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Postudbringningen forringes
Der er i Danmark nu kun tre posthuse tilbage, og funktionerne er flyttet til diverse supermarkeder.
Fra årsskiftet i år steg portoen for et almindeligt brev fra 9
kr. til 19 kr.
Nu jamrer Post Danmark sig igen over den faldende mængde A-breve, og i denne uge skal politikerne forhandle en ny
postaftale på plads.
Der er lagt op til, at der kun udbringes breve på fem af
ugens dage, og at der kan gå fem dage, fra et brev afsendes,
til modtageren får det.
Der er noget helt galt med postvæsenet. I Tyskland, der som
bekendt er mange gange større end Danmark, koster det under 6 kr. at sende et brev, og det er hurtigt fremme.
Det danske postvæsen har snorksovet, mens udviklingen
har overhalet det indenom. Man kunne i tide have ”sat sig”
på elektronisk formidling af post og have eﬀektiviseret den
fysiske udbringning.
Nu må brugerne betale dyrt.
LGH
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Nye gratis p-pladser og ens takster på 10 kr. God
i kraft 1. maj, er, at pFra 1. maj vil du gratis kunne
buffet
taksterne bliver de samme
parkere tre timer i Midtgården i
på alle kommunale betaKolding.
til din
lingspladser i midtbyen.
Samtidig sker der en ensretning
”Det har bl.a. været et ønaf p-taksterne, så det kommer til
næste fest
ske fra handelsstanden, at
at koste det samme at parkere på
alle kommunens betalingspladser.
Hidtil har der ikke været nogen
tidsbegrænsning på Midtgårdens
152 p-pladser.
Til gengæld har det kostet 8 kr.
pr. time at holde på de centralt
placerede p-pladser, som der er
adgang til fra Ny Vestergade.
”Nu ændrer vi reglerne, så det
bliver gratis at parkere i Midtgården, men til gengæld må man
kun holde der tre timer. Det vil
forhåbentlig få flere bilister til at
bruge Midtgården, som ofte ikke
er fyldt helt op, selv om der generelt er pres på parkeringspladserne i midtbyen,” fortæller trafikchef Martin Pape, Kolding
Kommune.

taksterne skulle være ens
på alle betalingspladser i
midtbyen. Det vil gøre det
lidt mere overskueligt for
bilisterne og forhindre, at nogen
Har du købt grøn beboerlicens,
bliver overrasket over prisformånedskort eller skrabekort, er
skellen,” oplyser Martin Pape og
du ikke begrænset af den nye
fortsætter:
tidsbegrænsning på tre timer.
”Hidtil har det kostet enten 8 elHer kan du fortsat holde, som
ler 10 kr. pr. time at parkere på
det fremgår af licens/kort.
betalingspladserne. Nu bliver
”De pendlere, som har været
vant til at betale for at holde hele den nye fællespris 10 kr. Den hødagen i Midtgården, bliver påvir- je takst er valgt for at dække nogket af de nye regler. Hvis de fort- le af indtægter, som vi mister,
når det bliver gratis at bruge de
sat ønsker at parkere i Midtgården hele dagen, vil de med fordel 152 p-pladser i Midtgården.”
Det er byrådet, som har vedtaget
kunne købe et månedskort eller
skrabekort,” forklarer Martin Pa- de nye regler. Senest til januar
skal reglerne evalueres.
pe.
Den anden ændring, som træder

Tlf. 74 65 92 06
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Kun

9950

medfølger!
Rejecocktail eller tarte- Alt
Forret, 3 x steg,
letter med høns i aspar- Salatbar og kartofges eller *dampet kold ler.
laks med hummerdres- Dessert kun 10,00
sing, 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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Da radioen var til familiens fælles hygge
Tv sender for tiden serien
”Krøniken”, som handler om tiden i Danmark, før fjernsynet
blev hvermandseje. I serien møder vi radiofabrikanten Kaj Holger, som kæmper for at fastholde
radioens position og ikke tror, at
det nymodens fjernsyn har en
fremtid. Anderledes arbejder sønnen Erik som en besat på at fremstille og få solgt sine tv-apparater,
fordi han ser en fremtid for tv.
Måske er De, kære læser, så gammel, at De husker radioens storhedstid, altså dengang i 1940’erne
og 1950’erne.
Musik for folket var der ikke meget af. Der var klassisk musik, og
toner fra middagskoncerterne fra
bl.a. Restaurant Wivex og med
diverse byorkestre.
Efterhånden måtte Danmarks Radio bøje sig og bragte en times
musik til arbejdet og musik efter
skoletid.
Men stadig måtte vi, der dengang

Den gode, gamle radio skulle først tunes ind på kanalen, og det
grønne øje lyste, når den valgte bølgelængde gik godt igennem.
var unge, pejle os ind på Radio
Luxemburg, hvis vi ville høre den
helt nye rock and roll-musik med
Elvis, Chuck Berry og Bill Haley.
Vi fandt den på mellembølge 208
på radioens skala.
Selv kørte jeg i 1970 til Portugal,
og da jeg havde læst, at Radio

Luxembourg blev sendt fra Andorra, slog vi et smut dertil, og
højt oppe i bjergene fandt vi et
stort tårn og bankede længe på
indgangsdøren. Ned fra en etage
højt oppe kom en ung mand, som
kunne fortælle, at Radio Luxembourg rigtigt nok blev sendt her-

fra, men at tårnet kun var en sendemast, og at selve studierne lå i
London. Det var surt show.
Men tilbage til radioens hørespil,
som var meget populære. Hvem
husker ikke ”Mordets melodi”,
som blev sendt et utal af gange og
forekom lige uhyggelig hver
gang, når morderen først lo og
derpå sang en fransk sang, før
han kvalte sit oﬀer. Man kan i
øvrigt låne hørespillet på biblioteket, hvis man har lyst til at genopleve uhyggen.
Familien var samlet om radioen.
Min mor stoppede børnenes
strømper, for man smed ikke bare
tøj væk, når det var slidt, men
man reparerede det. Far, der var
fotograf, pudsede sine kameraer,
og vi unger havde fundet noget
legetøj frem. Så var vi samlet i
nærheden af radioen, ikke som
senere i en halvkreds om fjernsynet, men forskellige steder i stuen,
hvor vi alle kunne høre udsendel-

4

KOLDING SENIOR
serne.
Foruden de populære hørespil bød radioen også på mange
serier. Der var
”Soldater-stafetten”,
idet næsten enhver
købstad havde en
kaserne, som fik radiobesøg.
”Familien Hansen”,
der blev sendt hver
uge fra 1929 til 1949, Erik, spillet af Ken Vedsegaard, fik ret i sin
var populær under- spådom om fjernsynets fremtid.
holdning, ligesom
lavede landsindsamling til Un”Gøglervognen” og ”20 spørgsmål til professoren” også var det. garn, hvor et oprør var blevet
brutalt knust af sovjetiske tanks.
For mange af de populære programmer stod Svend Pedersen og Man så i tv bort fra de strenge
reklameregler, og firmaer stod
Volmer Sørensen.
bogstavelig talt i kø for at give
Radioen nåede sit højdepunkt
bidrag til hjælpen og få deres firmed Radioteatrets krimiserier
manavn på skærmen.
”Gregory Mysteriet” (1954) og
Hvis man ikke selv havde fjern”Shiva-skriget” (1956).
syn, kunne man gå på konditori
Gaderne i Danmark lå øde hen,
når folk samledes i hjemmene for og nyde en kage og en kop kaﬀe,
mens man så tv eller samles foran
at følge med i radioens gysere.
Men fra 1956 tog fjernsynet over. radio- og tv-forhandlerens butiksvindue. Eller man besøgte venner
Gennembruddet kom, da man
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og familie, som havde et af de
nye vidunderapparater.
Men Erik fra ”Krøniken” fik ret.
Tv blev hvermandseje, og meget
mere kom der siden til, så børn
og voksne ikke længere samles

for at høre radio eller se tv. I vor
elektroniske tidsalder er de æterbårne medier ikke længere et
samlingspunkt for familien men
et spredningspunkt.
LGH
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Tak for god omsorg
og empati under
min rekreation
Efter en større underlivsoperation for cancer den 17.september 2015
på OUH blev jeg udskrevet 20. oktober, direkte til et rekreationsophold
på Vesterløkke i Sdr. Bjert.
Her fik jeg god træning og omsorg i
14 dage, som gjorde mig i stand til at
komme hjem til Nr. Bjert.
På borgermødet den 20.april i Sydbank Arena om værdig ældrepleje
var der en del kritik.
Derfor dette læserbrev.
Bramdrupdam/Basagerhus-gruppens ledere, Jytte og Bente, skal have
en stor tak, fordi de er i stand til at
ansætte hjemmehjælpere, SOSU-assistenter og sygeplejersker med stor
faglighed og ikke mindst med empati. Altid med et smil på læben, en
frisk og fast kommando, hvis det var
nødvendigt. Og det var det.
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Det er derfor, jeg med tårer i øjnene snart må sige farvel til en
omsorg, jeg er taknemmelig for.
Denne gruppe har givet os livskvalitet, selvbestemmelse og

værdighed i en svær tid.
Fortsat god arbejdslyst, fortsæt
jeres fantastiske samarbejde og
pas godt på hinanden og borgerne i Kolding.

Venligste hilsner fra
Connie Hermansen
og Laust Kristensen.
Hvedemarken 104
Nr. Bjert
6000 Kolding
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4. maj bliver kommunal mindedag

Kirkens Korshær/Vonsild Genbrug
søger ﬂere frivillige kolleger.
Vi er en ﬂok entusias ske frivillige, ca. 30 kvinder/mænd, der
gerne vil have ﬂere kolleger l vores velbesøgte genbrugsbu k.
Arbejdet omfa er kundebetjening samt sortering, klargøring,
prissætning mv. af alle de gode ng og sager, vi modtager.
Vi har hver én ugentlig vagt af ca. 4 mers varighed.
Pengene vi indsamler går udelukkende l at hjælpe hjemløse,
psykisk syge, narkomaner og andre nødlidende her i Danmark.
Kirkens Korshær har bl.a. varmestue, natcafé og herberg i mange
af de større byer. Læs mere på www.kirkenskorshaer.dk
Hvis du kunne tænke dig at høre nærmere om vort arbejde, kan
du a ale et møde med Grethe Kristensen på tlf. 2982 8636.
Vi glæder os l at høre fra dig.
Kirkens Korshær / Vonsild Genbrug
Terlings Allé 2B, 6000 Kolding

tlf. 2245 5395
Åbnings der: Hverdage kl. 13‐17, lørdage kl. 10‐14

Sidste år ved 70-året for Danmarks
befrielse i 1945 tog Dansk Folkeparti
i Kolding Kommune initiativ til at
fejre mærkedagen på Akseltorv. Det
blev en stor succes. Over 500 fremmødte hørte bl.a. Lars Løkke Rasmussen, Søren Espersen og Helge
Adam Møller tale og TV-Avisen
sendte fra højtideligheden. Fra i år
overtager Kolding Kommune arrangementet og viderefører det også fremover.
Viceborgmester Søren Rasmussen, der fik ideen siger: - Jeg syntes, det
var forkert, at 4. maj i Kolding ikke blev markeret, ud over en kranselæggelse, hvor der ikke var så stor deltagelse. Derfor arrangerede
Dansk Folkeparti fejringen sidste år og inviterede Venstre og Konservative med. Det blev et meget værdigt og flot arrangement. Samtidig
udtrykte andre partier også ønske om at deltage, og det er nu endt
med at blive et kommunalt arrangement for alle. Det er vi godt tilfreds med, det vigtigste for mig og Dansk Folkeparti, er, at vi har fået
en tradition med at fejre 4. maj i vores by og dermed holde liv i fortællingen om de, der kæmpede for den frihed, vi stadig nyder godt af
i dag. Arrangementet starter i år med en befrielsesgudstjeneste i Skt.
Nicolai Kirke kl. 19. Derefter festlighed på Akseltorv foran rådhuset
kl. 20, hvor Kristian Thulesen Dahl, Pia Olsen Dyhr og Poul Dedenroth-Schou taler. Der vil være sange, faneborg, frihedsbudskabet fra
BBC afspilles, og arrangementet slutter med fakkeltog til mindestenen ved Staldgården, hvor der lægges kranse. Hjemmeværnet vil søge for transport af dårligt gående til mindestenen fra arrangementet
på Akseltorv.
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Maden smager meget
bedre i godt selskab
Omkring 80 mennesker deltog forleden i et
”spis med” arrangement på Midtgården, og de
blev budt velkommen af formanden for seniorudvalget. Søren Rasmussen. Han sagde blandt
andet:
- Jeg er rigtig glad for at kunne byde jer alle
velkommen til dette ”spis med” arrangement. .
Det er faktisk sådan, at alle på nær én der er
inviteret, har sagt ja tak til at være sammen
med os i dag. Det er jo skønt, når man arrangere noget, at alle så gerne vil være med.
I Kolding Kommune har vi nogle helt enestående aktivitetskonsulenter, som virkelig har
hjertet med i deres arbejde. De gør så meget for
at skabe livskvalitet og livsglæde for andre
mennesker. De står blandt rigtig meget andet
bag det projekt, vi kalder ”Det fælles skub”,
som går ud på at hjælpe ensomme mennesker
ud blandt andre og i gang med aktiviteter.
Det er også dem, der har arrangeret denne
hyggelige eftermiddag, som vi er så heldige at
skulle tilbringe sammen. De kan bare det der.
Og så har vi besøg af 4. klasse fra Munkevænget skole, som vil glæde os med deres sang. Jeg
har hørt nogen sige, at I er Koldings bedste

Søren Rasmussen sammen med eleverne
fra Munkevængets Skole

klasse til at synge, så det glæder vi os rigtig
meget til at høre.
Jeg synes, det er helt fantastisk, at I vil glæde
os ved at komme og være med i dag. I skal

vide, at vi mener, det virkelig er noget godt og
positivt, I gør. Det, at man glæder andre ved at
gøre noget, det er så vigtigt. Og I vil opleve, at
vi virkelig har glædet os, til I skulle komme og
rigtig gerne vil høre alle jer søde børn synge
for os.
Også en stor tak til firmaet Asbjørns i Lunderskov, der har leveret tarteletter med høns i
asparges som er forretten, Elbo Køkkenet, der
søger for, at vi får kalvested med godt tilbehør,
og Det danske Madhus, der levere chokoladekage til dessert.
Tak til de friville, som hjælper med servering
og oprydning, og de friske rickshaw piloter,
der har kørt nogle af deltagerne herned.
I seniorudvalget er vi meget optaget af at nedbryde ensomhed og skabe muligheder for samvær. Det er der mange initiativer, som skal
hjælpe til med, og der er mange, rigtig mange
aktiviteter at deltage i.
Det er planen, at vi næste år vil lave flere arrangementer, som det vi nu deltager i, og gerne flere steder i Kommunen. Så vi får sat fokus
på ensomheden og det, vi sammen kan gøre
for nedbryde den og erstatte den med fælleskab og samvær, der giver lisglæde og livskvalitet, sluttede Søren Rasmussen.
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Kolding Kommune ansætter to nye direktører

Henrik Beyer er ansat som ny
kommunaldirektør i Kolding
Kommune pr. 1. juni, og samtidig
begynder Michael Petterson som
beskæftigelses- og integrationsdirektør.
Den 50-årige Henrik Beyer er
cand. oecon. og har en Master of
Public Management. De seneste
seks år har han været direktør for
Børn og Unge i Herning Kommune.
”Selv om jeg efterhånden har arbejdet i den kommunale sektor i
mange år, brænder jeg fortsat for
at udvikle velfærdsopgaver, ikke
mindst i disse år hvor nye samarbejdsformer, alliancer og digitalisering giver helt nye perspektiver
for at udvikle innovative velfærdsløsninger”, siger Henrik
Beyer om forventningerne til sit
nye job.
Første maj opretter Kolding Kommune også en Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltning.

49-årige Michael Petterson bliver fra
1. juni direktør for den
nye forvaltning, der
dækker hele
arbejdsmarkedsområdet,
herunder jobcentret, samt
integration,
hvor der b.la.
skal sikres
beskæftigelse
Henrik Beyer
til de mange
nye flygtninge.
Michael Petterson har to oﬃcersuddannelser og en Master of Public Management, og kommer fra
en stilling som Arbejdsmarkedschef i Vejle Kommune.
”Jeg ser frem til, at Kolding Kommune i samspil med mange inte-

Michael Petterson
ressenter og gennem virksomhedssamarbejde kan udvikle ydelser til borgere og virksomheder.
Det gælder på arbejdsmarkedsområdet generelt og i integrationen af nye borgere, som jeg også
har erfaring med”, siger Michael
Petterson.

Indtil de nye direktører er på
plads om en måned, er børne- og
uddannelsesdirektør Helle Thiele
konstitueret som beskæftigelsesog integrationsdirektør, og By- og
Udviklingsdirektør Thomas Boe
er konstitueret som kommunaldirektør.
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1200 forslag til nyt logo
Omkring 1.200 forslag er sendt ind til Design Week Koldings logokonkurrence, som blev udskrevet sidst i marts.
Vinderlogoet oﬀentliggøres i begyndelsen af maj.
Der har været stor interesse for at designe det nye logo til Design
Week Kolding, som sidst i marts udskrev en logokonkurrence
med 20.000 kroner til vinderen.
Siden da er der kommet mange bud ind fra hele Danmark og et
enkelt fra England. Fra Nordjylland til Rønne har mere end 450
personer sendt omkring 1.200 forslag ind til bedømmelse.
De mange forslag bliver nu vurderet, inden en vinder kan oﬀentliggøres i begyndelsen af maj og de 20.000 kroner kan finde sin
ejermand.
De mange forslag har særligt imponeret leder af Design Week
Kolding Peter O. Andersen, som nu glæder sig til at finde og præsentere en vinder.
- Der er kommet rigtig mange spændende bud, hvor man kan se,
at folk har lagt tid og kræfter i opgaven.
Alle, uanset om de kom fra Kolding eller ej, har givet deres fortolkning af, hvordan design og Kolding hænger sammen, siger
han.
Design Week Kolding afholdes næste år i uge 22 og sætter fokus
på design og designprocesser.
I år holdes Design Camp Kolding i uge 22.
Her inviteres studerende og borgere fra Kolding til at komme
med deres bud på, hvad Design Week Kolding skal indeholde i
2017.
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Der må være
en grænse
Dansk Folkeparti har sagt klart
nej til at bruge over 4 millioner kr.
på en renovering af det det gamle
alderdomshjem Engbo i Hejls.
Ganske enkelt fordi vi synes, det
er alt for mange penge at bruge på
formålet.
Vi har sagt ja til, at de øvrige partier kan få oplysninger om konsekvenserne ved at tillade opførsel
af de såkaldte ”venligboliger” i
private baghaver.
Men det betyder ikke, vi synes det
er en gode ide. Vi har overvejet
for og imod. Vi er nået frem til
den konklusion, at det ikke er nogen god ide. En af fordelene ville
være, at de kunne være med til at
sprede flygtningene/migranterne.
Men det er en rigtig dårlig ide at
give flygtninge særlige rettigheder, som danskere ikke har. Normalt kan man ikke bare få lov til
at lave endnu en bolig i sin bagha-

LÆSERBREVE
ve.
Så skal man selvfølgelig heller
ikke have lov, fordi man kommer
fra et andet land. Derudover er
der også naboerne at tage hensyn
til. Fordi en parcelhusejer synes,
det er skønt med fremmede i baghaven, er det langt fra sikkert, at
naboen synes det samme om de
konsekvenser, det kan fører med
sig.
Vi så jo, hvor galt det kunne gå,
da bed & breakfast-hotellet på
Buen blev raseret og skulle sættes
i stand for et kæmpe beløb på
skatteborgernes regning. Der er
grund til omtanke og ikke give
særrettigheder. Faktisk skulle Regeringen se at få lukket grænsen.
Oluf Lykke Nielsen
Medlem af Plan- og boligudvalget
Dansk Folkeparti
Mosegyde 11
6094 Hejls
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Lokalhistorie på DVD

Jernbanegade under besættelsen (32
min.)
PR Centret har produceret en række 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 )

Sådan kan virksomheder
få succes på internettet
Business Kolding, Kolding Kommune og Trekantområdet har
slået sig sammen med bl.a. Google og Erhvervsstyrelsen om at
holde et stort arrangement med digitalt fokus. Arrangementet
skal øge lokalvirksomheders succes på internettet.
Den 9. maj kl. 8-13 står Business Kolding, Kolding Kommune
og Trekantområdet for et stor, gratis event, der sætter fokus på
online succes for erhvervslivet. Det holdes i Sydbank Arena,
Ambolten 2-6 i Kolding. Målet er at hjælpe virksomhederne
med at få det bedste ud af de mange digitale muligheder. Arrangementet hedder Succes Online Summit og holdes sammen
med bl.a. Google og Erhvervsstyrelsen.
Forbrugernes tilstedeværelse på internettet øges og udvikles
konstant. Samtidig får firmaer flere og flere muligheder for at
møde de moderne forbrugere på deres digitale hjemmebane –
både inden for salg, marketing, kundeservice og meget andet.
Desværre udnytter mange virksomheder ikke det store potentiale, der ligger i det online univers, til fulde. Det var blandt andet konklusionen i rapporten ’Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2015’, som Erhvervs- og Vækstministeriet udarbejdede sidste år.
”Der ligger utallige redskaber på internettet, som virksomheder kan bruge til at styrke deres forretning. E-handel, søgemaskineoptimering, sociale medier og meget mere. Potentialet er
enormt, så det er en skam, hvis man som virksomhed ikke får
udnyttet det fuldt ud,” siger Tommy Langhoﬀ, som er administrerende direktør hos Business Kolding.
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Herbert von
Hörensagen

... glæder sig over, at statsmininisterens udenrigspolitiske
rådgiver, Peter Taksøe-Jensen,
mener, at vi skal tænke os godt
om, hver gang talen falder på
dansk krigsdeltagelse. Vi skal
ikke bare gå med, fordi vi får et
opkald fra Det hvide Hus, lyder det. Det er nye toner og
hurra for det.

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.

12

Vidste De det
Ifølge en gammel overtro afværger man uheldige hændelser ved at tre gange at banke
under bordet, altså et bord af
træ.
Kernen i denne overtro er, at
man skal banke på træ eller røre
ved træ.
Skikken med at røre ved træ
stammer fra, at man skulle røre
ved en splint af Kristi kors eller
et krucifiks for at påkalde sig
korsets beskyttelse.
Senere er det blevet til, at man
blot skulle røre ved en altertavle af træ eller en kirkedør – og
endnu senere ved en hvilken
som helst genstand af træ.
Man gør det tre gange efter hinanden, vist oprindeligt i Faderens, Sønnens og Helligåndens
navn.

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

aktivitetshuse:
Centrum
Vestergade 3
6051 Almind

Lokalcenter Hejls gl.
Skole
Hejls Landevej 20
6094 Hejls

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
Brugerstyrede

Oasen
Bavnehøj 177
V. Nebel

