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Prins Henrik
viser sin
jadekunst
Prinsens store interesse er asiatisk
jadekunst, og hans
fine samling findes
til hverdag i hans
arbejdsværelse på
bl.a. Fredensborg.
Nu kommer prinsens samling til
Kolding, hvor den
kan ses på Koldinghus.
Fotograf: Iben Kaufmann
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Stikkerlinie til Tyrkiet
Man gyser ved at høre, at præsident Erdogan har åbnet en telefonisk stikkerlinie til Ankara, så hans tilhængere i bl.a. Danmark
kan anmelde hans modstandere eller sympatisører med Gülenbevægelsen.
Prædikanten Gülen, påstås det, er hovedmanden bag det nylige
mislykkede kupforsøg i Tyrkiet og er i eksil i USA.
Indtil nu har Erdogan ladet 35.000 mennesker fængsle, og for at
skaﬀe plads i fængslerne, har man løsladt mange ”rigtige forbrydere”.
I Danmark er der eksempel på, at forældre har måttet tage deres
børn ud af skoler, der menes at være Gülentilhængere. Og ingen
ved, hvad der venter 3-4 generations indvandrere, som har udtrykt kritik af Erdogan-styret, og som vil på besøg i Tyrkiet.
Tyrkiet har modtaget milliarder af euro fra EU for at bremse
flygtningestrømmen, men landet truer med at løbe fra aftalen,
hvis det ikke får visumfri adgang til EU.
Danske politikere har optrådt som nogle skvat i forhold til Tyrkiet. En del vil gerne have landet med i EU og tier, for ikke at fornærme nogen. Det er ynkeligt.
Tyrkiet hører ikke hjemme i EU. Det er et mellemøstligt land, der
savner demokratisk kultur, og derfor bør enhver snak om EUmedlemskab høre op.
LGH
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Prins Henriks jadesamling udstilles på Koldinghus
Prins Henrik har hele sit liv samlet på asiatisk jadekunst. Samlingen, der til daglig står på Fredensborg Slot, Amalienborg og på
Château de Cayx, spænder vidt
både i stilarter, størrelse, form og
farve og tæller over flere tusinde
genstande. Dele af denne samling
udstilles nu for første gang og kan
opleves på Koldinghus fra 21. januar – 25. august 2017 i udstillingen ”Himmelsten. H.K.H. Prins
Henriks samling af orientalsk jadekunst”.
Jadesten, der i Asien har fået det
poetiske tilnavn Himmelsten, er
på grund af sin skønhed, farve og
tekstur gennem årtusinder blevet
brugt til udskårne figurer, kejserlige brugsgenstande, gaver til de
døde, beskyttende talismaner og
smykker.
Jade har ikke i samme omfang været brugt i Danmark, og derfor vil
udstillingen give den besøgende et
enestående blik ind i et kunst-

håndværk, der ikke alene er fremmed for vores kultur, men som
strækker sig flere tusinde år tilbage i tiden.
”Prins Henriks eminente samling
af jadefigurer udgør en enestående
platform til formidling af materialet jade, der er en forholdsvis
ukendt ædelsten for langt de fleste
i den vestlige verden. Et ukendskab, der står i skarp kontrast til
Asiens tusindårige historie og kultur, hvor jadekunst har været en
integreret del af livet. Den forestående særudstilling på Koldinghus
skal være med til at udbrede
kendskabet til jadekunsten og
samtidig portrættere en entusiastisk og passioneret samler”, siger
museumsdirektør Thomas C.
Thulstrup.
Prins Henrik vil i små kortfilm
selv introducere de besøgende til
udstillingens seks forskellige temaer: Farve, form, brug, religiøse
genstande, fabeldyr og historiske

stilarter. I filmene vil prinsen
fortælle nogle
af de historier
og erindringer,
der knytter sig
til udvalgte
genstande, og
prinsen vil fortælle om baggrunden for sin
store passion
for jadekunst.
”Det er en glæHans Kongelige Højhed Prins Henriks private samling
de at få lov til af orientalsk jadekunst udstilles på Koldinghus i 2017 .
Fotograf: Lærke Posselt
at dele min
fascination af
neret af materialets historiske
orientalsk jadekunst med publisymbolværdi, dets karakter, forkum, der besøger udstillingen på
merne og ikke mindst de vidunKoldinghus. Samlingen er blevet
derlige farver og strukturer som
til igennem mange år, og jeg ser
frem til at se den i nye rammer på jadestenen kan indeholde”, udtaler prins Henrik.
Museet på Koldinghus. Ikke bare
er der mange minder og gode opPrins Henrik forestår den oﬃciellevelser knyttet til hver enkelt gen- le åbning af udstillingen på Kolstand, men jeg er også dybt fascidinghus den 21. januar 2017.
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Kulturnatten kickstartes med dialog

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.

P-pladsen Sneglen bliver forvandlet til Biblioteksparken på Kulturnatten og i den efterfølgende kulturuge.
På Kulturnatten åbner en udstilling på biblioteket om en ny helhedsplan for Kolding midtby,
som Plan- og Boligudvalget har
sendt i høring.
Samtidig bliver p-pladsen ’Sneg-

len’ forvandlet til ’Biblioteksparken’.
Hvad i alverden er meningen?
Det spørgsmål vil forbipasserende formentlig stille sig selv, når p
-pladsen ’Sneglen’ på Kultur-

natten og i den efterfølgende
festuge bliver tryllet om til et
grønt byrum og omdøbt til Biblioteksparken. Svaret giver byplanlægger Lars-Uﬀe Hansen.
’Vi laver et midlertidigt grønt

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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byrum foran biblioteket for at gøre opmærksom på udspillet til en
ny helhedsplan for Kolding midtby, som er på vej i høring. Samtidig vil vi gerne inspirere borgerne
til at se, hvordan grønne mødesteder i fremtiden kan præge bymidten’, siger byplanlægger i By- og
Udviklingsforvaltningen Lars
Uﬀe-Hansen.
Midtbyens udvikling er også i fokus, når en udstilling om helhedsplanen åbner den 26. august på
biblioteket.
Her har man mulighed for at
komme med input til, hvordan
man synes Kolding midtby skal
udvikle sig.
’Udstillingen viser, hvordan
midtbyen kan styrkes og udvikles, så vi både får en god ramme
for et aktivt kultur- og handelsliv
og attraktive boligområder med
mange rekreative muligheder.
Som en del af udstillingen opfordrer vi til, at de besøgende giver
deres mening til kende og kommer med input til fremtidens
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midtby’, fortæller Lars-Uﬀe Hansen.
Man kan komme med sine forslag ved at komme forbi udstillingen på biblioteket, som bliver vist
frem til 4. september. Hvis man
ikke har mulighed for det, kan
man sende sit input
til byogudvikling@kolding.dk og
skrive ’Helhedsplan’ i emnefeltet.
Helhedsplanen er i høring fra den
26. august til 21. oktober 2016 og
kommer til at ligge på kommunens hjemmeside på kolding.dk/
hoeringer
I Biblioteksparken kan du slappe
af med en kop kaﬀe, en god bog
fra biblioteket, hænge ud med
vennerne fra studiet og lade dig
overraske af spændende aktiviteter og arrangementer gennem hele
ugen fra kulturnatten den 26. august til 4. september.
Læs mere og se programmet på
oplevkolding.dk/kulturnat
Helhedsplanen er udarbejdet af
By- og Udviklingsforvaltningen
med inddragelse af interne og

eksterne interessenter og opstiller
principper for udviklingen på
seks helt centrale byudviklingsområder.
Principperne skal være afsæt for
en efterfølgende dialog om reali-

seringen af disse områder. Udviklingsområderne er: Nicolai Plads
og Borchs gård, Ålegården, Byparken, Campusområdet, Banegårdspladsen, Inderhavnen og
Gimbel.
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Designkonkurrence
giver nye former til
Kolding By
Design Week Kolding og Kolding
Kommune indbyder til urban design konkurrencen form:By. På
højkant er form:By prisen 2017 og
en pengepræmie på 50.000 kr.
Synes du, der mangler noget i Kolding by? Har du en god ide til en
interaktiv installation, der kan skabe nye former i bybilledet? Du har
nu muligheden for at deltage i designkonkurrencen form:By og vise
former, som Kolding aldrig har set
før.
Form:By handler om at skabe nye
former for byudvikling og nye
måder at bruge det urbane rum.
Konkurrencen går ud på, at der
skal designes en midlertidig installation, der skal inddrage de mennesker, der bruger og færdes i byen. Installationerne skal udstilles i
tre synlige byrum i Kolding. De tre
byrum er Tombolapladsen i Kolding City, parken ved Slotsøbadet
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og området foran Syddansk Universitet Kolding. Hvert byrum
har sit eget tema som skal være
udgangspunktet for den installation, der skal pryde stedet.
De bedste forslag inden for hvert

af de tre temaer modtager et kontant bidrag på 22.017 til produktion af installationen. De færdige
installationer vil blive præsenteret til Design Week Kolding, som
løber af stablen i uge 22 2017.

Hvem, der løber af sted med
form:By prisen og de 50.000 kr.,
afgøres ved afstemning af borgere og brugere af installationerne i
forbindelse med Design Week
Kolding.
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1,4 mio. kr. til bedre alkoholbehandling
Kolding Kommune har modtaget
et tilskud på 1,4 mio. kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet til en
øget indsats omkring kommunal
alkoholbehandling.
Pengene er øremærket døgnbehandlingspladser på behandlingstilbuddet Ringgården.
Alkoholbehandlingen i Kolding
Kommune har i de sidste år samarbejdet med Ringgården netop
for at styrke og uddanne medarbejdere i alkoholbehandlingen til
at identificere, udrede og ambulant behandle med en dobbeltfokuseret behandlingstilgang.
Dvs. at man i behandlingen arbejder med både sindslidelsen og
alkoholmisbruget på samme tid.
Samarbejdet vil nu kunne udvides,
med det resultat, at flere borgere
identificeres og kommer i dobbeltfokuseret døgnbehandling.
- Det er hårdt for både pårørende
og børn at dele liv med en alkoholiker. Familier, hvor alkohol af en

sindslidende bruges som selvmedicinering, er specielt udfordrede.
I de situationer, er et mere indgribende tilbud, end vores ellers succesrige dagbehandlingsprogram,
rigtigt og vigtigt. I Kolding har vi
valgt at have stort fokus på alkoholbehandling, og nu får vi et ekstra tilbud som passer ind i viften.
Vi er allerede en af de få kommuner, der har vedtaget en social
kvalitetsstandard på alkoholområdet - lovgivningsmæssigt kræves
der udelukkede en standard for
behandling af stofmisbrug. Men vi
ved hvor hårdt børn rammes, og at
det rammer både høj og lav at have et overforbrug, fortæller Lis
Ravn Ebbesen, formand for Socialog Sundhedsudvalget i Kolding
Kommune.
Kolding Kommune har i gennemsnit seks borgere i døgnbehandling pr. år.
Gennem ansættelse af en psykiatrisygeplejerske forventes det, at

Lis Ravn Ebbesen

der vil blive identificeret flere borgere med en dobbeltbelastning og
dermed også flere, der skal tilbydes en særlig tilrettelagt behandling- herunder dobbeltfokuseret
døgnbehandling.
Alkoholbehandlingen arbejder

allerede på flere fronter, for at
identificere dobbeltbelastede borgere.
En af metoderne er blandt andet
ansættelsen af en psykiatrisygeplejerske.
Sygeplejersken vil indgå i den ambulante alkoholbehandling med et
særligt fokus på gruppen af sårbare borgere.
Det vil betyde en højere grad af
identificering og fastholdelse af de
borgere der fra gruppen der er i
behandling.
Det er dog langt fra alle, der skal i
døgnbehandling.
Mange får det allerede bedre ved,
at sygeplejersken får etableret kontakt for borgerne til andre instanser, som lokal- og kommunal psykiatri og egen læge, men med den
øgede indsats på området forventes det, at der vil blive opdaget
flere, der kan have gavn af et
døgnophold.
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Staldgårdens lokaler bliver frisket op
Besøgende på sygedagpengeafdelingen i Staldgården kan se frem
til nydesignede lokaler i rolige
omgivelser.
Efter en designproces med borgere og medarbejdere har venteværelset og samtalelokalerne fået en
makeover.
”Der var koldt og meget lydhørt. Folk
pendlede frem og tilbage i lokalet,
som sad man på en banegård, det var
hverken hyggeligt eller intimt ‐ sær‐
ligt hjertestarteren der hang midt på
væggen var ubehagelig”.
Ovenstående var blot en af sygedagpengemodtagernes negative
kommentarer til spørgsmålet om
tilfredsheden med Staldgårdens
lokaler.
Det er udsagn som dette, der har
været med til at forvandle det, der
før mindede om en banegård til et
nu varmt og hyggeligt venteværelse.
- Jeg var klar over at lokalernes
gammeldags indretning kunne

Mette Balsby
påvirke både borgere og medarbejdere negativt. Det er blandt
andet også en af de erfaringer, vi
har fået med fra indretningen af
Det Hjertelige Jobcenter på Dieselvej, hvor borgere og medarbejdere har taget godt imod den nye
indretning, siger Mette Balsby,
formand for Arbejdsmarkedsudvalget.
I samarbejde med Designsekretariatet i Kolding Kommune fik sygedagpengeområdet igangsat en

designproces, der med nye
løsninger på indretningen
af venteværelset og samtalelokalerne skulle skabe
bedre borgeroplevelser for
de besøgende på Staldgården. Gennem interviews
og workshops hentede
man viden og inspiration
til en forbedring af lokalerne.
‐ Det var et vigtigt element
at få involveret både borgere og medarbejdere, så det blev en
løsning der tilgodeså alle parter.
Et trygt og rart miljø styrker samarbejdet omkring forløbet, og det
skulle gerne betyde, at den sygemeldte borger hurtigere vender
tilbage på arbejdsmarkedet med
et smil på læben, siger Mette Balsby.
Blandt afdelingens medarbejdere
er der tilfredshed med at have
været en del af designprocessen.
‐ Det er godt at vi får fokus på,

hvad der fungerer for borgerne og
for os. De fysiske rammer bidrager til helhedsoplevelsen, og det
kan medarbejderne også mærke,
siger Inge Meta Nielsen, sygedagpengechef, Jobcenter Kolding.
Foruden de nye rammer fandt
medarbejderne gennem workshops frem til en ny arbejdsmetode, der skal støtte op om, at man
på Staldgården vil skabe den bedste borgeroplevelse. Arbejdsmetoden hedder ”det gode møde”, og
den fokuserer på de handlinger,
medarbejderne skal udføre overfor borgeren fra det øjeblik, de
kommer ind ad døren, til de går
igen.
- For at vi kan sige, at vi gør et
godt stykke arbejde, skal vi sørge
for, at alt fungerer. Nu er de fysiske rammer på plads, og det er
det gode møde også, så nu er vejen banet til den gode borgeroplevelse, siger Inge Meta Nielsen.
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Bad ikke i Bønstrup Sø og lad
ikke hunde drikke af vandet
Sådan lyder anbefalingen fra
Kolding Kommune, efter at der
er konstateret opblomstring af
alger i Bønstrup Sø ved Vamdrup. Algesuppen er særlig tyk
ved den sydlige bred. Algerne
er grønne, men der er også turkisblå plamager, som godt kan
minde om maling.
”Bønstrup Sø er ikke en badesø, men folk i området siger, at
børn somme tider bader i søen.
Derfor har vi sat skilte op. Når
man lufter hund, skal man også undgå, at hunden hopper i
søen og drikker af vandet,” oplyser biolog Lotte Madsen, Kolding Kommune.
”Vi ved ikke, om disse alger
udskiller giftstoﬀer, og derfor
skal man undgå at indtage og
komme i kontakt med vandet i

søen. Når der kommer en
lidt koldere periode, forsvinder algerne af sig selv.”
Algeopblomstring i Bønstrup Sø er ikke et ukendt
fænomen. Om sommeren
efter perioder med varmt
vejr er der jævnligt meldt
om algevækst gennem årene.
I år har Kolding Kommune
særlig fokus på Bønstrup Sø.
Hen over sommeren tages
der regelmæssigt badevandsprøver. Resultaterne
skal indgå i vurderingen af,
om der kan etableres et søbad i Bønstrup Sø.
Når der tages badevandsprøver, analyseres der for
fækale bakterier og ikke for
alger.
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Nyd kulturnattens grønne oase i Søndergade
Mangler du et hyggeligt, roligt og
smukt alternativ til Kulturnattens
hektiske byliv?
Så kom og få pulsen ned i Søndergade, hvor Kolding Kommune
sammen med en lang række samarbejdspartnere har skabt en grøn
oase med bæredygtighed som omdrejningspunkt.
Blomstrende loungeområder, grøn
scene med levende jazz-loungemusik, bæredygtig kunst og plads
til afslapning – og måske lidt eftertænksomhed.
Det er, hvad Grøn Søndergade
blænder op for på Kulturnatten
den 26. august.
Koordinator bag Grøn Søndergade Karin Raaby fra By- og Udviklingsforvaltningen fortæller, at
Grøn Søndergade er tænkt som et
grønt alternativ til de mange øvrige aktiviteter i Kulturnattens pulserende byliv.
’I Grøn Søndergade kan man slappe af i gadens møbler og gerne

nyde medbragt mad og drikkevarer. Samtidig er der masser af aktiviteter i gaden, som alle handler
om bæredygtighed på den ene
eller anden måde. Man kan også
på forskellig vis støde ind i nogle
af livets store spørgsmål som
’Hvor kommer vi fra?’ Og ’Hvor
går vi hen?’.
Spørgsmål, som forhåbentligt får
byens borgere til at fundere over,
hvilke fodspor vi hver især sætter
os’, fortæller Karin Raaby.
Det er tredje gang Kolding Kommune arrangerer Grøn Søndergade, som dermed er blevet et fast
indslag på Kulturnatten.
I år byder Grøn Søndergade på
helt nye tiltag.
Det er to værksteder, som Geografisk Have og Renovation står bag.
I Geografisk Haves værksted kan
man forvandle haveaﬀald til
kunst, mens Renovation er klar
med møbelværkstedet ’Fra yt til
nyt’.

Her kan man medbringe gamle,
måske ødelagte møbler og sammen med dygtige designere og
håndværkere forvandle det til
genbrugsguld.
’Gæsterne i Grøn Søndergade må
meget gerne gå hjem med ny inspiration til, hvordan de kan leve
mere bæredygtigt, og det skal

blandt andet de to værksteder bidrage til’, siger Karin Raaby.
Geografisk Have deltager desuden med et andet nyt indslag,
’Aksel Olsens hjørne’, hvor man
kan blive klogere på forfatteren,
kunstneren og grundlæggeren af
Geografisk Have, Aksel Olsen.

Stor modeljernbane-messe i Vamdrup
150-året for åbningen af jernbanestrækningen Fredericia-KoldingVamdrup fejres på mange måder. Således har to private taget initiativ
til en stor messe for interesserede i modeljernbaner. Den holdes i Arena
Syd lørdag den 17. september kl. 10-16.
- Det er første gang, en sådan messe holdes i Vamdrup, fortæller Finn
Møller Dam, som selv er lidenskabeligt modeltogs samler. Man kan på
udstillingen se tre kørende anlæg, som kommer fra klubber i Vejen,
Fredericia og Fyn. De kører med hhv. anlæg i spor HO, spor 1 og spor
N.
På messen mødes toginteresserede med sælgere, byttere og købere af
modeltog. Der er stande i en længde på 120 meter til rådighed, og der
er tilmeldt 22 standlejere.
Finn Møller Dam venter ca. 500 besøgende til messen, og entreen er sat
til 25 kr.
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Jernbanekrigen i Østjylland
Onsdag 14. september kl. 19-21 holder Martin Wilde foredrag om Koldings jernbanehiKolding Banegård 1866
storie på Kolding
Bibliotek.
Foredraget har
overskriften: Jernbanekrigen i Østjylland og andre
fortællinger om
banerne i Kolding.
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 købstæder. Storhedstiden varede kun kort, så fulgte indskrænkninger og
nedlæggelser. 1970ʹernes energikriser og et DSB i oﬀensiv betød et vendepunkt, der har ført til den moderne jernbane med timedrift, intercitytog, elektrificering og en automatisering af jernbanedriften i Kolding,
der nu er næsten uden lokale medarbejdere.
Foredragsholder Martin Wilde er journalist, forfatter af flere jernbanebøger samt gennem mere end 10 år redaktør af jernbanetidsskriftet
Togfløjten. Foredraget understøttes af et righoldigt kort- og billedmateriale.
Der er gratis adgang til foredraget. Billetter kan rekvireres fra 1.9.2016
via Kolding Biblioteks hjemmeside, hvorfra de også kan udprintes, eller ved henvendelse på telefon 79791109 til biblioteket.
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Kurvestol
fortæller
100 års historie: Kurvestolen er
en af de bevarede genstande fra
den første
kvindelige
praktiserende læge i
Kolding Vilhelmine Nielsen ( 1877 1959 ). Stolen stod i Vilhelmines konsultation fra 1916 og blev senere overtaget af Katrine Ebbehøj ( 1896 - 1985 ).
Selv om Vilhelmine havde solgt sin praksis i, vedblev hun med at
kikke forbi i venteværelset for at få en snak med patienterne. Kurvestolen er venligst udlånt af Katrine Ebbehøjs søn Lars Ebbehøj til
brug i udstillingen om de 4 kvindelige læger i 100 år. Lars Ebbehøj
har doneret mere end 80 genstande fra sin mors klinik til Give museum, da han selv ophørte med at være praktiserende læge i Thyregod. Her ses det nuværende venteværelse ved Inger Juhl og Vase
og Hansen. Der lægges nu vægt på tryghed i klinikken bl.a.. gennem foto plancher fra naturen.
Foto: Kurt Nielsen
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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 )

Investeringsfond til
udvikling af Kolding
Byrådet i Kolding arbejder på
en investeringsfond, der skal
investere i Kolding Kommunes
vækst og udvikling.
Fonden er en reserveret pulje
på budgettet, der skal gøre det
muligt at realisere Byrådets
vision om erhvervsudvikling,
nå 100.000 indbyggere samt
understøtte studieby og bosætning.
Kommunens direktion lægger
op til at afsætte 20 mio. kr. i
2018, 25 mio. kr. i 2019 og 30
mio. kr. i 2020.
Kolding Kommune er i kraftig
vækst i de seneste år. Indbyggertallet er steget med over
2.000 på tre år, virksomheder
udvider og flytter til byen, og
der planlægges og bygges i
øjeblikket omkring 1.400 boliger.
Den udvikling skal fortsætte,
og der store og spændende
udviklingsprojekter som Marina Syd, infrastruktur, byudvikling, idrætsby osv. Dertil kommer ambitiøse fysiske udviklingsplaner for skoler, daginstitutioner, osv.

Den samlede ønskeliste rummer projekter for op imod én
mia. kr.
Udfordringen er at skaﬀe penge til at gennemføre ønskerne i
en tid, hvor kommunernes
økonomiske råderum generelt
bliver mindre og mindre, og
hvor de lavt hængende frugter
allerede er høstet gennem
eﬀektiviseringer de seneste år.
Ved at oprette en investeringsfond øremærker Kolding Kommune penge til udvikling.
Det skal sikre, at der er penge
til at realisere de store og langsigtede visioner.
Kommunens direktion foreslår, at der udarbejdes politiske
spilleregler for investeringsfonden.
Det handler om, hvor store
projekterne skal være, hvor
lang tid, de løber over, hvornår
de prioriteres etc.
Der er første behandling af
budgettet 29. august, mens de
politiske partier mødes til forhandlinger i slutningen af september.

KOLDING SENIOR
Herbert von
Hörensagen

... har læst, at 10.000 unge var
til fest i Dyrehaven. Lokalavisen.dk bragte en artikel under følgende overskrift:

”Slagsmål og flaskekast mod
politiets biler ‐180 måtte be‐
handles.”
Det må have givet stor travlhed hos mange autoværksteder.

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.

13

Om at købe på klods
De færreste unge i dag kender vel talemåderne at købe på kridt eller at
købe på klods.

Udtrykket på kridt betyder oprindelig ”noteret som gældspost med
kridt på en tavle”. Tidligere holdt
købmænd eller kroværter regnskab
med varer, som der endnu ikke var
betalt for, ved at notere dem med
kridt på en tavle, på væggen eller
hvor der nu var plads.
Med ”på klods” betalte man hver
14. dag eller den næste første i måneden. Det system forsvandt, efterhånden som den lille købmand forsvandt og blev afløst af store supermarkeder, hvor købmanden ikke kendte hver enkelt kunde.
At købe ”på klods” kommer af det
hollandske udtryk ʺop de kletsʺ,
som direkte oversat betyder ʺpå
klasketʺ, og der er formentlig tale
om det håndklask, der brugtes på
markedspladser, når man indgik
en handel, som symbol på, at man
har en aftale, og at man stoler på
hinanden.

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

