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En lægeklinik gennem 100 år

Nyt dansk tv-serie om Radio Mercur
Side 4

Pensioneret læge Lars Ebbehøj på 83 år har doneret over 80 ting fra sin mors, Katrine Ebbehøjs.
praksis.i Kolding. Her ses han ved at samle et
rektoskop til tarmundersøgelser. Foto: Kurt Nielsen
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Balladen om SKAT
Sag efter sag har hobet sig op om SKAT. Forkerte beskatninger af
ejendomme, manglende handling trods viden om Panama‐
skattesnyd, udenlandsk bedrag for milliarder med refusion af ak‐
tieudbytteskat og manglende opkrævning af skat for mange milli‐
arder.
Dette for blot at nævne nogle sager, der har efterladt landet med
et hul i statskassen på ca. 90 milliarder kroner. Samtidig har lan‐
dets kommuner fået strenge krav om at spare.
Tilliden til SKAT er væk, siger skatteminister Karsten Lauritzen,
som mener, at man skal se fremad, og har en plan, der medfører
2000 nye jobs og et nyt IT‐system hos SKAT.
Nej, man skal ikke kun se fremad, men også kikke bagud. Folkene
i SKAT har ikke kunnet klare arbejdet, og det er politikerne skyld
i. Det er alt for nemt at skyde skylden på SKATs medarbejdere og
at fyre lederne.
Det var Anders Fogh, der begyndte. Tusinder af medarbejdere
blev fjernet, skattecentre blev nedlagt, Told blev lagt sammen
med SKAT, og medarbejderne har måttet bruge uduelige edb‐
systemer.
Politikerne taler om manglende tillid til SKAT. Der er snarere tale
om manglende tillid til politikerne, som ikke er deres opgave
voksne.
LGH
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Biblioteket viser en lægekliniks 100 års historie
Udstilling: ʺFrk. Nielsen” og hendes
efterfølgere ‐ Én lægeklinik – fire
kvinder – hundrede år
I fjor var der for første gang flere
kvindelige læger end mandlige i
Danmark. For hundrede år siden,
da Wilhelmine Nielsen nedsatte
sig som praktiserende læge i Kol‐
ding, var kvindelige læger et sær‐
syn. Nu har tyve frivillige skabt
en udstilling om kvinder, der har
været knyttet til Frk. Nielsens læ‐
gepraksis. Fire i alt – fra fire me‐
get forskellige tidsaldre: Wilhel‐
mine Nielsen, Katrine Ebbehøj,
Lise Juhl og Inger Juhl.
Med udgangspunkt i dette sjæld‐
ne jubilæum kan der skrives en
udviklingshistorie over fire gene‐
rationer, som ikke blot belyser
kvinders indtog i en mandsdomi‐
neret profession, men også giver
perspektiver på de kulturelle,
medicinske og samfundsmæssige
forandringer, der har fundet sted
undervejs.

God
buffet
til din
næste fest
Tlf. 74 65 92 06

Hver for sig spejler de fire læger
deres samtid i forhold til kvin‐
ders juridiske, økonomiske, soci‐
ale og normative vilkår. Hvordan
har de tacklet disse, og hvad har
det betydet for klinikkens udvik‐
ling, at den altid har været drevet
af kvinder? Samt i bredere for‐
stand: Hvad sker der med et
mandefag som lægegerningen og
implicit sundhedsvæsenet, når
det bliver et kvindefag? Det er

nogle af de spørgsmål, som ud‐
stillingen vil belyse.
Udstillingen består af mobile tav‐
ler med fotos og tekst og opdelt i
epoker. Der vil desuden være
bud på en fremtidsklinik.
”Frk. Nielsens” lægepraksis fra 1.
november 1916 eksisterer imid‐
lertid stadig og har som noget
helt unikt været drevet af kvinde‐
lige læger lige siden.

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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TV-serie om Radio Mercur
TV 2 Charlie har begyndt optagelserne til en ny TV‐serie, der
handler om er pirat‐ og reklame‐
radioen Radio Mercur i slutnin‐
gen af 1950ʹerne.
Bag serien, der foreløbig har
titlen Mercur, står blandt andre
kreativ Adam Price, som tidlige‐
re har været involveret i store TV
‐serier som Borgen, Taxa, Anna
Pihl og Nikolaj og Julie, skriver
Billedet Bladet.
‐ Mercur er i mine øjne den ulti‐
mative danske fortælling om
frihed, musik og ungdomskul‐
tur. Tænk, der var engang for
ikke så længe siden, hvor nogle få smagsdommere bestemte, hvad
vi alle sammen måtte høre i radioen.
Frit inspireret af virkeligheden oplever vi i serien de vilde dage,
hvor nogle få radiopirater beslutter sig for at bryde monopolet og
bringe pop og rock til folket. De dage ændrede Danmark, siger
Adam Price.
Der vil blive spillet masser af hits fra 1950ʹerne og 1960ʹerne i den
nye tv‐serie.
Der medvirker en lang række af kendte skuespillere i den nye
serie fra TV 2 Charlie, der har Neel Rønholt i en af de bærende
hovedroller.
Optagelserne er netop gået i gang i Svendborg, og serien, der be‐
står af 10 afsnit. Serien forventes at få premiere på TV 2 Charlie i
foråret 2017.

Kunst om liv, død og kærlighed
Liv, død, løgn og kærlighed blev bragt i spil, da kunstneren Mogens Leander på kul‐
turnatten blændede op for sin separatudstilling: IN MY SECRET LIFE.Mange af Lean‐
ders værker har stærke relationer til Leonard Cohens tekster og musik – idet strofer
og verselinjer fra komponistens mange værker – direkte er nedfældet i lærredernes
tykke lag Gesso. Via specielle teknikker – har Leander desuden opbygget billedflader‐
ne med ældgamle tyske katekismer – ligesom han anvender ægte Venezianske breve
fra 1840‐erne. Ikke noget med kopier – men den ægte vare er anvendt.
Foruden oliebilleder og Mixed Media – præsenterer Leander helt nye bronzefigurer.
Mogens Leander grundlagde i 1984: THE NEW ICON‐SCHOOL of DENMARK og
arbejder i dag i sit Kolding‐atelier: DOCTOR ARTES KUNST CREMATORIUM, som
netop er flyttet til nyindrettede lokaler i Katrinegade 8 ‐ Kolding. Udstillingen vil
kunne ses frem til 15. okt.
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Skab kunst på 90 meter plankeværk
Kolding Kommune inviterer sam‐
men med Bjert Invest og KPC
kunstnere til at komme med deres
bud på et kunstprojekt, der skal
udsmykke hegnet omkring bygge‐
pladsen i Design City.
Kulturudvalget og Plan‐ og Bolig‐
udvalget har sammen besluttet, at
nogle af de mange byggepladser,
der lige nu skyder op i Kolding,
skal være lidt sjovere at kigge på.
Byens PlankeVÆRKER hedder
projektet og i første omgang efter‐
lyser Kolding Kommune kunst‐
projekter til byggeplads‐hegnet
omkring Design City. Det er her
Danske Bank og Sydbank går i
gang med at bygge nye afdelin‐
ger. Bjert Invest og Kolding Kom‐
mune har tilsammen sat 30.000 kr.
af til at udføre kunstværket.
Stadsarkitekt Michael Pagaard
håber, at der er mange kunstnere,
der griber chancen til at få vist
deres kunst frem i byen.
’Vi håber, at der kommer rigtig

mange spændende og ger‐
ne anderledes bud, som
kan give de forbipasseren‐
de en oplevelse. Mange
tusinde trafikanter passerer
hver dag forbi byggeplad‐
sen ved Skamlingvejen og
Østerbrogade, så ekspone‐
ringen vil være enorm’,
fortæller Michael Pagaard.
Det er Kolding Kommune,
der sammen med bygher‐
rerne, udvælger det pro‐
jekt, som skal udsmykke
byggeplads‐hegnet om‐
kring Design City. Kunst‐
værket kan være street art,
maleri, grafik eller noget
helt andet. ’Der er frit slag, og
kunstnerne skal absolut ikke lade
sig begrænse, men gerne tænke
vildt ud af boksen’, understreger
Michael Pagaard.
Planen er, at kunstværket står fær‐
digt i begyndelsen af oktober.

Kunstnere, der har lyst til at byde
ind med et projekt, skal sende en
ansøgning senest den 5. septem‐
ber 2016 til plankevaer‐
ker@kolding.dk. På kolding.dk/
byens‐plankevaerker kan du læse
mere om, hvad ansøgningen præ‐
cist skal indeholde.

Det er Kolding Kommune og byg‐
herrer på de to byggerier, der ud‐
vælger det rette projekt ud fra
udformning og idé, som skal være
spændende og dekorativt og fylde
eller ’aktivere’ hegnet, der er 1,8
meter højt og 90 meter langt.
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Historien om Kolding Banegård vises på DVD
1960: Persontog trukket
af en R-maskine på vej
væk fra Kolding Banegård.

Engang summede det af liv på
banegården i Kolding. Der var ca.
120 medarbejdere på stationen og
billetsalget havde døgnåbent. Der
var rejsegodsekspedition, hvor
man kunne aflevere sin kuﬀert,
som var fremme samtidig med
den rejsende selv. På banegården
var der iskiosk, tobaks og aviski‐
osk og en stor restaurant, som
flittig blev besøgt af de rejsende
og af byens borgere, som ville

nyde en søndagsmiddag.
Alt dette handler DVD’en
”Historien om Kolding Banegård”
om. Den er lavet af fhv. chefre‐
daktør Lars Gregers Hansen i
samarbejde med fhv. ingeniør
Olaf Hermansen. DVD’en vises
som optakt til 150 års jubilæet for
anlæggelsen af banestrækningen
Fredericia‐Kolding‐Vamdrup.
DVD’en varer en time og indledes
med et kort oplæg af Lars Gregers

Hansen.
Der er gratis adgang til dette ar‐
rangement, som er på Kolding
Bibliotek lørdag den 10. septem‐

ber kl. 11‐12. i salene i kælderen.
For flere oplysninger kontakt ven‐
ligst Lars Gregers Hansen på mail
lgh@post8.tele.dk eller bibliotekar
Thomas Tollund på tlf. 79791164/
thto@kolding.dk

KOLDING SENIOR

7

Masser af nye friluftstilbud ved Harte
Tag en tur med trækfærgen, over‐
nat i nye sheltere, gå ombord i en
”sunken” båd, motioner i smuk
natur eller leg, at du er en af de
gamle børster, som gravede kana‐
ler og dæmninger til Harteværket
ved Kolding for 100 år siden.
Sådan lyder nogle af de mange
nye friluftsaktiviteter på Hartesløj‐
fen i Kolding Ådal.
Arbejdet med at omdanne Harte‐
værket – Danmarks første større
vandkraftværk ‐ til et moderne
oplevelsescenter nærmer sig sin
afslutning.
2. september åbner det gamle
vandkraftværk for publikum, men
allerede nu kan du besøge Harte‐
sløjfen, hvor du kan komme tæt på
historien og se de store vandmas‐
ser, som siden 1920 har været
drivkraften for Harteværkets tre
kæmpestore turbiner.
Hartesløjfen slynger sig fra Harte‐
værket ad skovstier, broer og lan‐
deveje mod Ferup Sø og Stallerup

Sø og tilbage til Harteværket og
Kolding Å. Sammenlagt en tur på
12 kilometer.
”Nogle gæster vil muligvis gå hele
turen fra Harteværket, men Harte‐
sløjfen er først og fremmest tænkt
som en stribe gode og spændende
friluftstilbud, som på forskellig vis
hænger sammen med Hartevær‐
kets historie.
I praksis vil de fleste formentlig
køre, gå eller cykle direkte ud til
de enkelte aktiviteter,” siger pro‐
jektchef Cecilie Røner fra Harte‐
værket.
Ved Ferup Sø er der opsat en træk‐
færge, som kan bringe dig tørskoet
over på den anden side af søen,
hvor du kan nyde din medbragte
mad i madpakkehuset.
Færgen vejer 780 kg, og da der er
50 meter over til den anden side,
skal der bruges kræfter for at for‐
cere søen. Færgen har plads til
maks. otte personer og kan be‐
nyttes fra solopgang til solned‐

gang.
På børstelegepladsen kan børn og
barnlige sjæle prøve livet som bør‐
ste.
Børsterne var de løsarbejdere, som
ved håndkraft gravede kanalerne
fra Stallerup og Ferup Sø til Harte‐
værket.
På legepladsen finder du skovle,
gravemaskiner, trækværk, trans‐
portbånd, osv., som letter arbejdet
for nutidens små børster.
På stien fra Dybvadbro til Ferup
Sø er der også opstillet fitnessred‐
skaber i vejrbestandigt beton, som
både kan bruges til leg og motion i
det fri.
Endelig byder Ferup Sø på tre
shelterpladser – heraf to helt nye ‐
hvor man kan overnatte og lave
bål. Inden længe kommer også et
muldtoilet. Shelterne kan bookes
via Udinaturen.dk.
Videre til Stallerup Sø kan man
opleve en ”sunken” båd, som illu‐
strerer den tragiske historie om

børsterne, der på deres fridag
druknede under en rotur på søen.
Den kæntrede båd er konstrueret,
så det virker, som om den har ta‐
get vand ind.
Båden ligger ved søbredden, så
man kan træde ud i den og kom‐
me helt tæt på vandet.
”Her kan børnene f.eks. stå med
deres fiskenet og udforske, hvad
søen indeholder af liv,” siger Ceci‐
lie Røner.
Det er også blevet muligt at gå
rundt omkring søen langs bred‐
den.
Sammenlagt er der lavet 75 meter
trægangbroer, så man kan passere
de våde områder uden at få våde
fødder.
3. september bliver Hartesløjfen
indviet ved et uoﬃcielt arrange‐
ment ved Ferup Sø kl. 11‐13., men
allerede nu er alle velkomne til at
benytte de mange nye tilbud på
Hartesløjfen.
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Dokumentarfilm
om skuespilleren
Asta Nielsen
Sognepræst ved Nicolai Kirke, Ben‐
jamin König fortæller tirsdag den 27.
september kl. 10‐11.30 på Kolding
Bibliotek om en ny dokumentarfilm
om skuespilleren Asta Nielsen
Kulturcafé på biblioteket er en hyg‐
gelig formiddag, hvor der både er
tid til at lytte og diskutere kultur.
Det er gratis og man møder bare op.
Der vil være et oplæg på en halv
times tid, og herefter er det tid til
diskussion.
Kolding Bibliotek byder på en kop
kaﬀe eller te.
Der er Kulturcafé på følgende datoer
i 2016:
27/9, 25/10 og 29/11. Alle dage kl. 10
– 11.30 i lokalet Holms på Kolding
Bibliotek.
Kulturcaféerne er skabt i et samar‐
bejde mellem Koldingbibliotekerne
og en række præster fra Kolding.
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Derfor er det også en mulighed
for at møde en række af byens
præster omkring spændende
kulturelle emner.
På hjemmesiden kan man se,

hvilke præster, der fortæller –
og hvad de fortæller om på de
enkelte Kulturcaféer.
Læs mere: https://
koldingbib.dk/kulturklubber.

Dokumentarfilmen om skue‐
spilleren Asta Nielsen bliver
vist i Nicolai bio.
11.9, 12.9, 14.9, 15.9, 16.9, 17.9
og 18.9.
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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 )

Hun skal være bindeled mellem
kommunen og virksomheder
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Med ansættelsen af Rebekka Daugaard Buhl, som proces‐
leder for OPI‐Living Design Lab i Kolding Kommune,
bliver der nu for alvor sat gang i samarbejdsprojektet.
‐ Det er en fornøjelse at kunne byde et stærkt kort som
Rebekka velkommen som procesleder i Kolding Kommu‐
ne. Hun bliver en nøgleperson i det regionale projekt, der
skal udvikle innovationssamarbejder mellem kommuner,
SDU og private virksomheder, siger designchef i Kolding
Kommune, Ulrik Jungersen.
OPI ‐ Living Design Lab projektet er et samarbejde mel‐
lem SDU, Business Kolding og Haderslev‐, Billund‐ og
Kolding Kommune. Welfare Tech, Co‐Lab og Desig2inno‐
vate er også partnere i projektet.
Formålet er at skabe vækst og arbejdspladser samt øget
kvalitet og eﬀektivitet gennem nye produkter og services.
En af proceslederens vigtigste opgaver er at være det pro‐
fessionelle bindeled mellem kommune og virksomhed.
Rebekka Daugaard Buhl kommer fra en stilling som inno‐
vationskonsulent hos Syddansk Sundhedsinnovation,
hvor hun har haft fokus på at understøtte samarbejdet
mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger.
En af de største udfordringer ved Oﬀentlig‐Privat‐
Innovation (OPI) er de store forskelle, der er mellem de
private og oﬀentlige virksomhedskulturer og tankegang.
Input til projekter er skabt på vidt forskellige baggrunde,
og det skal der så samles op på, tilpasses, og til sidst sam‐
les et succesfuldt partnerskab omkring.
Med Living Design Lab satser Kolding Kommune ikke
kun på at få de gode projekter i luften, men også på at få
designet en model, der kan udbredes til alle andre kom‐
muner.
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Herbert von
Hörensagen

10

Vidste De, at...
‐ en ulv kan æde op til 10 kg kød i
ét måltid.

... må give Ekstra Bladet ret,
når avisen spørger til ansva‐
ret for de mange skandaler
om SKAT.
Politikerne flygter fra ansva‐
ret, og man kan så spørge,
om man ikke kan indkalde
dem til torskegilde?

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.

AKTIVITETSCENTRE I KOLDING KOMMUNE
Brugerstyrede aktiviteter på plejecentre:

‐ geder har firkantede pupiller for
at de lettere kan få øje på rovdyr på
de store græsarealer, som de fær‐
des på.

Olivenhaven

‐ honningbier har hår på deres øj‐
ne, hvilket hjælper dem til at op‐
samle pollen.

Kløverhøj

‐ rotter er i stand til at klare sig
uden vand i længere tid end kame‐
ler.
‐ kolibrien er den eneste fugl, der
kan flyve baglæns. Kolibrier slår i
øvrigt med deres vinger 60 – 80
gange pr. sekund.
‐ giften fra Kongekobraen (Ophio‐
phagus hannah) er så dødelig, at
blot 1 gram kan dræbe 150 menne‐
sker.
‐ det ældste dyr i verden var Ming,
en 405 år gammel musling, der
blev fundet i 2007 på Islands kyst.

Munkevænget 10
6000 Kolding
Tlf. 79 32 79 79

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

