mange kræfter at træde i
pedalerne. Der er plads til to
passagerer på hver cykel. Vi har i
øvrigt lov til at køre med dem i
Koldings gågader.
‐ Vi kører gerne til byens centrum
og besøger en café for at få en kop
kaﬀe. Nogle gange går turen til
Kolding Storcenter, eller måske
tager vi en tur gennem

Poul Callesen får sig en hyggelig snak med Anna Christiansen.
Marielundskoven. Det er alt efter
den ældres ønske og vejret.
Poul Callesen, der er 63 år og
tidligere drev Inspiration i
Kolding midtby og i centret, er
god til at snakke med de ældre.
Han fortæller, at man kan booke

cykelture. Enten fortæller de
ældre, at de har lyst til en tur en
bestemt dag, eller piloterene
melder, hvornår de gerne vil køre.
Det hele samles så på internettet af
de enkelte centres kontorer, så
booking kan foretages.
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Det er næsten 150 år siden toget kom, og der er sket utroligt meget i
byerne langs banen, der fra 1920 blev forlænget med banen fra
Vamdrup til Padborg i forbindelse med grænsedragningen efter
genforeningen. Mødet er onsdag 2. marts kl. 19 i Kolding
Uddannelses Center, Ågade 27, 6000 Kolding.

Koldings gamle jernbanestation kunne ses på et nu overmalet maleri.

150 år med jernbane i Kolding
Da Kolding fik jernbane er titlen på Helge Kjersides billedhistorie i
Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn.
Den 27. maj 1866 blev en mærkedag, thi da ankom for første gang et
lokomotiv til Kolding. Det var et arbejdslokomotiv, der skulle køre
ballast. Flere timer før det kom, stod der store menneskemængder i
Søndergade, og da lokomotivet kom rullende, blev det nye syn hilst af
ungdommen med begejstrede hurraråb. Det er lokalhistorikeren Peter
Eliassens beskrivelse af banens komme, men hvad gik der forud for
etableringen af banen mellem Fredericia og Vamdrup. Hvordan
påvirkede banen Vamdrup, der blev endestation og grænseby efter
krigsnederlaget i 1864.
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Gasværket bragte de moderne tider til Kolding
Af Poul Dedenroth‐Schou
Fhv. museumsdirektør
I løbet af 1800‐årenes sidste halv‐
del trængte moderne tider ind på
Kolding. Og med den fulgte en
række oﬀentlige forsyningsvirks‐
omheder.
22. september 1861 kunne et
gasværket ved nordhavnen (ved
siden af ”Godset”) begynde at
levere gas til gadebelysning i den
indre by.
I alt 60 gaslygter var blevet
opstillet, men efter pressens
mening havde man sparet lidt
med antallet af lygter på byens
hovedstrøg, især Axeltorvet og
Låsbybanke. Gassen var fra
begyndelsen kun tænkt til gade‐
belysning, men langsomt bredte
gasnettet sig til at forsyne privat‐
boliger med lys og kogegas,
ligesom håndværks‐ og mindre
industrivirksomheder fik gasdrev‐
ne motorer.

Gasværket før 1907
Gas var en helt ny energiform.
Vand derimod havde man i år‐
hundreder hentet fra under‐
grunden, ofte i umiddelbar
nærhed af beboelserne – og
”retiraderne”. Med en stærkt
stigende befolkning og voksende

hygiejnebevidsthed blev det klart,
at en anden løsning måtte til.
Byens læger gik forrest i kravet
om en bedre vandforsyning, og 1.
august 1886 kunne det første
kommunale vandværk i Kæm‐
nerengen (nu Stadionvej) begynde

den daglige vandforsyning.
Som den sidste energifor‐
syning kom elektriciteten til i
1890’erne. Flere private
ansøgere ønskede tilladelse
til anlæggelse af et elek‐
tricitetsværk, men byrådet
ønskede selv at have initia‐
tivet i denne sag.
27. januar 1899 kunne man så
indvie Elværket på Rende‐
banen, der havde leveret el
til byens husstande siden
december måned året
forinden.
Gasværket er jævnet med
jorden. Det første vandværk
på Stadionvej er revet ned.
Men elværket på Rendebanen står
endnu.
Man må håbe, at denne bygning
bevares for eftertiden som et
synligt minde om den udvikling,
der bragte de moderne tider til
Koldings borgere.

KOLDING SENIOR

8

En rigtig fotovogn: Fartsyndere frygter politiets foto‐
vogne, der blitzer, når man kører for stærkt. Men her er en rigtig
fotovogn, spækket med kameraer. Den er ikke til kontrol af
bilister, men nok en reklame for kameraer. Billedet er fundet på
nettet, og mon ikke sådan én kunne sætte skræk i livet på danske
fartsyndere?
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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 )

Æresmedlem: Fhv. leder af vandværket i
Nr.Bjert/Strandhuse, Børge Lorentzen, blev på
generalforsamlingen i Aktivitetscentret Basagerhus
udnævnt til æresmedlem af foreningen Basagerhus’
Venner. Han står bag successen det fælles bankospil,
som skaffer centret indtægter. Connie Hermansen
kan i øvrigt meddele, at der den 11. marts holdes fest
med gratis smørrebrød for medlemmer. Anledningen
er Basagerhus’ overgang fra værested til aktivitetscenter.
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Herbert von
Hörensagen
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Lommefilosofi
Lad være med, at sige jeg ser træt
ud, med mindre du tilbyder at bæ‐
re mig
Hvorfor har babytøj lommer?

... I 1870, da Paris var belej‐
ret af tyske tropper under
den fransk‐tyske krig,
sendte nogle belejrede brev
med luftballon med besked
om, at de havde det godt.
Nu er sådan et brev dukket
op i Australien. Så lad bare
været med at klage over
forsinket post i Danmark.
Og brevet fra 1870 var end‐
da sendt som luftpost.

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.

AKTIVITETSCENTRE I KOLDING KOMMUNE
Brugerstyrede
aktiviteter på
plejecentre:

Olivenhaven

Jeg har sådan en lidelse der forhin‐
drer mig i at gå på slankekur! Den
hedder sult

Munkevænget 10
6000 Kolding
Tlf. 79 32 79 79

Alle hæveautomater burde have et
alkometer, så man ikke kan hæve
penge efter midnat hvis promillen
er over 0.8

Kløverhøj

Selvfølgelig betyder størrelsen
noget… Der er ingen der vil have
en lille pizza
Alt hvad jeg kan lide er enten dyrt,
ulovligt, eller ikke vil sms’e mig
tilbage.
Jeg har besluttet at gro min egen
mad. Er der nogen der ved hvor
man kan købe pizzafrø
Hvis jeg var rig, så ville jeg stadig
lave ingenting hele dagen, men på
en meget pænere sofa.
Jeg er så ensom, at jeg kører rundt
med en barnestol limet til taget, så
folk vil vinke til mig

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
Aktivitetscentret
Basagerhus
Nr. Bjertvej 89
26 24 55 25
Aktivitetscentret
Storegade 2
6640 Lunderskov
Tlf. 75 585457
40587457

