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Oberstens
tragiske
skæbne

Han måtte i 1658 overgive Kronborg til svenskerne og faldt i kongens unåde.
Oberst Beenfeldt blev
fradømt ære og gods
men senere benådet.
Herom fortæller fhv. museumsdirektør Poul Dedenroth-Schou.

Side 6

Da Kolding fik sin jernbane

På Basagerhus vises den 13. juni en
DVD om jernbanens historie.
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Venstres løftebrud

Før og under den sidste valgkamp havde Venstre
travlt med at beskylde den forrige regering for de
mange løftebrud.
Nu står partiet i samme situation. Venstre gik til
valg på, at partiet ville sørge for skattelettelser for
de svageste, men som det tegner sig nu, bliver der
tværtimod skatteforhøjelser for de svageste.
Længe har de borgerlige partier fremført deres
synspunkter vedrørende skatterne. Dansk Folkeparti har sagt, at der ikke er plads til lempelser. Liberal Alliance har kæmpet for at få topskatten sat
ned, og Venstre har bebudet nedsættelser af bundskatten.
Flere skatteskandaler, som koster samfundet milliarder, en PSO-afgift på milliarder, som skal ændres
til forbrugernes elafgift, manglende vækst i erhvervslivet og milliardudgifter til flygtninge har
forringet landets økonomi.
Så Venstre må løbe fra løfterne om skattelettelser,
og det bliver dyrt for de svageste.
LGH
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Flittige hænder broderer Vamdrups historie
En kreds af flittige mennesker har for tiden travlt med
at skabe et unikt værk.
De broderer og syr et stort
værk på 2,5 gange 1,5 meter, som skildrer Vamdrups
historie, fra byen blev stationsby til i dag.
- Vi er 11, som broderer og
syr, fortæller Birtemarie Sørensen, og hver har sit eget
felt af det store tæppe.
- Vi begyndte i november
sidste år, og værket skal
være færdigt den 17. september, da der er markering
af Vamdrups 150 år som
stationsby.
På tæppet ses den gamle
stationsbygning, og et gennemgående motiv er jernbanens skinner.

Men derud over
er der mange motiver fra Vamdrup.
Birtemarie Sørensen er formand
for Kreativ Forening i Vamdrup,
og det er i dette
regie, ideen er
opstået.
- Vi ville gerne
skabe er unikt
værk, og samtidig er der tale om
sammenhold, når
11 i fælleskab
skal kreere vær- Birtemarie Sørensen, formand for Kreativ
Forening i Vamdrup.
ket.
Man regner med, at værket foreningen gerne, at værket
bliver afsløret på torvet i
kommer op at hænge på en
Vamdrup, så alle kan se det. blivende plads.
Efter ”ferniseringen” ser
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God
buffet
til din
næste fest
Tlf. 74 65 92 06

Kun

9950

Alt medfølger!

Rejecocktail eller tartelet- Forret, 3 x steg,
ter med høns i asparges Salatbar og kartofeller *dampet kold laks ler.
Dessert kun 10,00
med
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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Byg fremtidens Kolding med LEGO
I næste uge holdes Design Camp Kolding, som udvikler og test for
Design Week Kolding, der holdes næste år i uge 22. Det handler i høj
grad om at involvere borgerne. Der er sendt flere pressemeddelelser,
men her følger et samlet overblik over aktiviteterne til mediernes egen
planlægning.
Design fremtidens Kolding på Trapholt: Fra lørdag 28/5 til søndag
5/6
I samarbejde med Design Week Kolding og LEGO® Build the Change
har Trapholt fyldt hele Rotunden med LEGO klodser, og alle Trapholts gæster bliver inviteret til at bygge fremtidens Kolding.
Vi designer livet ‐ Was für ein ding?: Fra 30/5 til 16/6 kan alle opleve
en stor pavillon med 30 designprojekter på Kolding Bibliotek. Det er
30 konkrete eksempler på Kolding Kommunes arbejde med designdreven innovation fra 2013-2015.
”Ta’ Plads” på Akseltorv: Et midlertidigt byrum ”Ta’ Plads”, der
inviterer til borgerdialog under forskellige overskrifter.
Tirsdag kl. 10-13: ”Ensomhed afhjælpes ved at…” v/ Aktivitetskonsulenterne
Onsdag kl. 10-16: ”Hvis jeg skal genbruge mere…” v/ Renovation
Torsdag kl. 14-17:30: ”Et godt mødested er…” v/ Kultur-, Miljø- og
Planafdelingen
Fredag kl. 10-15: ”Jeg har det godt når…” v/ Sundhedscenteret
Lørdag kl. 11-14: ”Design i Kolding er…” v/Designsekretariatet
Designwalk Kolding: Onsdag kl. 18.30 og torsdag kl. 14.00
Kolding har mange fyrtårne inden for design. Visit Kolding har udviklet en guidet tur, som viser Kolding frem med fokus på design.
Sommermøde: Onsdag kl. 15-20.30 på Kolding Lufthavn.
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Dialogen med erhvervslivet er en del af programmet ved Business
Koldings sommermøde.
Form By ‐ Design Camp Kolding: Torsdag kl. 14.30-18.00 på Godset
I samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Primær målgruppe er
studerende, men alle er velkommen. Indeholder bl.a. en konkurrence
om design af en installation til Design Week Kolding 2017, så design
bliver endnu mere tydeligt for borgerne.
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Igen urimelige fordele
for udlændinge
Et flertal i
socialudvalget har
netop besluttet at
yde
tilskud til
Bosnisk
Forening,
selv om
de
ikke Kristina Jørgensen
har overholdt ansøgningsfristen og de for sent
fremsendte regnskaber end ikke er revideret.
Alligevel mener et stort flertal i Socialudvalget, at de alligevel skal have
tilskud. Det skulle lige have været en
dansk forening. Så havde der ikke
været en krone at få.
Hvert år er der gode fritids- og
idrætsforeninger der ikke får tilskud
fordi de ikke overholder ansøgnings-
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fristen. Men når det er en forening for udlændinge, så ruller
pengene uhindret ind på kontoen.
Denne urimelige forskelsbehandling er undergravende. Det

giver i forvejen ikke integration,
at isolere sig i etniske foreninger.
Men det giver slet ikke integration, at et flertal i byrådet insisterer på, at lære udlændinge, at de
regler, der gælder for danskerne,

ikke gælder for dem.
Kristina Jørgensen
Medlem af Socialudvalget
Bakken 15
6640 Lunderskov
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Oberst Beenfeldts tragiske skæbne

Han steg i graderne og
gjorde sig ved flere lejligheder positivt bemærket under
’Torstensson-krigen’
1643-45.
Efter krigen blev han
oberstløjtnant ved det
nyoprettede jyske regiment, der var udskrevet i Århus og Ribe stifter. Nogenlunde samtidig fik han overladt
gården Nygård i Øster
Starup. Ved en hærreduktion 1651 afskedigedes han, men da hæren
igen udvidedes 1655,
Maleri af oberst Poul Beenfeldt.
blev han genansat. Da
det dansk-svenske opgør, Karl
Gustav-krigene 1657-60 brød ud,
Af Poul Dedenroth‐Schou
fik han i juli 1657 kommandoen
Fhv. museumsdirektør
over et infanteriregiment og udPoul Beenfeldt (1610-76) var formodentlig søn af en oﬃcer og blev nævntes til oberst.
selv oﬃcer i den danske hær. 1638 I august 1658 blev han kommandant på Kronborg, som han 6. sepvar han løjtnant i Paul Sehesteds
tember overgav til svenskekongen
hvervede regiment fodknægte.
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Karl 10. Gustav efter tre
ugers belejring, da forsvarsværkerne og slottet,
der i forvejen var i dårlig
stand, havde lidt betydelig skade ved beskydningen, og efter at de svenske
løbegrave var ført frem til
voldgraven. Medvirkende
årsager var jalousi mellem
oﬃcererne og uro og
mytteri i den alt for svage Oberst Beenfeldt og hustrus gravkapel i Kolbesætning; men Beenfeldt ding Kirke.
havde ordre til kun at
overgive sig med kongens person- Schacks mellemkomst skænkede
lige tilladelse; så måtte han hellere kongen ham livet mod, at hans
selv sprænge slottet i luften, hvil- slægt forlod landet, og hans beslaglagte formue anvendtes til
ket som bekendt ikke skete.
Efter et svensk fangenskab, bl.a. i hvervninger. Efter indsendelsen af
et forsvarsskrift fik han dog atter
Middelfart, rejste han til Lübeck
for at undgå kongens vrede. I Kø- lov at vende tilbage til Danmark,
hvor han senere fik pension af
benhavn blev han imidlertid sat
Drenderupgård uden for Kolding.
under tiltale og dømt in absentia
Poul Beenfeldt døde 26. maj 1676
af en krigsret i 1659 fra ære og
og blev begravet i Kolding Kirke,
gods samt til at miste livet ved
sværdet. Ved ministres, fremmede hvor hans og hustruens gravkapel
stadig findes.
gesandters og general Hans
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Sådan var
Banegården i
Kolding engang
I år er der stort jernbanejubilæum
i Kolding, Lunderskov og Vamdrup, idet det er 150 år, siden byerne blev sluttet til jernbanenettet.
Kolding blev et knudepunkt, for
med tiden kom der privatbaner
til. Foruden statsbanerne kunne
man tage med Egtvedbanen,
Troldhedebanen og Kolding Sydbaner.
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Mange husker
sikkert, da der var
liv i stationsbygningen i Kolding.
Her var der billetsalg, rejsegodsekspedition, tobaks–
og iskiosk og en
stor restauration,
som flittigt blev
brugt af de rejsende og til søndagsmiddage af byens
borgere.
Engang var der over 100 ansatte på banegården i Kolding. Her ses et
foto fra 1930 af personalet.
Stationen havde en stationsforstander, som fløjtede afgang
for togene.
Det er alt sammen historie nu,
men det er foreviget på en
DVD, som Lars Gregers Hansen og Olaf Hermansen har

lavet.
Denne DVD bliver vist på Basagerhus mandag den 13. juni kl. 14,
hvor Lars Gregers Hansen vil fortælle om jernbanens historie.

På dette maleri ses Kolding Banegård for 150 år siden. Den er
set fra Slotsallé. Maleriet eksisterer ikke længere. Det var malet over en dør, men blev siden overmalet..
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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 )

Kolding har succes med
fleksjob-ordning
Færre kommer på førtidspension og flere fastholder tilknytningen til arbejdsmarkedet. Fleks- og førtidsreformen fra 2013 er
blevet implementeret med succes ved Jobcenter Kolding.
Antallet af førtidspensionister er faldet med 521 siden reformen, og i samme periode er der kommet 279 flere borgere i
fleksjob, i alt er der nu 1135 fleksjobbere i arbejde.
- Reformen skulle sikre, at der kom større fokus på den enkeltes ressourcer og på at udvikle den enkeltes arbejdsevne, og
der syntes jeg at tallene taler for sig selv. Vi er kommet flot i
mål med den opgave, siger Lasse Kamp, arbejdsmarkedschef i
Kolding Kommune.
For at komme i betragtning til et fleksjob, skal man være under
folkepensionsalderen, have varige eller væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen, der medfører, at man ikke kan opnå
eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.
- Når vi lykkedes med et fleksjob, sikrer vi, at borgerne fastholder tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det ved vi er utroligt
vigtigt for mange, at have den sociale kontakt der er på en arbejdsplads, netværket med kolleger og noget at stå op til, det er
med til at øge livsglæden, fortæller Lasse Kamp.
Fakta:
Næsten 73 % af fleksjobberne kommer fra et sygedagpengeforløb.
693 ud af de 1135 fleksjob er hos private virksomheder.
Fleksjobberne arbejder i snit mellem 5 og 10 timer om ugen.
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Værd at vide
Hvis alt salt i havet blev opsamlet,
kunne man lave et to meter tykt lag
af det omkring jordens overflade.
Din næse kan huske 50.000 forskellige lugte.

... har spekuleret på, hvorfor
man møder så få kvindelige
elektrikere.
Mon det skyldes, at nogle
kvinder har en frygt for at
komme for tidligt i overgangsalderen?

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.

Babyer har 300 knogler i kroppen,
men når man vokser op, vokser
nogle knogler sammen, og antallet
vil være 206.
Alle personer har hver deres unikke kropslugt, bortset fra enæggede
tvillinger, der lugter ens.
Det menneskelige øje ser 10 millioner farver.
Det er meget mere almindeligt at
have en blå tandbørste end en rød.
Paraplyen blev oprindeligt opfundet for at beskytte mod solen.

AKTIVITETSCENTRE I KOLDING KOMMUNE
Brugerstyrede aktiviteter på plejecentre:

Olivenhaven
Munkevænget 10
6000 Kolding
Tlf. 79 32 79 79

Kløverhøj

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

Kløvervej 44
6000 Kolding
Tlf. 76 34 74 44

Aktivitetshuset Bjert
Vesterløkke 10
6091 Sdr. Bjert

Stepping Midtpunkt
Nørre Allé 1, Stepping
6070 Christiansfeld

Munkensdam

Lindely
Lindegade 2
6580 Vamdrup
Tlf. 52 92 84 34

Svinget
Hechtsvej 5
6052 Viuf

Tøndervej 102
6000 Kolding
Tlf. 76 32 56 00

Toftegården
Hovedgaden 28
6064 Jordrup
Tlf. 75 55 60 44

Vonsildhave

Catolhavegyden 19
6000 Kolding
Tlf. 76 30 82 70

Lokalcenter Taps
Ødisvej 22, Taps
6070 Christiansfeld

Toften
Kirkely 24
6000 Kolding
Tlf. 75 56 82 19

Lærkebo
Sjølund Gade 28
6093 Sjølund

Basagerhus
Nr. Bjertvej 89
26 24 55 25

Midtgården
Nicolaiplads 10
6000 Kolding

Aktivitetscentret
Storegade 2
6640 Lunderskov
Tlf. 75 585457
40587457

Oasen
Bavnehøj 177

