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Damp og
røg for alle
pengene

Søndag den 7. august kører Sydjyllands Veterantog
sommerens sidste
ture på Vejle-Jelling
strækningen.
På Kurt Nielsens
billede ses foreningens damplokomotiv, som i år fylder
100 år.
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Lad os få en sportsfri tv‐kanal

KOLDING SENIOR

Der er lagt op til en hidsig debat, når Folketinget til efteråret skal
drøfte DR’s fremtid. Den løntunge mastodont har fået vokseværk
og rummer nu seks tv‐kanaler.
Dansk Folkeparti foreslår, at der spares 25 pct. på DR’s knap fire
milliarder kroner store budget.
Nedskæringen skal foregå over en femårig periode, og partiet er
samtidig klar med konkrete forslag til, hvilke DR‐kanaler der skal
have kniven. Det drejer sig om, at radiokanalen P3 skal sættes i
udbud, P7 Mix skal skrottes, DR3 skal flyttes over på nettet, og tv‐
kanalerne Ramasjang og Ultra lægges sammen til én kanal.
Det lyder som en fornuftig ting, men man kunne gå et skridt vi‐
dere og oprette en sportskanal, så de efter sigende mange sports‐
interesserede kunne få deres behov dækket. Den skulle være bru‐
gerbetalt, og indtægterne derfra kunne bruges sammen med de
øvrige besparelse til at gøre licensen billigere. Det ville sikkert
vække glæde hos de mange ikke‐sportsinteresserede.
I øvrigt kan man kun tage sig til hovedet, når man hører en me‐
dieordfører fra Enhedslisten sige, at DR beriger os med kultur, og
vi skal være glade for de mange gratis programmer.
Man skal vist være plankeværksseer for at få tv gratis. Vi andre
betaler licens.
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Veteranudstilling og kræmmermarked
For 11. gang blændes der op for
Veteranudstilling på Landbomu‐
seet Kolding, Brødsgårdsvej 52,
Kolding. Det sker i weekenden
lørdag den 13. og søndag den 14.
august. Åbningstiderne er begge
dage kl. 10 – 16. Fhv. minister
Eva Kjer Hansen står for den oﬃ‐
cielle åbning lørdag kl. 11.
Brødsgård danner atter rammer‐
ne omkring årets Veteranudstil‐
ling, hvor man har mulighed for
at præsentere sine flotte, spæn‐
dende og attraktive gamle trakto‐
rer, maskiner, biler, motorcykler
og knallerter. De særdeles fine
faciliteter, Brødsgård råder over,
er helt ideelle til den form for ud‐
stilling. Der er helt perfekte P‐
forhold.
På gårdspladsen, som danner al‐
le tiders arena for det traditions‐
rige kræmmermarked, kan der
sælges både nye og brugte eﬀek‐
ter, mulighederne er mange. For
yderligere oplysninger klik ind
på vores hjemmeside, hvor man

Eva Kjer Hansen
kan se standstørrelser, pris m.m.
eller kontakt os direkte.
Børnene er der også tænkt på, de
kan komme en tur ud i området
med hest og vogn, der er ingen
tvivl om, at det er en oplevelse,
de vil nyde. Derudover vil der
være ponyridning, rebslåning, i
slåning af søm, kuglespil og en
legetrailer med traktorer maski‐
ner m.v., som børnene kan lege
med.
De ca. 2.500 dele som Landbo‐
museets unikke samling, der er
både istandsat og registreret,

rummer efterhånden så mange
oplevelser fra landbrugets start
og op til i dag, at det bestemt er
et besøg værd.
Den fantastiske samling indehol‐
der maskiner samt værktøj fra
husholdning, landbrug og alle
beslægtede erhverv. Det vil der‐
for være et yndet udflugtsmål.
Derudover vil landsbysmeden
være til stede og vise hvordan
man smeder i gamle dage.
Museet håber mange kommer
med deres klenodier og udstiller
dem, og endnu flere vil benytte
lejligheden til at se udstillingen.
Til at passe på de udstillede trak‐
torer, makiner og biler er der
selvfølgelig folk på pladsen fra
fredag eftermiddag til søndag af‐
ten. Udstillerne vil begge dage
blive tilbudt et gratis måltid mad
om middagen samt kaﬀe. Der vil
også blive overnatningsmulig‐
hed for udstillerne i camping‐
vogn eller telt.

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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Lokomotivrøg er ikke forurening,
den er bare et gammelkendt miljø
Kurt Nielsen, tidligere lokomotivfører ved DSB, snusede med
velbehag duften ind af kulrøg fra Troldhedebanens lokomotiv
nr. 12.
Sammen med hundreder af andre tog han en tur med Sydjyl‐
lands Veterantog fra Vejle til Jelling.
‐ Det er en dejlig tur gennem et smukt landskab, fortæller han,
og jeg nød duften af kulrøg, som for mig ikke er forurening men

Troldhedebanens lokomotiv nr. 12 er klar
til afgang fra Vejle.

Ankommet til Jelling
flokkes mange for at
få en snak med lokomotivføreren.

derimod er miljø og nostalgi. Da lokomotiv nr. 12 havde prustet sig
vej op gennem Grejsdalen og stønnende holdt pause i Jelling, stod
alle passagerer fra de seks vogne ud. I Jelling var der kaﬀe og skære‐
kage til alle. Nogle besøgte Jellingemuseet, mens andre efter en kort
ventetid kørte tilbage til Vejle.
Lokomotiv nr. 12 er i øvrigt 100 år gammelt.
Privatbanen Troldhede‐Kolding‐Vejen Jernbane, som blev Dan‐
marks længste privatbane, åbnede i 1916, midt under 1. verdenskrig,
fortæller Kurt Nielsen. Det gjorde, at man dengang ikke kunne købe
tyskbyggede lokomotiver. I stedet havde man rettet blikket mod
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Schweiz, hvor man hos Lokomo‐
tivfabrikken i Winterthur fik
konstrueret og leveret 4 damplo‐
komotiver benævnt TKVJ 1‐4. På
Troldhedebanen, som var TKVJ’s
daglige navn, gjorde de 4 loko‐
motiver god fyldest i de mange
godstog i de første år.
Under 2. verdenskrig, hvor
brændselsforsyningen i form af
olie og benzin svigtede, fik
damplokomotiver til opgave at
køre med tørv og brunkul.
I 1942 blev lokomotiverne om‐
nummereret fra 1‐4 til 11‐14.
TKVJ 2 skiftede dermed navn til
TKVJ 12.
Efterhånden normaliseredes situ‐
ationen efter krigen, og behovet
for store godstog hos TKVJ
svandt ind. De 4 lokomotiver
blev enten ophugget eller for
TKVJ 12’s vedkommende hensat.
Her stod lokomotivet stadigvæk
i 1968, da banen blev nedlagt.
Kolding Lokomotivklub overtog
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TKVJ 12, som dog langt fra var
køreklar.
Faktisk har lokomotivet været
under restaurering i større eller
mindre omfang siden dengang.

En restaurering som nu er tilen‐
debragt.
I efteråret 2015 kørtes de sidste
prøvekørsler, og de forskellige
tilladelser var i hus.

TKVJ nr. 12 kunne dermed igen
komme ud og arbejde på skin‐
nerne.
Den 9. juli 2016 blev lokomoti‐
vet oﬃcielt indviet.
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Nu sender tv det sidste afsnit af ”Store forretninger”
Over flere uger har DR 1 gen‐
udsendt ”Store forretninger I,
II og III”.
Nogle af os har siddet og fry‐
det os over gensynet med Mr.
Selfridge,
den
dynamiske
amerikanske forretningsmand,
som med sin nytænkning
vendte op og ned på butiksli‐
vet i London.
En skam, at serien skulle ende
så uafklaret med en romance
med en svindler (Nancy) og en
bestyrelse, der ville af med
Harry Selfridge .
Men der er håb forude. Kol‐
ding Senior spurgte i onsdags
DR TV, om danske seere får en
fortsættelse. I England har man
netop haft premiere på en sek‐
tion IV.
TV svarede, at de fra mandag
den 29. august kl. 17.05 sender
sektion 4. Så vi kan altså glæde os
til endnu 10 afsnit af serien. I Eng‐
land har de fået stor succes med

over 8 mill. seere til hvert afsnit.
Men så er det også slut. Briterne
havde planlagt en yderligere sek‐
tion, men har droppet planerne.

Måske godt det samme, for Harry Her ses hele persongalleriet i
Selfridge døde som en ludfattig og den engelske tv-succes ”Store
forretninger”.
ensom mand.
LGH
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Programmet for Kolding Kulturnat er på gaden
Banegårdspladsen og rundt i by‐
ens gader, te‐selskab og kunst ved
den Spanske Trappe, grønne
smagsprøver og bæredygtige op‐

Årets program for Kolding Kul‐
turnat er nu på gaden. I alt 48 si‐
der spækket med kulturelle ople‐
velser for enhver smag ligger klar
i byens
butikker og oﬀentlige kulturinsti‐
tutioner fra fredag den 5. august.
Der er god grund til at glæde sig
til fredag den 26. august, hvor
Kolding Kulturnat forvandler
midtbyen til et spirende og syden‐
de mekka af kulturelle og sanseli‐
ge oplevelser. Netop sanserne er i
fokus på kulturnatten; ”Stedsans”

er årets tema og med et tætpakket
program med musik, dans, teater,
kunst, design og meget andet er
der rig mulighed for at få liv i alle
sanser og opleve nye steder i by‐
en.
Programmet byder blandt andet
på loungestemning i den midlerti‐
dige, grønne oase
”Biblioteksparken”, koncert med
Kalle fra Ramasjang, latinameri‐
kanske rytmer i Munkegade, Asi‐
an Corner på Tombolapladsen,
masser af musik på Akseltorv, på

levelser i Grøn Søndergade, et kig
bag kulisserne på Koldinghus,
åbent hus på Rådhuset, smugkro
på Mungo Park Kolding og me‐
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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 )

get, meget mere.
Foruden det trykte pro‐
gram kan man allerede nu
gå på opdagelse i kultur‐
nattens arrangementer på
http://oplevkolding.dk/
kultur/kulturnat og følge
med på Facebook – Kolding
Kulturnat.
Kulturnatten arrangeres af
Kolding Kommune, City
Kolding og lokale frivillige
kræfter og kulturinstitutio‐
ner.
Flere af aktiviteterne på
kulturnatten er en del af
Trekantområdets Festuge,
som fortsætter i ugen efter
Kulturnatten (26. aug. – 4.
sept.). Festugen i Kolding
byder bl.a. på stedsans i
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storformat til StudieRock,
hvor facaden på SDU bliver
forvandlet til et gigantisk
galleri. Spillestedet Pitstop
bliver omdannet til et funky
jazzhouse for unge. På Kol‐
dinghus gjalder ‐ og kalder ‐
kongens jagthorn til Borger‐
køkken. I den midlertidige
Bibliotekspark er der chil‐
lout‐lounge, sangskriveraf‐
ten og ”StorySlam”. Og så er
der selvfølgelig rig mulig‐
hed for at tage ud og ”sted‐
sanse” kulturen i Vejle, Bil‐
lund, Vejen, Haderslev,
Middelfart og Fredericia.
Det er blot at hoppe i bilen
og tage af sted. Følg med og
find ud af, hvad du skal op‐
leve på www.trekantfest.dk.

Se filmen om Kolding Miniby
På Aktivitetscentret Basagerhus i Nr. Bjert er der man‐
dag den 5. september fremvisning af DVD´en ”Kolding
Miniby”. Den er produceret af Lars Gregers Hansen og
Olaf Hermansen og vise historien bag minibyen. Der er
adgang for alle interesserede.
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Vidste De, at…
‐ den skudsikre vest, brandtrapper,
vinduesviskere og laserprintere blev
opfundet af kvinder

... spekulerer på, hvad man
kan gøre for at protestere
mod de mange genudsendel‐
ser på tv. Måske skulle man,
når det næste indbetalings‐
kort til tv‐licens kommer,
blot tage en kopi af sidste års
indbetalingskort og sende det
ind for at gøre opmærksom
på, at når tv går ind for gen‐
brug, så gør seerne det også.

‐ astronauter ikke må spise kål, fordi
deres prutter kan ødelægge rumdrag‐
ten
‐ Det er ulovligt i Danmark at starte sin
bil, hvis nogen befinder sig under den
‐ Hjernen skrumper med 2‐3 gram om
året hos midaldrende og med 3‐4 gram
hos ældre
‐ 1/3 broccoli stilk indeholder mere C‐
vitamin end ca. 1 kg appelsin eller 204
æbler

Send en mail til
75502555@mail.dk
og vi sætter dig på listen, så
du får besked, når en ny
KOLDING SENIOR er på

‐McDonalds blev grundlagt i 1954 af
brødrene McDonald og milkshakema‐
skinesælgeren Ray Kroc. Den første
McDonalds uden for USA åbnede i Ca‐
nada i 1967 og i 1981 kom kæden til
Danmark. I dag er der 99 McDonalds i
Danmark. McDonalds serverer hver
dag mad og drikke til ca. 45 millioner
kunder i 28.700 restauranter i 120 lan‐

nettet.

de.

oBliv

gratis abonnent

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

