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Detaljerne
fortæller
En fræk smedelærling er kravlet
op ad en stige for
at belure en pige
i bad. Det er en
morsom detalje i
Kolding Miniby

Side 5
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At sømme budding op på en væg
At forstå Thulesen Dahls holdning til EU svarer til at sømme
budding op ad en væg. Sådan siger Margrethe Vestager i et
interview med Jylland‐Posten.
Og de ord skulle lige komme fra en radikal!!
Thulesen Dahl er tidligere blevet interviewet af tv om hans
reaktion på briternes beslutning om at forlade EU.
Og bevidstløst følger tv hans mening op med interviews
med andre danske politikere. Og her kører det hele af spo‐
ret, for de har alle udbredt sig om, hvad de mener om hans
mening.
Prøv i stedet at læse/lytte, hvad Thulesen Dahl har sagt, og
hvad han mener, Danmark bør gøre.
Hans holdning er, at vi bør afvente og se, hvad briterne og
EU når frem til i skilsmisse‐forhandlingerne.
Det kan vare flere år, før det er endeligt afklaret, og først da
kender man følgerne for briterne.
Hvis det ender lykkeligt for vore engelske venner, så kan
man vurdere, om det er noget for os at indlede forhandlin‐
ger med EU.
Så kort kan det siges, alt andet er spild af ord og tv‐tid.
Og buddinge‐sammenligningen siger mere om Vestager end
om Thulesen Dahl.
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Store danske navne optræder i Kolding
Det er nogle af Danmarks
største musikere, som indta‐
ger StudieRock i Kolding den
2. september.
Mads Langer har bjergtaget
Danmark med sine iørefal‐
dende og velskrevne popsan‐
ge siden 2005, og han har net‐
op udgivet sit femte album
Reckless Twin. Det er med
hits som Elephant, Microsco‐
pe og Heartquake, den 31‐
årige sangskriver har spillet
sig ind på hitlister i Danmark
og resten af Europa.
Dermed er der tale om et af
Danmarks allerstærkeste pop‐
navne som giver koncert Stu‐
dieRock.
Koldingenserne havde tors‐
dag den 21. juli mulighed for
at opleve Mads Langer i sit
rette element til Grøn Koncert
i Kolding. Når Mads Langer

vender tilbage til Kolding den
2. september, bliver det for at
forvandle campusområdet til
én stor studiestartfest.
Mads Langer får følgeskab af
den dugfriske Dj‐duoen
TooManyLeftHands, hvor
ekstatisk festeksplosion er i
vente.
Siden TooManyLeftHands fik
gennembruddet med mega‐
hittet ”To Young To Die” sid‐
ste år og løb af med titlen
‘Årets Danske DJ” ved Danish
Music Awards, har de skabt
sig en stor fanskare.
Reggaeduoen Djämes Braun
runder aftenen af og skruer
op for festen med deres popu‐
lære dance‐hall musik.
Hvis du har du har været i
nærheden af radioen det sene‐
ste år har du med garanti hørt
deres topsingle ”fugle”.

Duoen er nærmest blevet sy‐
nonym med leg med ord, øre‐
hængende melodiøsitet og no‐
get til både hjertet og danse‐
skoene.
Der er med andre ord lagt op
til fest, når Mads Langer,
TooManyLeftHands og
Djämes Braun giver koncert i
Kolding til StudieRock 2016.
Spilleplan for StudieRock
16:00 Pladsen åbner
17:00 Velkomst
17.05 Lokalt band
18:30 Mads Langer med band
20:15 TooManyLeftHands
22:15 Djämes Braun
23:30 Pladsen lukker
Fakta om StudieRock
• Koncerten foregår på en mid‐
lertidig scene på parkeringsplad‐
sen ved Syddansk Universitet,
Universitetsparken 1 i Kolding.
• Der sælges øl, vand og mad fra
boder på koncertpladsen.
• StudieRock er gratis og alle er
velkomne
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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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FDF skænker overskydende mad til Wefood
Madspild og socialt ansvar var i fokus, da FDFs årlige landslejr afvikledes d. 7.-15. juli. I de foregående år
har det været problematisk at finde
aftagere til overskydende mad fra det
store arrangement. Derfor har FDF nu
indgået samarbejde med Wefood.
I løbet af kort tid er madspild kommet
højt på dagsordenen hos mange danskere. I Danmark smides omkring
700.000 tons mad ud på årsbasis –
men på FDFs landslejr vil mængden
af mad, der ryger i skraldespanden i
år være langt mindre end førhen. På
lejrens sidste dag doneres alt overskudsmad til Wefood.
– Det har tidligere været svært at finde nogen, der ville aftage overskudsmaden fra landslejren, men verden
forandrer sig heldigvis. Det er 20 år
siden, jeg første gang var ansvarlig
for forplejningen på landslejren. Dengang talte man ikke om madspild og
vi smed meget mad ud, men nu er der
opstået denne mulighed, og det er jeg
rigtig glad for, siger FDF-

forplejningsansvarlig, Flemming
Lund.
Aftalen omfatter, at Wefood henter
overskydende brød, mælk og grøntsager. I landslejrens madboder vil der
ligeledes blive sat fokus på kampen
mod madspild i Danmark. Plakater
skal gøre arrangementets mange deltagere opmærksomme på, at overskudsmaden går til Wefood.
Ud over at mindske mængden af
madspild forventer FDFs forplejningsteam, at aftalen vil sætte fokus
på socialt ansvar hos lejrens deltagere. Samarbejdet med Wefood betyder,
at FDFs børn og unge er med til at
hjælpe verdens fattigste og lette presset på klimaet, når de lader være med
at tage mere mad end nødvendigt.
– Jeg håber, vi kan lære børnene og
de unge på lejren om at undgå
madspild og samtidig give dem en
social bevidsthed, fordi andre også
får glæde af overskudsmaden på den
her måde, siger Flemming Lund.
Også Folkekirkens Nødhjælps gene-

ralsekretær, Birgitte Qvist-Sørensen
er begejstret over det nyligt indgåede
samarbejde: - Vi er rigtig glade for, at
FDF har valgt Wefood som aftager af

landslejrens overskydende mad. Maden vil blive solgt i vores butik på
Amager, hvorfra alt overskud går til
Folkekirkens Nødhjælps arbejde .
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Finurlige detaljer i minibyen
De har sikkert moret sig kosteligt,
de modelbyggere, som skabte
nogle finurlige detaljer i baggår‐
den til ejendommen i Torvegade i
Kolding Miniby.
Her ser man en knægt på en stige,
og han kikker ind gennem et vin‐
due på en dame, der tager bad.
I minibyen lægger man vægt på at
fortælle, hvem der har boet i de
forskellige huse.
Og på et lille skilt fortælles det,
hvem personerne i tableauet er.
Drengen på stigen er Knud Niel‐
sen, som var 17 år og lærling i et
smedeværksted i en bygning i
baggården til ejendommen i Tor‐
vegade.
I vinduet til badeværelset ses den
21‐årige Regine Knudsen. Hun
var født i Dalby og arbejdede som
stuepige hos præsten, der havde
lejligheden. I øvrigt kan man på
bygningens forside se præsten
kikke ud af et vindue mod Torve‐
gade.
Badeværelset menes at være et af

de første, som blev indrettet i Kol‐
ding, kan minibygger Ole Nielsen
fortælle.
Smedelærlingen har således en
”faglig” interesse i at kikke ind og
er slet ikke blot en lurer.
Personerne er altså rigtige nok,
men situationen med stigen og
drengen må vist tilskrives mini‐
byggernes frie fantasi.
Ole Nielsen er efter en længere
pause tilbage som vagt i Kolding
Miniby ved Geografisk Have.
Han og hans kone Britha, som har
været med længe som vagt, er en
del af de mange frivillige, som
skiftes til at være til rådighed for
minibyens gæster, der ofte har
mange spørgsmål.
Vagterne er udstyret med et lille
skilt, som fortæller, hvem de er,
og at de er tilknyttet minibyen.
Især modellen af Sct. Nicolai Kir‐
ke giver anledning til mange
spørgsmål fra de besøgende i mi‐
nibyen, fortæller Ole Nielsen.
De undrer sig over, at kirken er

Ole Nielsen og fru Britha ses her foran modellen af Sct. Nícolai
Kirke, som giver anledning til mange spørgsmål fra de besøgende.
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Der er brug for P‐plad‐
sen i Chri‐ MIN MENING
stiansfeld

Her ses forsidebilledet i en lidt større udgave.
hvid. Når man ser den i dag,, er
den jo opført i røde sten.
‐ Jeg forstår godt deres undren,
siger Ole Nielsen, men kirken var
faktisk engang hvid.
‐ Det var den indtil 1886, da kir‐
ken gennemgik en omfattende

restaurering, og de røde mursten
kom til.
‐ Kolding Miniby afspejler jo Kol‐
ding, som den så ud dengang i
1860‐1865, og derfor har vi ladet
kirken opføre hvidkalket.
I øvrigt får vagterne mange andre

Der er overvejelser om at sælge den kommu‐
nale parkeringsplads på i Jernbanegade i
Christiansfeld.
De overvejelser bør man helt droppe. Det er
en rigtig dårlig ide at sælge og nedlægge par‐
keringspladsen. For der er god brug for den.
Med de mange mennesker, som besøger
Christiansfeld som turister, så er p‐pladsen
vigtig til private biler, men sandelig også for
busser, da den er lang nok og velegnet til
dem.
Turistbusserne kan komme ind sydfra ad
Haderslevvej, dreje ind ad Jernbanegade og
parkere, så turisterne ikke skal gå helt ude fra
Aldi. Det har så også den fordel, at busserne
ikke skal ind igennem byen.
Der er gjort så meget for at gøre Christians‐
feld til UNESCO‐by og gøre den attraktiv at
besøge. Det er dejligt, men vi skal også huske,
spørgsmål f.eks. fra gæ‐
at de besøgende skal have mulighed for at
ster, som tidligere har
parkere, uanset om de kommer i bil eller bus.
boet i byen og gerne vil
Molle Lykke Nielsen
genfinde deres huse i den
Næstformand i Teknikudvalget
indre by.
Mosegyde 11
6094 Hejls
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Efter et liv i uvidenhed fandt Dan sin familie i Canada
I mere end 60 år vidste Dan Lund,
Vamdrup, ikke, hvem der var
hans far. Lige siden han var lille,
havde han tit spurgt sin mor om
det, men han havde aldrig fået
noget svar.
Moderen, Henny Lund, var stue‐
pige på Nakkebølle Sanatorium
på Fyn og senere på Augusten‐
borg Sygehus.
Dan Lund, der blev født i 1948,
voksede op hos sin mor og sin
stedfar. Den sidste mente, at dren‐
gen var i vejen, og han kunne ikke
lide drengen. Dan Lund følte sig
uønsket og anderledes. Så kom
han i pleje hos sin mormor i Vam‐
drup, hvor han havde det godt,
men hele livet har det naget ham,
at han ikke kunne få at vide,
hvem hans rigtige far var.
I Vamdrup begyndte hans ar‐
bejdsliv som murer, og han var i
mange år først hos Andreas Schou
og dernæst hos Jørgen Aagaard,
da virksomheden blev til Teknos‐

Schou. Dan Lund
har kun meget
rosende ord at
sige om virksom‐
heden og de to
chefer. Han trive‐
des godt her,
men stadig tænk‐
te han meget
over, hvem hans
far var.
Da han fyldte 50
år, og hans mor
var med til fød‐
selsdagen, for‐
langte han efter‐
trykkeligt at få at
vide, hvem der
Fra velkomsten i Toronto ses fra venstre det Britta, Sonja, Dan, Ina og Helene.
var hans far.
Men moderen brast i gråd og sag‐ arkivet i Viborg, som henviste til
fædre, idet blodprøver viste, at de
de, at det vidste hun ikke.
arkivet i Odense. Dér fandt de en alle tre kunne være han far, og
Da Dan Lund for nogle år siden
meget omfattende sag om mode‐ alle tre blev en tredjedel af fader‐
skabet.
gik på efterløn, satte han og hans ren og faderskabet til Dan Lund.
kone, Helene, sig for, at nu skulle Det viste sig, at der var tvivl om
Dan Lund ledte videre, og plud‐
mysteriet opklares. De besøgte
faderskabet, og tre forskellige
selig blev navnet Ejnar interes‐
adskillige lokalarkiver og Lands‐ mænd blev udlagt som mulige
sant. En nabo mente nemlig, at
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Dan Lund, for nu var en cirkel
sluttet. Det viste sig, at jeg havde
fire søskende i Canada. Tre sø‐
stre, Britta, Sonja og Ina samt bro‐
deren Tonny.
En DNA‐test har bekræftet, at

Dan Lund
Dan lignede denne mand, Ejnar
Nielsen, som i 1956 var udvandret
til Canada.
Så begyndte han over nettet at søge
efter danske navne i Canada, men
uden resultat. Videre gik jagten
efter venners råd via telefonbøger.
Hans svigersøn begyndte også at
lede, og pludselig en dag for fire år
siden ringede svigersønnen og for‐
talte, at han havde talt med Dan
Lunds søster.
‐ Jeg begyndte at græde, fortæller

det var rigtigt.
Det viste sig, at hans biologiske
far, Ejnar Nielsen, var død.
Dan Lund fik kort efter besøg fra
Canada, og i 2013 rejste han og
fru Helene til Toronto for at mø‐

de hans søskende og deres famili‐
er.
Og så glæder de sig til september,
da hans broder, Tonny, kommer
til Danmark på besøg i Vamdrup.
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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 )

Martin Wilde fortæller om
Koldings jernbanehistorie
Onsdag den 14. september
kl. 19‐21 er der på Kolding
Bibliotek foredrag, hvor
Martin Wilde gennemgår
jernbanehistorien, som den
ser ud i Kolding.
I 1840ʹerne kom de første
planer frem om jernbaner i
Jylland, siden udviklede
kampen om oplandet sig til
en veritabel jernbanekrig
mellem de østjyske købstæ‐
der.
Storhedstiden varede kun
kort, så fulgte indskrænk‐
ninger og nedlæggelser.
1970ʹernes energikriser og et
DSB i oﬀensiv betød et ven‐
depunkt, der har ført til den
moderne jernbane med
timedrift, intercitytog, elek‐
trificering og en automatise‐
ring af jernbanedriften i Kol‐
ding, der nu er næsten uden
lokale medarbejdere.
Foredragsholder Martin
Wilde er journalist, forfatter

Martin Wilde
af flere jernbanebøger samt
gennem mere end 10 år re‐
daktør af jernbanetidsskrif‐
tet Togfløjten.
Foredraget understøttes af
et righoldigt kort‐ og billed‐
materiale.
Det er gratis at deltage, men
der skal bestilles billetter.
Bemærk: billetter kan først
reserveres fra den 1/9
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Hörensagen

... har læst, at pokemon er meget
populært og nu også hos dele af
det amerikanske politi.
På en politistation så man en nat
en mand iført nattøj vandre rundt
på stationens område. Manden var
opslugt af pokemon‐spillet og vid‐
ste ikke, hvor han var.
Politiet fandt ud af, at han var en
eftersøgt forbryder, og han blev
straks anholdt.

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, at…
at Kemal Atatürk, Tyrkiets første
præsident, oprindelig hed Mustafa
Kemal?
I 1934 blev han hædret med tilnav‐
net Atatürk, som betyder tyrkernes
fader.
I hans regeringstid fra 1923 til 1938
blev der opført i tusindvis af sko‐
ler, og skolegang blev obligatorisk
og gratis. Han stod for kvinders li‐
geret, og de fik overdraget lige ci‐
vile og politiske rettigheder.
Atatürk afskaﬀede det arabiske al‐
fabet som det oﬃcielle og erstatte‐
de det med det latinske alfabet.
Han indførte den gregorianske ka‐
lender og metersystemet.
Tyrkerne skulle have et arveligt ef‐
ternavn. Han reducerede skatterne
for landbefolkningen, indførte
forbud mod kvinders slør og op‐
hævede bestemmelsen om, at is‐
lam var Tyrkiets statsreligion.
Religion var efter hans mening en
privat sag.

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

