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Vamdrup Kirkes nye
tårn indvies pinsedag
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De farlige afgifter
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Danmark står næstnederst på listen over den økonomiske vækst i
lande i EU kun ”undergået” af Grækenland. Væksten fra 4.
kvartal 2014 til 4. kvartal 2015 var i gennemsnit i EU 1,8 pct., og
Danmark fik en 27. plads med 0,6 pct.
Det er tal, der må få politikerne til at vågne op og tænke i nye
baner.
Her i landet er skattetrykket blandt verdens højeste, momsen er
høj, afgifterne er store, og København er verdens 8. dyreste by at
bo.
Gennem årtusinder har kongemagten/staten hentet indtægter
gennem afgifter. Rækken af afgifter er næsten uendelig. Det talte
den nuværende regering meget om ‐ før den kom til magten.
Nuvel, vi fik fjernet afgifter på fedt og sodavand, men så holdt
det også op. Vi må have fjernet mange afgifter, så det bliver
billigere at være dansker. Men hvor skal pengene så komme fra,
lyder det spørgmål, som vi kender til trivialitet?
De skal komme fra øgede momsindtægter ved større forbrug,
som giver øget beskæftigelse og dermed større skatteindtægter og
besparelser på understøttelse og kontanthjælp.
Hvis blot politikerne ville tænke anderledes, kunne meget lade
sig gøre, men de synes at være fastlåst i gammeldags tænkning.
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Vamdrup Kirke fejrer sit nye tårn
Pinsedag, som er søndag den 15.
maj, fejrer Vamdrup Kirke det
nyopførte kirketårn. Og det
bliver en fest med maner, idet
kirken den dag får besøg af
biskoppen over Haderslev Stift,
Marianne Christiansen.
Kirken, der kan dateres tilbage til
1280, havde i mange
århundreder intet tårn men blot
en klokkestabel. I 1920, da Søn‐
derjylland kom tilbage til Dan‐
mark, besluttede man at opføre et
kirketårn, og det blev som kirken
hvidkalket.
I januar 1960 var tårnet medtaget
pga. vandindtrængning, fortæller
Kathrine Føns Schultz, som har
været medlem af menigheds‐
rådets byggeudvalg gennem otte
år og nu er udvalgets formand.
Man drøftede en renovering af
tårnet, og i 1962 blev det malet
med plastmaling med håb om, at
vandskader kunne undgåes.

grunden. Det var et omfattende
arbejde og dyrt, men kirken fik
bevilget 4 millioner kroner til
projektet.
I juni 2015 begyndte man så at
rive tårnet ned. For arbejdet stod
murerfirmaet Axel Poulsen,

Biskop Marianne Christiansen
Men allerede i 1974 konstaterede
man nye vandskader, og året
efter reparerede man endnu
engang.
I 2013 og 2014 slog tårnmuren
store revner, og det var nu så
alvorligt, at kirketårnet måtte
totalrenoveres.
Det blev besluttet, at tårnet skulle
rives helt ned og mures op fra
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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
Kathrine Føns Schultz
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Vejen, mens arkitekt Hans Lund,
Rødekro, var tilsynsførende.
Det nye kirketårn blev opmuret
med røde mursten, og hele arbej‐
det var færdigt til jul.
‐ Der er brugt en speciel hydrau‐
lisk mørtel, fortæller Kathrine
Føns Schultz, og stenene fremstår
ikke blanke, men lidt slørede.
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Det har undret nogle,
men med tiden får stene‐
ne patina, så det røde
træder mere frem.
‐ Nu glæder vi os til
pinsedag, når biskoppen
kommer , og vi kan vise
den flotte kirke frem,
slutter Kathrine Føns
Schultz.

Til venstre ses
det tildækkede
kirketårn under
ombygningen.
(Foto Hans Lund)

Til højre ses det
nye kirketårn,
som det fremstår i dag.
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Hjælp til fødegangene
Der er i Finanslovsaftalen for 2016
afsat 50 mio. kr. årligt til en styrket

LÆSERBREVE
indsats på fødeafdelingerne landet
over. Af disse midler får vi i Region
Syddanmark 10.740.000 kr.
Der er ingen tvivl om, at pengene er
tiltrængt. Fødeområdet er afgjort et
område hvor der er behov for flere
resurser.
Region Syddanmark ønsker penge‐
ne fordelt mellem indsatser i relati‐
on til styrkelse af projekt ”Sikre
Fødsler”, en opnormering til vare‐
tagelse af det stigende antal igang‐
satte og komplicerede fødsler og
derudover vil en forøgelse af kapaci‐
teten, som midlerne vil medføre på
den enkelte fødeafdeling, give mu‐
lighed for at give et løft til ”Kendt
Jordemoderordning, således at den
udbydes bredt på alle regionens
fødesteder.
Dansk Folkeparti er varme tilhæn‐
gere af, at lave et forsøg med føde‐
klinikker. Men vi har vurderet, at
hvis vi skulle tage ca. 10% af de
midler, vi nu får til fødegangene, til
et sådant forsøg, ja, så ville der være
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for lidt tilbage fødegangene.
Derfor har vi ikke stillet forslaget
om fødeklinikker i denne om‐
gang. Men når muligheden by‐
der sig, så arbejder vi videre for
fødeklinikker, og det skal nok

lykkes på et tidspunkt.
Nu kan vi alle glæde os over, at
et enigt sundhedsudvalg har
fordelt de 10,7 millioner til en
yderst tiltrængt styrkelse af kva‐
liteten på vores fødegange på

sygehusene.
Søren Rasmussen
Medlem af Region Syddanmarks
Sundhedsudvalg
Dansk Folkeparti
Primulavej 7, 6000 Kolding
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Basagerhus er nu brugerstyret
indflydelse til brugerne. Men så er
det, fordi de ikke kender jer i Nr.
Bjert. For der har aldrig været
nogen, der styrer for jer indtil nu.
Det kan slet ikke lade sig gøre at
styre jer.
‐ I har selv taget initiativ til dette
fantastiske sted. Hvor man mange
steder ville have set problemer og
klaget over, at det lokale plejehjem
skulle lukke, så så I muligheder.
Formanden for seniorudvalget, Søren Og I har ud af ingenting skabt et
Rasmussen, holder indvielsestalen.
sted med hjertevarme, livsglæde,
sammenhold og en energi som i en
‐ Mange tak for invitationen til at ungdomsklub.
være med til at fejre, at
‐ Jeg er så imponeret over alt det, I
Basagerhus nu er blevet det, vi
kan overkomme.
kalder et brugerstyret hus. Sådan Når I bliver et brugerstyret hus, er
indledte viceborgmester Søren
det derfor ikke for at ændre på,
Rasmussen sin tale på Basagerhus, hvem der bestemmer og skal styre.
og han fortsatte:
Det skal I som hidtil. Men I bliver
‐ Jeg kommer her jo rimeligt ofte
en del af en famile på i alt 20 bru‐
og nyder altid den hyggelige
gerstyrede huse, hvor man ud‐
stemning, her er, og de utrolige
veksler erfaringer, hjælper hinan‐
mange gode aktiviteter, I har gang den og inspirerer til udvikling og
i.
nye gode tiltag.
‐ Nogen vil nok tænke, at nu hvor ‐ Kolding Kommune tilbyder jo
Basagerhus bliver et brugerstyret f.eks. alle de brugerstyrede huse
hus, så betyder det nok mere
at deltage i diaglogmøder – hvor
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aktuelle ting drøftes og informe‐
res om. Det være sig emner, der
kommer enten fra husene eller fra
forvaltningen. Basagerhus tilby‐
des nu også deltagelse, når der
indkaldes til forskellige ting.

‐ Og så følger der jo også en lille
pose penge med. Nu er I jo meget
entreprenante, så I skaﬀer jo også
en masse selv. Men vi hjælper til,
sluttede Søren Rasmussen.
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Leder af Design Week Kolding
Peter O. Andersen er ansat som
Leder af Design Week Kolding, som
finder sted uge 22 i 2017. Peter O.
Andersen er 35 år og kommer til
Kolding Kommune fra en stilling
som Eventchef hos Dansk Supermar‐
ked Group A/S, hvor han har udvik‐
let koncernens oplevelsesstrategi, og
designet eventkoncepter med nogle
af verdens største brands.
”I uge 22 i år skaber vi Design Camp
Kolding 2016, hvilket er startskuddet
til Design Week Kolding næste år.
Jeg vil gerne indbyde alle, som øn‐
sker at være en del af Design Week
Kolding til en dialog om ideer, tiltag
og konkrete muligheder for den en‐
kelte. Der skal være et væld af aktivi‐
teter, der gør design interessant for
alle målgrupper: borgere, gæster og
erhvervsliv”, siger Peter O. Ander‐
sen
Foruden eventchef og salgschef i en
del af JP/Politikens Hus koncernen er
Peter O. Andersen tidligere
elitesportsudøver. I ungdomsårene
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Peter O. Andersen
var han med til at vinde NM og DM
i speedway, og var på det danske
landshold. Han ser nu frem til de nye
udfordringer.
”En række lokale aktører har alle‐
rede lavet et godt forarbejde og be‐
skrevet konceptet. Foruden campen i
uge 22 i år, bliver min fornemmeste
opgave de kommende måneder, at få
synliggjort, hvordan virksomheder,
foreninger og studerende kan få no‐
get ud af at være en del af for Design
Week Kolding 2017”, siger Peter O.
Andersen.
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Kræftramte mænd skal ud at træne i skoven
Med inspiration fra Silkeborg
tilbyder Kolding Kommune fra
april kræftramte mænd et nyt og
spændende forløb med fokus på
træning, samvær og frisk luft.
Mænd, der er eller har været
ramt af kræft, har brug for træ‐
ning og snak, men ikke nødven‐
digvis gennem de traditionelle
tilbud.
Det viser erfaringer fra Sund‐
hedscentret. Derfor har Kolding
Kommune sat gang i et nyt og
spændende tilbud.
Fra april kan de første mænd
derfor snøre skoene og tage en
tur i skoven. Her skal de ud at
kløve brænde til bålkaﬀe og ved‐
ligeholde mindre sti‐ og skov‐
områder for at få pulsen op og
ikke mindst møde andre mænd i
samme situation.
Projektet hedder Naturkræfter i
Kolding og bygger på gode erfa‐

ringer fra et lignende projekt i
Silkeborg.
Mændene bliver undervejs fulgt
af en ergoterapeut, som er an‐
svarlig for træningen og kan
hjælpe, så alle får mest ud af
forløbet, der strækker sig over
tre måneder.
Derudover vil en gruppe af
frivillige mænd også deltage i
forløbet. De skal give en hjæl‐
pende hånd, hvor de kan.
Det kan være praktiske opgaver
med at tænde et bål, sørge for
den gode stemning på holdet
eller bare lytte, når mændene,
som står i en ny livssituation,
har brug for at vende store og
små spørgs‐mål.
‐ En vigtig del af projektet er
ikke bare, at mændene får dyr‐
ket motion, men også får lyst til
at komme ud og nyde livet med
eller efter kræften, fortæller pro‐

jektleder Lise
Rolsted Ottosen.
Det støttes
blandt andet af
en naturvejle‐
der, som under‐
vejs i forløbet vil
stå for arrange‐
menter.
Første hold af
Naturkræfter i
Kolding begyn‐
der til april, og
flere mænd har
allerede på for‐
hånd vist inter‐ Kolding Kommune søger frivillige, som vil bruge
et par formiddage om måneden.
esse for
projektet. Derfor leder
kræver det, at man kan bruge et
kommunen nu efter frivillige,
par formiddage om måneden.
som har lyst til at tænde bål,
En ergoterapeut vil fungere som
være udendørs og blive en del af
leder og være ansvarlig for
et fællesskab, hvor livets store
træningen, skovarbejdet og
og små spørgsmål vendes.
sørge for et sted, hvor der er
Har man lyst til at være med,
plads til alle.
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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 )

Generalforsamling i Lokalhistorisk
Forening for Kolding og Omegn
Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn holder
årlig generalforsamling onsdag 16. marts kl. 19 i Kolding
Uddannelses Center, Ågade 27, 6000 Kolding.
Den forløbne mødesæsons arrangementer gennemgås i
ord og billeder. Kun medlemmer har stemmeret.
Efter generalforsamlingen vil Hans Jørgen Pedersen fra
Bjert, søn af gartner H. P. Pedersen, Spølrundevej, for‐
tælle om Koldings gartnerier og planteskoler med
fokus på 1950´erne og 1960´erne. Mange af dem havde
lokaliteter i den nordlige bydel.

Basager-bussen gav overskud
Busforeningen ”Basagerhus´s Venner ” holdt fredag den
4. marts generalforsamling. Formanden, Bent Laursen,
bød velkommen. Lily Jørgensen blev valgt som dirigent.
I sin beretning fortalte formanden, at bussen havde kørt
over 5.000 km i denne sæson, hvilket havde givet et
pænt overskud.
Den første fredag i hver måned er der frokost klokken
12 og herefter bus‐banko kl. 13. Den 3. fredag i måneden
er der frokost kl. 12 og køretur kl. 13. De øvrige ture vil
blive tilsendt medlemmerne inden den 1. maj 2016.
Bestyrelsen: Bent Laursen, Connie Hermansen, Bjarne
Kovaltsenko, Maja Jensen, Frode Schmidt og Thomas
Flensborg blev genvalgt. I stedet for Eva Oxholm, som
er sygemeldt, blev Lilly Jørgensen valgt. Bjarne Kovalt‐
senko aflagde regnskab , som for første gang i mange år,
var i plus. Et halvhundrede medlemmer glæder sig til at
køre foråret i møde. 5 friske, frivillige chauﬀører er klar.
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Herbert von
Hörensagen
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Dagens smil
‐ Åge, kan du forklare, hvad vand
er, spurgte læreren.
‐ Vand er en farveløs væske, som
bliver sort, når man kommer
hænderne i det, forklarede Kloge
Åge.

... forsøgte fredag at se sin
årsopgørelse fra Skat, men
opdagede, at der var 330.451 i
køen foran på nettet. Så læste
han, at en vittig hund foreslog,
at man kunne opsøge skatte‐
huset i Købehavn. Men med
den kø måtte DSB sætte ekstra
tog ind. Så må man hellere
vente på Skat end på tog til
tiden.

oBliv

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.

*
Dommeren: ‐ Hvad laver De til
daglig?
Kvinden: ‐ Jeg er skolelærer.
Dommeren: ‐ Jeg har ventet i
mange lange år på, at en skolelærer
skulle stå i min retssal.
Kvinden: ‐ Jeg er ikke helt med, hr.
dommer...
Dommeren: ‐ Thi kendes for ret.
Sæt Dem ned og skriv 500 gange
ʺJeg kører aldrig mere over for
rødt...ʺ

*
Lærer til elev...
‐ Hvad laver din far?
‐ Alt det, min mor siger....

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

Brugerstyrede
aktivitetshuse:
Centrum
Vestergade 3
6051 Almind

Lokalcenter Hejls gl.
Skole
Hejls Landevej 20
6094 Hejls

V. Nebel
6040 Egtved
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

Toften
Kirkely 24
6000 Kolding
Tlf. 75 56 82 19

Hovedgaden 28
6064 Jordrup
Tlf. 75 55 60 44

Lærkebo
Sjølund Gade 28
6093 Sjølund

Basagerhus
Nr. Bjertvej 89
26 24 55 25

Vonsildhave

Midtgården
Nicolaiplads 10
6000 Kolding

Aktivitetscentret
Storegade 2
6640 Lunderskov
Tlf. 75 585457
40587457

Toftegården

Catolhavegyden 19
6000 Kolding
Tlf. 76 30 82 70

Oasen
Bavnehøj 177

