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Pensionisternes sejr i England

De har sikkert hørt om Storbritanniens farvel til EU,
for aviser og tv har flittigt berettet om nyheden.
En britisk avis fortæller, at det var stemmer fra pensionister og de hjemlige arbejdere, der gjorde udfaldet.
Det er sikkert rigtigt, for de grupper har bekymret
sig meget over den strøm af flygtninge, som Angela
Merkel åbnede Europa for uden at spørge sine kolleger i EU. Og arbejderne frygter østeuropæisk arbejdskraft, som går til lave lønninger.
Og over det hele er man irriteret over et EU, som vil
regulere og ensrette os alle.
Fantasterne i Bruxelles har ikke forstået en pind af
det hele.
Mange EU-borgere har været glade for varernes frie
bevægelighed, for frie rejser i Europa o.l.
Men mange ønsker ikke en union. De ønsker et
fædrelandenes Europa, der arbejder sammen, og ikke en union, der arrogant styres af Merkel/Hollande. De to priser projektet og mener, at folk ikke har
forstået det. Mod sådan en politisk stupiditet kæmper selv guderne forgæves.
LGH
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Nu får den grimme mølle i Vonsild hammeren
Landsformand for Lejerbo, Bent
Jacobsen, og borgmester Jørn Pedersen markerer mandag den 27.
juni, at den længe ventede nedrivning af Vonsild Mølle går i
gang. Arbejdet ventes at tage to
uger.
Vonsild Mølle har længe været
kategoriseret som Koldings værste øjebæ, og Kolding Kommune
har da også i gennem mange år
forgæves forsøgt at få møllens
ejere til at renovere eller rive
møllen ned.
Derfor bliver det en festdag, når
Lejerbo i næste uge sender de
tunge maskiner ind for at rydde
grunden midt i Vonsild by.
- Jeg har deltaget i ’første spadestik’ mange gange, men det er
vist første gang, at vi på denne
måde markerer ’første slag’ i forbindelse med en nedrivning.
- Men det har også været en speciel og vanskelig sag, og derfor
vil vi gerne gøre lidt ekstra ud af
at sætte arbejdet i gang på denne

måde, forklarer Jørn Pedersen.
Lejerbos planer er at bygge 10-12 familieboliger i to
etager på
grunden.
- Vi har allerede sat en proces i gang. Vi
har en arkitekt på sagen,
vi har holdt
det første indledende møde
med Kommunens Planafdeling og går
alt vel, står vi
her om et års
tid til første
spadestik, fortæller Bent Ja- Synet af den forfaldne mølle har længe været en torn i
øjet på mange mennesker.
cobsen. I første omgang er det Lejerbos planer at så græs på arealet.
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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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Det er ikke integration at følge koranen
Kunstmuseet Trapholt vil gerne afholde
en ramadanmiddag på Koldinghus. Den
skal holdes kl. 22.07 for at følge Koranens

LÆSERBREVE
bud.
Til formået søger Trapholt 10.000 kr. fra
Kolding Kommunes integrationspulje til
”mad- og drikkevarer”. Arbejdsmarkedsudvalget har, meget fornuftigt, afvist at
støtte projektet på det tidspunkt.
Efterfølgende er Trapholts direktør, Karen
Grøn, blevet spurgt om, hvad hun mener
om beslutningen og udtaler bl.a.: ”Det har
vi jo skræmmende eksempler på fra 1930’ernes Tyskland og Rusland”.
Vi må forstå at mad og drikke for 10.000
skattekroner, under ramadanen, pludselig
er stor kunst. Så har politikerne selvfølgelig bare at betale ved kasse 1 og ellers
blande sig uden om.
Sådan spiller klaveret dog heldigvis ikke.
Jeg har meget godt at sige om Karen
Grøn, men i denne sag er vi uenige. Dels
er det selvfølgelig ikke kunst at spise under ramadanen. Derfor er der ingen
grund til at tale om kunstnerisk frihed.
Men vigtigst af alt, så er det at følge Koranens bud ikke integration, og derfor er
der overhovedet ingen grund til at søge
Kolding Kommunes integrationspulje.
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Integration kunne være at invitere til
et arrangement om, hvorfor man i
Danmark, har frihed til at skabe malerier som Jens Jørgen Thorsens,
digte som Holger Drachmanns tegninger som Kurt Westergaards,

er som Johannes Clausen Bjergs
eller Anne Marie Carl-Nielsens.
Hvorfor er det mon ikke er interessant for et kunstmuseum?
Det er vel ikke, fordi angsten for
vor tids formørkede samfund i
film som Nikolaj Arcels og statuvirkeligheden har erstattet 1930’-

ernes?
Søren Rasmussen
Viceborgmester
Dansk Folkeparti
Primulavej 7
6000 Kolding
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Politisk opbakning til placering af nyt besøgscenter
Kolding Kommunes miljøudvalg
har besluttet at arbejde videre med
den planlagte placering for et nyt
besøgscenter på Skamlingsbanken.
Beslutningen kommer i forlængelse af, at Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling har
udtrykt bekymring over placeringen.
”Den påtænkte placering er udpeget efter et grundigt forarbejde, og
i vilkårene for den arkitektkonkurrence, som nu udskrives, understreges det klart, at det nye besøgscenter skal indordne sig i landskabet,” understreger Birgitte Kragh,
formand for Miljøudvalget.
Det udpegede byggefelt fastsætter
rammerne for, hvor besøgscentret
kan opføres. Byggefeltet starter fra
skråningen umiddelbart neden for
Restaurant Skamlingsbanken og
slutter i sydøst for enden af den
nuværende ankomstvej til Skamlingsbanken.
Da hele Højskamlingen er fredet,

skal projektet godkendes af en
fredningsdommer, før besøgscentret kan opføres.
”Vi har behov for at forny og forstærke fortællingen om Skamlingsbanken, så stedet også vil være et
attraktivt kulturelt og landskabsmæssigt mødested for kommende
generationer. Her spiller det nye
besøgscenter placeret i forbindelse
med de historiske monumenter på
Højskamlingen en central rolle,”
understreger Birgitte Kragh.
Besøgscentret skal indeholde en
udstillingsdel, hvor der både er
plads til en fast udstilling om
Skamlingsbanken samt en særudstilling. Herudover vil centret
rumme café, toiletter, garderobe
samt faciliteter til mindre arrangementer.
Besøgscentret bliver på ca. 500
kvadratmeter. Bygningen skal tilpasses landskabet – ikke omvendt.
Derfor er det overordnede kriterium i arkitektkonkurrencen også

landskabet og stedets historie.
Den eksisterende udstillingsbygning samt parkeringsplads skal
nedlægges, og de nye parkerings-

arealer skal ligesom besøgscentret
indpasses i landskabet.
Arkitektkonkurrencen om nyt
besøgscenter foregår i perioden
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30. juni-28. september. Deltagerne er prækvalificerede
totalrådgivere. I slutningen af
november ventes vinderen af
konkurrencen udpeget. Herefter skal projektet godkendes
af en dommer i Fredningsnævnet. Fredningsdommeren
skal vurdere, om projektet
overholder fredningen af Højskamlingen.
Det nye besøgscenter, som
tidligst ventes at kunne indvies i forsommeren 2018, er et
af elementerne i den ambitiøse fremtidssikring af Skamlingsbanken som national
attraktion. Bag projektet står
Skamlingsbankeselskabet,
Fonden til bevarelsen af Klokkestablen samt Kolding Kommune. A.P. Møller Fonden
har skænket 40 mio. kr. til
projektet. Herudover er der
skænket godt en halv mio.
kr. fra Foreningen PlanDanmark til renovering af mindes- Det skraverede område viser byggefeltet på toppen af Skamlingsbanken. Byggefeltet fastsætter rammerne for,
hvor besøgscentret kan opføres i den arkitektkonkurrence, som nu udskrives.
mærkerne.
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Med jernbanen
fulgte mange
industrier
I år er det 150 år siden jernbanen
mellem Fredericia og Vamdrup
blev åbnet.
Jernbanen var en revolution af det
danske samfund. Kun få mennesker havde været uden for deres
fødesogn. Vejene var ikke asfalterede men hullede og grusbelagte.
Transportmidlet var for rejsende
dagvognen, som typisk kunne
tage seks passagerer, og den kørte
30 kilometer på en dag.
Med jernbanen åbnede der sig
nye muligheder, og samfundet
ændrede sig.
Man kunne nu bringe passagerer
hurtigere til andre byer, og som
noget helt nyt kunne man også
fragte varer hurtigt.
Hidtil havde man kun haft oksekærrer eller hestevogne til at køre
varer på.
Med jernbanen fik også mange

Margarinefabrikken Alfa på en tegning fra 1920. Den blev anlagt i 1897 og er et godt eksempel på et industriforetagende, der trak en hel by med sig i sin udvikling. Illustration i Bogen ”Jernbanen – Et led i
udviklingen”

byer nye industrier i de kommende årtier.
Et godt eksempel er margarinefabrikken Alfa i Vejen. Den blev
opført i 1897, da strækningen
Kolding-Esbjerg var åbnet i 1874.
Det var den driftige Johannes
Lauridsen, ejer af gården ”Grøn-

vang”, som anlagde fabrikken på
den bare mark et stykke fra Vejen
Station.
Og omkring fabrikken voksede
en hel by op.
Margarinefabrikken Alfa klarede
sig helt til 1992, da den måtte lukke.

Johannes Lauridsen var i øvrigt
bedstefar til Ingrid Vang Lauridsen, som giftede sig til efternavnet
Nymand.
Hun var en livlig og fantasifuld
pige. Høj, ranglet, fregnet og rødhåret.
Nu har De måske gættet, hvem
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årig.
Ingrid ligger begravet på Vejen
Kirkegård.
Ud over illustrationer lavede
Ingrid Vang Nyman også andet
kunst som malerier og keramik.
Vejen Kunstmuseum har en samling på over 250 af hendes værker. Illustrationerne til de svenske bøger findes dog i Stockholm.

Pippi Langstrømpe, som vi
kender hende fra Astrid Lindgrens bøger
Vejen station på et gammelt postkort.
hun var.
Rigtigt, det var kunstneren, som
tegnede til Astrid Lindgrens bøger
om Pippi Langstrømpe.
Som ung gik hun på Kunstakademiet men droppede ud, da hun
lod sig friste af andre tilbud. Herefter tilbragte hun længere perioder i Sverige, hvor hun blandt
andet blev gift, skilt og fik en søn.
I begyndelsen tjente hun penge

som opvasker og ved at folde lampeskærme sammen med veninden
Le Klint. I 1945 blev den første
udgave af ʺPippi Långstrumpʺ
med Vang Nymans illustrationer
trykt. Og herefter lavede hun illustrationer til andre bøger, aviser
med mere.
Hun vendte senere tilbage til Vejen, og i 1959 tog hun efter længere tids sygdom livet af sig som 43-

De vandt publikumskonkurrencen
I anledning af Kolding Marineforenings 100 års jubilæum var der en publikumskonkurrence i samarbejde med City Kolding. En udstilling af modeller af gamle skoleskibe, fregatter, linjeskibe, korvetter og hjemmeværnskuttere kunne i perioden fra den 6. til og med den 19. juni ses i seksten butikkers vinduer i City Kolding. De 13 af modelskibene var udlånt af modelskibsbygger Mogens Jacobsen.
Vinder af 1. præmien, som var et gavekort på 500,- kr. til City Kolding, gik
til Hanne Bohsen, Kolding. 2. præmien et gavekort til City Kolding på 300,kr. blev vundet af Jan Lindhardt, Kolding. 3. præmien et gavekort til City
Kolding på 200,- kr., det blev vundet af Torben Damm, Drejens. Vinderene
har fået direkte besked.
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H.C. Andersen gik i forbøn for bevarelsen af Koldinghus

Af Poul Dedenroth‐Schou
Fhv. museumsdirektør

hvor hans onkel Gerhard Faye
var amtmand.
Derfra rejste han over Hjørring
31. maj 1830 indledte H.C. Antil Frederikshavn, hvor hans bror
dersen sin første store Danmarks Ferdinand Christian Rørbye var
-rejse.
prokurator, og videre til Norge,
I København gik han om bord i
hvor han selv var født i 1803 i
damperen Dania for at sejle til
Drammen.
Århus, en overfart der tog 1½
H.C. Andersen kom til Kolding
døgn.
og så slotsruinen. 22. juni skrev
Med samme skib var maleren
han til vennen Ludvig Læsøe:
Martinus Rørbye, der ligeledes
”Kolding slot er en dejlig stor
her indledte sin omfattende rejruin, og fra slotsbakken ser man
seaktivitet. De to kendte hinanop i de tre danske provinser …
den gennem Høegh-GuldbergPolitimester Estrup gjorde mig
familien, og begge skulle siden- en visit, og jeg har lovet ham ved
hen rejse omkring i det meste af min ankomst til København at
Europa.
gå til Thomsen [Christian JürEfter nogle dage sammen i Årgensen Thomsen, medlem af
hus fortsatte rejsen via Randers
Oldsagskommissionen og Natiotil herregården Tjele.
nalmuseets stifter] og tale efter
Her blev Rørbye af helbredsgrunde et par dage, mens H.C.
Den unge H.C. Andersen tegnet
af
historiemaleren Adam Müller
Andersen rejste videre til Viborg
(det tidligst kendte portræt af
og derfra rundt i Jylland. Rørbye
digteren)
fortsatte via Viborg til Thisted,
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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 )

Tegning, som H.C. Andersen udførte i Kolding af Koldinghus
(med forkert årstal, påført H.C. Andersen selv)

evne, om ikke han kan
frelse slottet fra aldeles at
nedbrydes, som er en spot
og skam, men som der
dog meget frygtes for vil
ske”.
Måske virkede denne henvendelse efter hensigten.
I hvert fald blev der året
efter (28. maj 1831) ud-

stedt en kgl. resolution
om lukning af ruinerne,
for at de kunne ”blive stående i deres nuværende
tilstand som imposante til
byens og omegnens forskønnelse”.
Romantikken havde holdt
sit indtog i Danmark.
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Herbert von
Hörensagen

... husker, at den daværende radikale leder, Marianne Jelved, i 1999
fik gennemtrumfet, at det toldfrie
salg i EU blev fjernet. Det skete til
stor harme for bl. a. englænderne,
da det toldfrie salg på englandsbådene forsvandt.
Mon det kan genindføres nu, da
Storbritannien melder sig ud af
EU?
Man har da lov at håbe.

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 om julen?
Rudolf med den røde tud blev
ʺopfundetʺ af skribenten Robert
May.
Rudolf blev det 9. rensdyr foran
julemandens kane. Han havde
nemlig kun 8, før Rudolf kom
til.
Vi kender alle historien om den
stakkels Rudolf med den røde
tud, men vidste vi, at han blev
opfundet til et reklamefremstød
for et amerikansk stormagasin?
Nu hører Rudolf med til julen også i Danmark.
Julemandens tøj er reklameskabt.
Rygtet siger, at julemanden fik
sit knaldrøde tøj, da Coca Cola
Company brugte den kendte julemand med rødt tøj, stort skæg
og bælte i sin markedsføring.
Før den tid var julemanden
klædt i andre farver. Mon rygtet
er sandt?

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

