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Skat på bagateller

KOLDING SENIOR

Man må undre sig over, hvor aktive nogle politikere er, når der
skal findes nye skatteobjekter.
Tag nu det seneste forslag. Vi har på internettet noget, der hedder
airbnb.dk. Her kan private leje eller udleje værelser til feriebrug.
Og haps, straks vil politikere forsøge at beskatte denne indtægt.
Vi betaler i forvejen høje ejendomsværdiskatter, kommunale
skatter, moms, masser af afgifter, og nu vil man også beskatte små
lejeindtægter.
Vorherre bevares, har politikerne ikke nok andet at give sig til?
De kunne jo koncentrere sig om at få SKAT til at virke.
Det er en kendt sag, at SKAT har set indtægter på over 50
milliarder kr. forsvinde, fordi man ikke har nået at behandle
sagerne, inden de blev forældede.
Ligeledes er det kendt, at der er blevet svindlet for over 5
milliarder i refusion af aktieudbytter til udlændinge.
Men politikerne har skåret ned på medarbjederne i SKAT, og den
slags besparelser giver bagslag.
Måske ville kommunernes og regionernes betrængte økonomi se
bedre ud, hvis landspolitikerne koncentrerede sig om det
væsentlige, frem for at bruge kræfter på bagateller.
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Borgermøde om drikkevandet
Bjert Stenderup Vandværk
inviterer sammen med Kolding
Kommune, det lokale havenet‐
værk og områdets to borgerfore‐
ninger til vand‐ og haveevent på
Sdr. Bjert Centralskole den 9.
april for at sætte fokus på drik‐
kevandet.
At åbne for vandhanen og få rent
og frisk drikkevand betragter de
fleste som en helt naturlig del af
hverdagen. Men rent drikkevand
er ikke en selvfølge, fortæller
Bjert Stenderup Vandværks
bestyrelsesmedlem Ole Dall.
’En forudsætning for rent drik‐
kevand er, at vi alle tænker os
om og passer på vores grund‐
vand. Det er det, vi gerne vil gøre
opmærksom på med vores vand‐
og haveevent’, fortæller Ole Dall.
En oplagt ting du selv kan gøre
som grundejer, er at undgå brug
af sprøjtegift i haven. Ole Dall
lover, at du kan blive meget
klogere på, hvordan du griber
det an, hvis du deltager i vand‐

og haveeven
‐ten.
’Vi har fået
erfarne øko‐
logiske have
‐ejere til at
komme og
dele ud af
deres prak‐
tiske råd til
pleje og pas‐
ning af en sprøjtefri have’,
uddyber Ole Dall, der også
fortæller, at flis er et godt
redskab i kampen mod ukrudt,
og du kan derfor få gratis flis
med hjem fra eventen.
Ole Dall opfordrer til, at haveeje‐
re tilmelder sig ’Giftfri have’‐
ordningen, som Danmarks Na‐
turfredningsforening står for
sammen med Landsforeningen
Praktisk Økologi. Målet er at
mindst 50 giftfri haver i Stende‐
rup og Bjert området bliver til‐
meldt i løbet af eventen.
Projektleder Hanne Madsen fra
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God
buffet
til din
næste fest
Tlf. 74 65 92 06

Kolding Kommune deltager også
på dagen, hvor hun bl.a. fortæller
om, hvor vandværket indvinder
deres drikkevand fra.
’Vi har nu fået kortlagt, hvilke
områder vandværkerne særligt
henter vores drikkevand fra. Men
uanset, hvor man bor, opfordrer
vi alle til at lade være med at
bruge sprøjtegifte i haven og på
gårdspladsen’, siger Hanne Mad‐
sen og roser Bjert Stenderup
Vandværk for at have tilrettelagt
en flot kampagne og event. Hun
håber, at andre vandværker bli‐
ver inspireret til noget lignende.

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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Mød himlens stjerner over Kolding

Ved nymåne er det særligt gunstigt at kigge på stjerner, da Månens
lysstyrke set fra Jorden er mindst ved denne månefase.
Hvis du elsker at kigge op på
nattehimlen og nyde synet af de
uendelige mange stjerner, så kom
ud til Skibelund Naturskole lørdag
den 9. april fra kl. 14, hvor Amatør
‐Astronomisk Forening vil fortælle
og vise, hvordan du finder frem til

de forskellige stjernebilleder,
planeter og andre objekter på
himlen.
Amatør‐Astronomisk Forening
afholder deres månedlige
nymånetræf ved Skibelund
Naturskole og byder alle inter‐
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esserede til at være med. De vil
være i området fra lørdag den 9.
april til søndag den 10. april, og
du er velkommen til at komme og
være med hele weekenden. Alle
med interesse for astronomi er

velkomne. Arrangementet er også
velegnet for børn og unge (sam‐
men med ledsagere). Arrange‐
mentet er gratis og kræver ingen
tilmelding, medmindre man øn‐
sker at deltage hele weekenden.
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Sæt ikke Kolding i stå
LÆSERBREVE
Kolding Kommune bliver ikke vært
for DGIs Landsstævne.
Socialdemokraterne, SF og Enheds‐
listen sagde nej til blot at undersøge
mulighederne for det.
Der var rigtig mange perspektivet i
det. Bl.a. ville vi i Dansk Folkeparti
gerne have undersøgt mulighederne
for en placering ved Skamling, som
jo historisk har været samlingssted
for folkemøder, med titusindvis af
deltagere.
Det kunne dette fantastiske sted
måske blive igen. Måske kunne det
måske oven i købet finansieres helt
eller delvist via fonde.
Det kunne også placeres andre
steder, der er mange muligheder i
vores dejlige kommune.
Tænk hvad DGIs Landsstævne satte
gang i for Horsens af udvikling på
kultur‐ og idrætsområdet.
Hvad det kunne betyde for Kolding,
det finder vi blot aldrig ud af. For de
tre partier ville ikke en gang un‐
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dersøge det, og da DGI stiller
krav om bred politisk opbakning,
så bliver det hele ikke til noget.
Trist hvis Kolding skal sættes i
stå, fordi nogle partier ønsker der
skal ske så lidt som muligt før

byrådsvalget, som altså først er i
november næste år.
I Dansk Folkeparti er vi i
arbejdstøjet, og vi vil gøre vort
til, at fortsætte en positiv udvik‐
ling for hele Kommunen.

Søren Rasmussen
Viceborgmester
Dansk Folkeparti
Primulavej 7
6000 Kolding
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Ny værdighedspolitik
i Kolding Kommune
Inden sommerferien skal alle kom‐
muner i Danmark have formuleret
og vedtaget en værdighedspolitik
for pleje, støtte og omsorg for deres
ældre medborgere.
Værdighedspolitikken skal sætte
rammen for, hvordan Kolding
Kommune vil bruge de midler
kommunen får via ʺværdig‐
hedsmilliardenʺ.
ʺVærdighedsmilliardenʺ er penge, kommunerne får fra 2016 og frem til at
understøtte en værdig ældrepleje.
Kolding Kommunes andel af ʺVærdighedsmilliardenʺ udgør 15.3 millioner
kr. pr år.
Værdighedspolitikken skal forholde sig til følgende områder:
Livskvalitet
Selvbestemmelse
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
Mad og ernæring
En værdig død
Udformningen af værdighedspolitikken sker ved inddragelse af borgere,
pårørende, foreninger og medarbejdere. Dette sker blandt andet på
borgermøde den 20. april kl 14.30‐17.00 hvor alle interesserede er velkomne.
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Gaven vakte vild
jubel på
Vonsildhave
Plejecentret Vonsildhave fyldte den 1.
april 1 år, og det blev fejret efter alle
kunstens regler med stort kaﬀebord med
lækre hjemmebagte kager i alle afskyg‐
ninger.
Flere hundrede mennesker kiggede forbi,
og blandt dem var også seniorudvalgs‐
formand Søren Rasmussen.
Formanden havde fået et tip fra medlem
af Kolding Ældreråd, Henry Clausen, om
at det store ønske på Vonsildhave var en
rickshaw.
Det havde dog ikke kunnet lade sig gøre
at skaﬀe en af de flotte cyker i tide, så
Søren Rasmussen medbragte et gavekort
på en rickshaw.
Det vakte jubel, og mange af beboerne
meldt sig med det samme til at få en tur,
når cyklen kommer.
Søren Rasmussen lovede at kigge ud med
den, så snart den er leveret fra
København.

På billedet overrækker seniorudvalgsformand Søren Rasmussen gavekortet på en rickshaw til
lederen af Vonsildhave, Ruben Skov.

KOLDING SENIOR

8

Kartel ville spænde ben for Nic. Christiansen
Måske så De også i påsken på TV2
filmen ”Kartellet”med Anders W.
Berthelsen i hovedrollen. Han spiller
en dynamisk leder af en virksomhed,
der vinder flere licitationer over offentlige arbejder. Hurtigt kommer han
i konflikt med større virksomheder,
som indbyrdes aftaler priser, og da
han ikke vil være med til det, forsøger
de at knække ham med grimme metoder. Filmen er instrueret af Charlotte
Sachs Bostrup, og den bygger på
virkelige hændelser, som fik megen
omtale i de danske medier for få år
siden.
Da jeg så filmen, kom jeg til at tænke
på en oplevelse, som den kendte
bilimportør Nic. Christiansen fortalte
mig om, da jeg havde et større
interview med ham.
Nic. Christiansen, der stammede fra
Højer i Sønderjylland, blev uddannet
til maskinmester og ingeniør. Som
ung ingeniør blev han ansat i IBM i
Danmark, hvor han blev teknisk chef
og organisator. I efteråret 1945 var
han hjemme i Højer på ferie hos sin
mor, der var enke.
Nic. Christiansen fik nys om, at
faderens tidligere arbejdsplads var til
salg. Han så muligheden for at blive
fabrikant, for fabrikken havde et stort
lager af materialer. Men først skulle

han sikre sig englændernes tilladelse,
idet materialerne var beslaglagt af
dem, idet fabrikken havde arbejdet for
tyskerne under besættelsen.
Han tog til København, og på
Dagmarhus opsøgte han en engelsk
major, som stod for tilladelserne. Da
Nic. Christiansen fortalte, at han
havde arbejdet for det amerikanske
IBM, fik han omgående en tilladelse.
Han besluttede sig for at fremstille
køleskabe, som han så en stor fremtid
i, og han stiftede virksomheden Sønderjydsk Køleindustri. Han var da 27
år, og fabrikken havde først 10 medarbejdere og nåede efterhånden op på
97.
Den unge fabrikant fik opbygget et
godt net af forhandlere, og salget gik
godt, men så mødte han modstand fra
uventet side.
- Der var jo noget, der hed Dansk
Kølemaskinfabrikant Forening, sagde
Nic. Christiansen, og de gjorde, hvad
de kunne, for at genere os. Det var
svært at skaffe råvarer, f.eks. kobber
og elektromotorer, og foreningen
lagde sten i vejen for os, når vi ville
tage råvarer hjem. De har sikkert
betragtet mig som en opkomling
inden for branchen.
Men så fik Nic. Christiansen hjælp fra
anden side. En dag kom Mads

Clausen fra Danfoss
på besøg på Højerfabrikken. Han fik en
lang snak med Nic.
Christiansen, og kort
efter kom der fra
Danfoss bestillinger på
komponenter. Og de
bestilte og bestilte.
- Jeg undrede mig
over, at vi fik så
mange ordrer, men så
gik det op for mig, at
det var Mads Clausens
måde at hjælpe mig
på, fortæller Nic. Christiansen, som kom til
at sætte meget stor pris
på den noble fabrikant
fra Nordborg.
I 1951 vendte Nic.
Christiansen tilbage til
edb-branchen, og han
sluttede sin karriere
som storimportør af
Nic. Cristiansen fotograferet i 1992.
kendte bilmærker.
Hans virke var præget
var slut, fotograferede Nic. Christiaf hæderlighed.
Da jeg besøgte ham i 1992, viste han ansen tavlen af, så der var bevis for
mig en whiteboard tavle på kontoret. sagen, hvis der skulle opstå tvivl.
På den blev alle aftaler om priser, le- Nic. Christiansen døde i 2010. Han
verancer osv. skrevet op, mens han
blev 93 år.
LGH
forhandlede med kunder. Når mødet
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Danskerne hjælper gerne
de fattigste i verden
Næsten 2 ud af 3 danskere bak‐
ker op om dansk udviklings‐
bistand.
Det fremgår af ny undersøgelse,
foretaget for Udenrigsministe‐
riet.
”63 procent bakker op om at
hjælpe verdens fattigste, så de
selv kan skabe sig et bedre liv.
Det er simpelt hen dagens gode
nyhed”, siger Birgitte Qvist‐
Sørensen, der er generalsekretær
for Folkekirkens Nødhjælp.
Opbakningen til Danmarks
hjælp er endda steget lidt fra
sidste år, da 61 procent bakkede
om hjælpen.
”Jeg læser den stigende opbak‐
ning til hjælpen på den måde, at
mange danskere har et ståsted,
hvor de fastholder, at det er

Folkekirkens
Nødhjælp projekt i
Medo village,
Borena, Dhas
district, Etiopien.

dansk at dele med verdens
fattigste. Og at danskerne bredt
rødder i den
anerkender, at vores arbejde ude
danske fol‐
i verden hjælper og gør en
kekirke, men
forskel”, siger Birgitte Qvist‐
arbejder der,
Sørensen.
hvor nøden er
Undersøgelsen er foretaget af
størst, uden
firmaet Wilke, som i løbet af
hensyn til
2015 har fortaget 3.619 inter‐
religion, køn,
views.
og alle menneskers lige værd.
race eller politisk overbevis‐
Resultaterne præsenteres i
Folkekirkens Nødhjælp har sine ning.
rapporten: Danskernes hold‐
ninger og kendskab til udvik‐
Bliv bedre til at bruge computeren
lingsbistand og forholdene i
Har du en computer, du gerne vil blive bedre til at bruge?
udviklingslandene.
Du har ingen computer eller tablet, men kunne godt tænke dig at
Folkekirkens Nødhjælps formål
prøve en. Måske har du et computer problem, der driller dig. Der vil
er at styrke verdens fattigste i
være en IT underviser fra Kolding Kommune til stede på Basagerhus
kampen for et værdigt liv.
på følgende datoer: 5. april—3. maj og 7. juni 2016. Alle dagene
Man arbejder ud fra et kristent
mellem klokken 10 og 11. Det vil være gratis at deltage. IT cafeen vil
menneskesyn med respekt for
foregå i et samarbejde med brugerrådet på Basagerhus og IT
ethvert menneskes rettigheder
underviserne fra Kolding Kommune.
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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 )

Grev Ingolf taler, mens Flemming Hansen
holder fanen og Gunner Nielsen ser til.

Dansk Folkepartis generalforsamling
Dansk Folkeparti har afviklet generalforsamling på
Restaurant Tre Roser, hvor omkring 130 medlemmer deltog.
Der var faneindvielse, hvor Hans Excellence Grev Ingolf slog
et søm i for Hendes Majestæt Dronningen. Den lokale
formand for Danmarks‐Samfundet, Daniel Klestrup Bjærge,
slog et søm i for Danmark og endeligt slog Dansk Folkepartis
lokalformand, Gunner Nielsen, et søm i Dansk Folkeparti i
Kolding Kommune.
Generalforsamling markerede samtidig 10 års jubilæet for
foreningens
lokalformand Gunner Nielsen. Ved det
efterfølgende valg til bestyrelsen skulle der vælges en
næstformand
og
tre
bestyrelsesmedlemmer.
Som
næstformand valgtes Doris Abel der tidligere har været
bestyrelsesmedlem.
Som
bestyrelsesmedlemmer
blev
kasseren Flemming Hansen genvalgt og der var nyvalg til
Kent Holm Christensen og Bjarne Høi Sørensen. Som
suppleanter til bestyrelsen valgtes Kristian Kruse og Rosa
Vejle.
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Herbert von
Hörensagen

... har læst, at Lars Løkke
Rasmussen har mødt præsi‐
dent Obama, men det glorvær‐
dige øjeblik blev skæmmet af
et foto af den danske statsmi‐
nisters meget slidte sko.
Nu er kontoen for underbukser
jo brugt op, så mon der ikke
findes en konto for statsmini‐
stersko?

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.
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Vidste De det?
Brødrene Price var i den forløbne
uge på Falster for at vise tv‐seerne
egnsretter, heriblandt bollemælk.
‐ Vi stikker ikke op for bollemælk,
sagde brødrene.
Det gamle danske udtryk kræver
en forklaring.
I tidligere tids landbrug var der
tradition for at bespise de hårdt
arbejdende medarbejdere med
bollemælk, når høsten skulle i hus.
Bollemælk bestod af boller over‐
hældt med varm mælk.
Det tungeste arbejde var at stikke
negene op på vogne eller på loftet
med høtyve.
Og arbejderne ville ikke nøjes med
bollemælk, når de skulle udføre
det tunge arbejde.
De krævede mere solid kost.
Derfra kommer udtrykket ikke at
stikke op for bollemælk.

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

