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Gyselig grådighed
Et lille apotek på Sjælland har hidtil fremstillet piller, som
bruges i behandling mod knoglekræft. Det er både livsnødvendig og livsforlængende medicin for kræftpatienter.
Pillerne kunne leveres for lidt over 4 kr. pr. stk., men nu er
det slut. Patentet er ganske vist udløbet, men et fransk firma har sikret sig forhandlingen af disse piller, og de må
ikke fremstilles i Danmark.
Men med ét slag har det franske firma sat prisen op til 149
kr. pr. stk., altså en stigning på ca. 4000 procent. DR Kontant har set på sagen, og konklusionen er, at der er tale om
umoralsk grådighed. Det franske firma har ikke haft omkostninger til udvikling af medicinen, blot sikret sig forhandlingen.
Det er gyselig grådighed og spekulation i patienters
afhængighed af livsnødvendig medicin. For at købe medicinen må hospitalerne skære ned på anden nødvendig medicin.
Hvor dybt kan medicinalindustrien synke i sin jagt på
umoralsk profit?
LGH
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Nicolai går jule-amok

Der er lagt op til det helt store julebrag, når Nicolai Kultur holder
julemarked søndag d. 11. december fra 11 til 16.
Søndag d. 11. december bliver Nicolai-komplekset omdannet til én
stor gang julehygge, når det årlige
julemarked bliver åbnet kl. 11 af
formand for kulturudvalget, Jesper Elkjær.
Herefter kommer hele Nicolai til
at emme af aktiviteter, musik og
masser af julestemning for både
børn og voksne.
Kom og prøv Rodeo-Rudolf, træd
ind i en gigantisk julekugle, kør
en tur på karrusellen eller gå på
eventyr i gården, der er pyntet
med gigantisk julepynt, og vil
dufte af gløgg og æbleskiver fra
Nicolai Café.
I Nicolai for børn kan du animere
dit eget julekort med kyndig vejledning af Tina Klemmensen eller
lave MEGA juleklip, stadsarkivet
flytter op under taget i det gamle
House of Design og holder

Aagaard workshop med billedkunstner René Holm under titlen
”Åbn vinduet til fortiden”. Nicolai Bio viser julefilm hele dagen
og inviterer inden for til juleklip
og lune popcorn.
Men intet julemarked uden boder,
og igen i år vil en række private
og foreninger sælge hjemmelavede ting; lige fra nisser til håndlavede sæber i det gamle House of
Design. Så du har mulighed for at
købe nogle helt unikke julegaver.
Mangler du noget at lægge dine
gaver under, så kan du også købe
årets juletræ hos Nicolai.
I løbet af dagen synger Teddy
Guldbrandsens Kvartet julen ind
rundt om i komplekset, hvor du
også kan opleve klassisk julemusik for violin og cello spillet af
Marie Brinck-Jensen og Molte
Laumark-Møller, der begge kommer fra Kolding MGK.
Derudover er der foredrag med
de norske strikkeguruer Arne og
Carlos fra 11 til 13 samt julekon-

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

cert med konservatoriets pigekor
kl. 15 i Nicolai Scene. Billetter til
de to arrangementer kan købes på
www.nicolai.kolding.dk.
- Vi er gået all in på årets julemarked og er stolte af det omfangsrige program. Det bliver virkelig
spændende at se de fine hjemmelavede og unikke ting, der bliver
solgt i år. Derudover glæder jeg
mig til at opleve Arne og Carlos
og alt den dejlige musik, der kommer til at fylde hele komplekset,
siger leder af Nicolai Kultur,
Mette Strømgaard Dalby om årets
julemarked i Nicolai.

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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Efterlyses:
malerier og
skitser
af Holger
Drachmann
- Vi er ved at nå til
vejs ende med research og kan begynde på skrivear- Kopi af en af Drachmanns skitser fra det gamle
Koldinghus
bejdet omkring bogen om Holger Drachmann i og
nalen.
omkring Kolding, siger Lars Stig
- Derudover har vi fundet frem
Duehart.
til, at der på Kolding Kommune
- En af de ting, som har undret
hænger et billede af Holger
os i vores research-arbejde, er, at
Drachmann sammen med Bølling
der er informationer om, at Holog chefredaktør Enevoldsen, som
ger Drachmann har siddet ved en har været Kolding Folkeblads
bænk i/omkring det gamle Kolredaktør på det tidspunkt.
dinghus, ikke bænken i MarieLars Stig Duehart efterlyser nu
lund, som det så ud på hans tid.
borgere, der kender til nogle af
- Der skulle han have lavet nogle Drachmanns malerier og skitser.
skitser og malerier, men vi kan
De kunne jo godt hænge nogle
ikke finde dem. Vi har dog fundet forskellige steder, uden at nogen
et enkelt, og vi har også fundet
egentlig har tænkt over det. Et
nogle små skitser fra Marielund.
eller andet sted må de være.
De er sikkert lavet dernede.
Måske er der andre, der ligger
Vi har kun foto, vi har ikke origi- inde med nogle Drachmann ting.
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Nogle ting er jo kommet frem,
som kommer med i bogen.
Hvis der nu er borgere, som ligger
inde med nogle af Drachmanns
ting, kan de henvende sig til Lars
Stig Duehart. Det kan enten ske på

telefon nr. 75 50 15 29 eller man kan
sende en mail til info@drachmannselskabet.dk
Hvis man vil vide mere om selskabet, kan man finde oplysninger på
www.drachmann-selskabet.dk
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Bedre cykel-parkering
på banegårdspladsen

ler i gadebilledet, er der også reserveret tre pladser til denne cykeltype, som kræver ekstra plads.
Antallet af p-pladser øges fra 80 til
”Vores leverandør VEKSØ arbej105, cykelparkeringen bliver overder på højtryk med at opsætte den
dækket, tre pladser vil være resernye cykelparkering, så den er klar
veret ladcykler, og så bliver der
til næste fredag. Anlægsarbejdet
opsat en servicestation med cykelbetyder, at vi er nødt til at flytte
pumpe, stativ og værktøj til minnogle af de cykler, der holder på
dre reparationer. Det nye anlæg vil
banegårdspladsen. Derfor kan
stå færdigt 9. december.
”Der har været pres på den eksisterende cykelparkering. Derfor er
jeg glad for, at vi nu kan øge kapaciteten, så det bliver lettere at parkere cyklen, og så pladsen foran
banegården kommer til at fremtræde pænere og mere ryddelig,”
siger projektleder Gorm Baagøe
Andersen fra Kolding Cykelby/
Kolding Cykler.
Den nye cykelparkering er overdækket og i to etager. Ud over flere p-pladser vil der være nye faciliteter, som kan gøre dagligdagen
lidt lettere for cykelfolket - bl.a. en
servicestation med cykelpumpe og
værktøj til småreparationer. Da
der kommer flere og flere ladcyk-
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man opleve, at ens cykel ikke holder, hvor man parkerede den, men
et andet sted på banegårdspladsen. Jeg håber på forståelse for de
gener, som anlægsarbejdet afstedkommer den næste uge,” fastslår
Gorm Baagøe Andersen.
Den nye cykelparkering koster
650.000 kr. 40 pct. af midlerne har
Kolding Kommune fået i tilskud

fra Transportministeriets pulje om
cykelparkering.
”Vores ambition er at styrke cyklismen i Kolding. Det imødekommer vi bl.a. med den nye banegårdsparkering, som forhåbentlig
vil gøre det endnu mere attraktivt
at kombinere cyklen med bus og
tog,” siger Gorm Baagøe Andersen.
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Senior kvartet
underholder på
sygehuset
Senior All-Round Kvartetten skal i forbindelse
med Kolding Sygehus’
indvielse af det nye indgangsparti og forhal underholde med jule- og
vintermelodier næste
tirsdag på Luciadagen,
den 13. dec. fra kl. 14 – 16
i den nye forhal
De fire medlemmer af
Senior All-Round Kvartetten har i mange år væ- Senior All-Round Kvartetten, fra venstre: Børge
Carlsson, Lunderskov (Rytmeguitar og sang), John
ret velsete gæster på ple- Gaasvig, Vamdrup (El-harmonika og trompet), Kirsten Pedersen, Kolding (El-klaver) og Frode Kristenjehjem og ældrecentre
samt hos pensionistfor- sen, Kolding (Saxofon og Klarinet).
eninger i hele trekantområdet, hvor de tilbyder musiKongsbjergskolen, men de fire
kalsk underholdning med fællesmusikere kommer dog foruden
sang eller dansemusik, med
fra Lunderskov, også fra Kolevigunge gamle danske melodier
ding og Vamdrup og har nu
og sange fra det sidste
som kvartet s p illet sammen si”århundrede”, krydret med
den 2004, men har dog været
kendte internationale evergreens
med siden midten af halvfemserog swingmelodier.
ne.
Kvartetten har base i Lunderskov og øver hver uge på
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Julemarked på Koldinghus
Koldinghus holder den 3. og 4. december kl. 10-17 det årlige julemarked. Med
over 60 boder fordelt på hele slottet, en autentisk soldaterlejr med bulder og
brag på Slotsbanken og masser af julekoncerter og –workshops bliver det det
største marked, Koldinghus nogensinde har holdt.
Weekenden igennem vil der på slottet være juleklip af genbrugsmaterialer for
både børn og voksne, juleudstilling med P.N. Møllers nisser og 60 boder fordelt på hele slottet. Som altid har Koldinghus håndplukket udstillere, der
sælger kvalitetsprodukter inden for kategorierne økologi, bæredygtighed,
design, kunsthåndværk og godt håndværk. Hver dag vil der også være koncerter i Riddersalen. Her vil bl.a. Integrationskoret, som er et kor med mange
forskellige nationaliteter, synge julen ind med danske julesange.
Som noget helt nyt i år vil der ude på Slotsbanken kunne opleves en autentisk
soldaterlejr anno 1808. Har man lyst, kan man her få et indblik i soldaterlivet
under Napoleonskrigene, og to gange dagligt vil der være soldateropvisninger, der demonstrerer de våben og teknikker, den danske hær brugte under
Napoleonskrigene.
Det er i år tredje år i træk, at byens gamle kongeslot lægger sale til julemarkedet med et nyt koncept, og noget tyder på, at koldingenserne har taget den
nye juletradition til sig.
-Julemarkedet trak sidste år over 5000 gæster, og vi regner med, at der kommer omtrent ligeså mange i år. Vi oplever, at vores gæster kommer til julemarkedet for at hygge sig sammen og få en oplevelse ud af det. Dermed holder Koldinghus traditionen om at være et samlingspunkt for byens borgere i
hævd. Historien om Koldinghus er nemlig meget mere end blot historien om
et slot, der i 1268 blev bygget som grænseborg og som symbol på kongemagten i Danmark. Det er også historien om et slot, der gennem århundreder har
været mødested for kongelige og ikke-kongelige. Selv efter slottet i 1808
brændte ned, fordi en gruppe spanske soldater overnattede på slottet, og blev
henlagt som ruin, forblev det et sted, hvor folk mødtes og hyggede sig. I dag
samles byens borgere stadig på Koldinghus til mange forskellige arrangementer – og et af disse er vores årlige julemarked” siger museumsdirektør
Thomas C. Thulstrup, der håber på, at koldingenserne føler, at det ikke er
blevet rigtig jul, før de har ønsket hinanden en glædelig jul ved Julemarkedet
på Koldinghus.
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Seniorer bestemmer, hvad pengene skal gå til
I november måned har seniorer
i Christiansfeld, Vamdrup og
Sydvestkvarteret i Kolding haft
mulighed for at søge en pulje
penge til initiativer, som skal
styrke fællesskabet og skabe
glæde blandt seniorer i lokalområderne.
Men det er ikke hvem som helst,
der skal bestemme, hvem der
får pengene. Det er seniorerne,
der bestemmer hvilke tiltag
pengene skal gå til i deres lokalområde.
Det er lokale grupper fra Christiansfeld, Vamdrup og Sydvestkvarteret i Kolding, der har
lagt en stor indsats i at få deres
naboer og medborgere til at
komme med idéer bl.a. ved at
afholde idémøder og engagere
flest muligt i projektet.
Mandag den 5. december er det
så tid til, at seniorerne i Christiansfeld og Vamdrup skal stemme om hvilke idéer, der skal

have op til 50.000 kr til at blive
realiseret. Udvalgsformand Søren Rasmussen vil være til stede
og overrække pengene til vinderne.
- Det er nogle rigtig gode forslag, der skal stemmes om. Så
jeg er meget spændt på at se,
hvilke initiativer, der er mest
populære hos seniorerne i Sydvestkvarteret, Vamdrup og
Christiansfeld. De borgere der
bor i et lokalområde har jo en
helt særlig mulighed for at vide,
hvad der vi skabe størst værdi
lige præcis dér, siger seniorudvalgsformand Søren Rasmussen.
I Christiansfeld skal der stemmes om så forskellige initiativer
som fælles søndagscaféer, fri
transport til svømmehallen, afmærkning af vandreture, indkøb af sangbøger, tur til tøndermarsken, en koncertoplevelse
og indretning af et kælderrum

under Seniorhuset.
I Vamdrup skal der stemmes
om alt fra fisketure til foredragsrækker.
Afstemningsmøderne holdes
mandag d. 5. december:
På Hotel Vamdrup klokken
14.00 – 16.00.
På Christiansfeld Skole klokken
19.00 – 21.00.
I Kvarterhuset i Koldings Sydvestkvarter har de valgt at have
en afstemningsperiode, som løb
over 10 dage indtil d. 26. november.
Vinderne oﬀentliggøres i Kvarterhuset den 8. december klokken 18.00.
Her vil udvalgsformand Søren
Rasmussen også være til stede
og overrække pengene til vinderne.
Seniorudvalget håber, at mange
vil deltage i afstemningsmøderne.
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Julemarked
på Brødsgaard
Landbomuseet holder søndag den 11.
december mellem kl. 10 og kl. 16 det
traditionelle julearrangement, oplyser
formanden for museets bestyrelse, Otto
Krogh. Der bliver mulighed for at komme og fælde eget juletræ i skoven. Det
er en særdeles populær aktivitet, som
kan gå hen og blive vanedannende.
Samtidig kan man opleve hyggen i stalden, hvor der kan købes varm kakao,
gløgg og æbleskiver. Man kan også købe julegaver og dekorationer fra boderne.
Naturvejlederen hygger med flere sjove
og spændende aktiviteter for både børn
og voksne. Glem ikke at gå en tur igennem landbomuseets hyggelige og julepyntede lokaler og se de mange udstillede dele. Der er fri entré denne dag.
Det er Landbomuseet Kolding og Naturstyrelsen, som står for dette traditionsrige arrangement. Julestemningen
breder sig, når julemarkedet på Brødsgaard løber af stablen næste søndag.
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Kommunen bekæmper rotter med giftfrie fælder
Som den første kommune anvender Kolding Kommune nu giftfrie
fælder i bekæmpelsen af skadedyr, og det giver eﬀektive resultater.
Kommunen har fået rekord mange
anmeldelser og klager fra borgere
i området ved Slotssøen ved Koldinghus, hvor rotterne lever i søområder og trækker op ved husene, når det bliver koldt.
»Særlig Kærlighedsstien ved Slotssøen har været har været et meget
plaget område, og det er selvfølgelig ikke særlig romantisk at møde
en rotte, når man går tur med sin
udkårne. Derfor måtte vi gøre noget akut for at løse vores udfordring,« siger Birgitte Hansen, der
arbejder som projektleder i Kolding Kommune og koordinerer
indsatsen vedrørende strategisk
rottebekæmpelse i kommunen.
Kolding Kommune har derfor installeret 24 mekaniske trykluftsdrevne rottefælder ved navn

’Goodnature’ langs hele stien ved
Slotssøen for at minimere det stigende antal rotter. Som navnet
indikerer, er fælderne ikke skadelige for miljøet, da de er giftfrie.
Kommunen har hurtigt kunne se
resultater fra de nye rottefælder.
»Efter bare fem dage kunne vores
skadedyrsbekæmper konstatere,
at en fælde havde aflivet fire
rotter,« fortæller Birgitte Hansen,
der sammen med sine kolleger er
begejstret over fældernes gode
fangstrate.
Flere fælder er nu udløst i det plagede område, og skadedyrsbekæmper Allan Nielsen pointerer,
at det er gode resultater, fælderne
allerede viser. Normalt skal en
rottefælde først integrere sig i naturen og væk fra fabrikationslugten, før en rotte vil nærme sig den.
»Der kan ofte gå op til to måneder,
før en fælde er aktiv, fordi rotten
skal vænne sig til lugten, men i
Kolding kan vi konstatere, at fæl-
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derne har haft en positiv
eﬀekt allerede fra den
første uge, og det er meget imponerende og
godt for de plagede borgere,« siger Allan Nielsen fra MyreExpressen,
der leverer fælderne til
Kolding Kommune.
Det har været vigtigt for
Kolding Kommune at
finde en grøn og driftssikker løsning til at bekæmpe problemet, da
kommunen har en vision om at være giftfrie i
deres rottebekæmpelse.
Kommunen vil ikke udKolding Kommune slår til mod det stigende
sætte dyrelivet for gift
antal rotter. Projektleder Birgitte Hansen har
eller kemikalier.
stor succes med 24 nyinstallerede fælder, der
aktivt bekæmper antallet af rotter i kommunen.
»Som kommune vil vi
gerne gå i en grøn retning, når vi bekæmper rotter og
rotterne humant, hvilket har været
skadedyr. Vores nye fælder er in- vigtigt for os. Selv om rotter er
skadedyr, er det stadig dyr,« siger
novative overfladefælder, som
virker uden brug af gift og afliver Birgitte Hansen.
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Kommunens tankegang ligger i
tråd med de nye regler fra Miljøstyrelsen, der forbyder anvendelse
af gift til permanent forebyggelse.
»Kolding Kommune er klare firstmovers inden for giftfri skadedyrsbekæmpelse, og det støtter vi
selvfølgelig. Fælderne er 100 procent giftfrie med dokumenterede
resultater,« siger administrerende
direktør i Tec-SolutionZ Carsten
Thulin, der arbejder på, at Goodnature-fælden skal kunne anvendes på flere områder, end den kan
i dag.
Fælderne kræver ikke bemanding
og ekstra tilsyn, og også det har
været vigtigt for Kolding Kommune.
»En almindelig klapfælde virker
kun én gang, og så er vi nødt til at
have en rottefænger ud til fælden
for at fjerne rotten og lade den
igen. Hvis vi har 24 fælder, der
klapper en gang i døgnet, kan vi
have en fænger kørende og fjerne
rotter og lade fælder igen og igen.
Det er der ikke ressourcer til i
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kommunen,« forklarer Birgitte
Hansen fra Kolding Kommune.
De nye Goodnature-fælder tiltrækker rotterne med en særlig
duft, der får rotterne til at gå i fælden igennem et hul, der er sikret
mod indtrængen af andre dyr.
Når rotten går i fælden, aktiveres
en CO2-enhed, der afliver rotten
hurtigt og humant. Den døde rotte
falder efterfølgende til jorden under fælden. Fælden indstiller sig
selv igen automatisk, og den døde
rotte bliver spist eller fjernet af
dyr i naturen. Fælden kræver derfor hverken opsyn eller vedligeholdelse.
Kommer der anmeldelser i området ved Slotssøen, rykker rottefængerne dog fortsat ud. Området
bliver ikke overladt til sig selv,
fordi kommunen har sat ekstra
fælder op, pointerer projektleder
Birgitte Hansen.
Kommunen har høje forventninger til de nye installationer, der
kan tage op til 24 rotter og mus,
før CO2-enheden i fælden skal

Skadedyrsbekæmper Allan Nielsen fra MyreExpressen har sat 24 mekaniske
og effektive rottefælder op ved Slotssøen i Kolding, og fælderne giver allerede resultater.
er begrænset.
skiftes. Birgitte Hansen håber, at
Birgitte Hansen vurderer, at Kolborgerne ikke vil opleve samme
ding Kommune på sigt vil kunne
aktivitet i området som tidligere.
»Vi kan aldrig fjerne rotterne helt. mindske antallet af anmeldelser,
fordi kommunen nu aktivt beVil man have naturen ind i byen,
kæmper antallet af rotter.
får man hele naturen men vi kan
»Vi kommer til at spare penge på
forsøge at stoppe den del, som vi
den lange bane, men det er kun
ikke ønsker heriblandt rotterne,«
fordi vi med de nye fælder får
siger Birgitte Hansen, der mener
at målet er nået, når rotternes høje rottebestanden ned,« forklarer
hun.
aktivitet i området ved Slotssøen
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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 )

Når generati‐
onerne glæder
hinanden
Jeg havde for nylig den store
glæde at være inviteret til Ældre Sagens julehygge for deres
mange aktive
frivillige.
Arrangementet blev holdt
i Park Hallen,
og her var en
del af underholdningen
Søren Ras- et besøg af nogmussen
le dejlige børn,
fra børnehaven
Troldebo i Bramdrupdam. De
gik Lucia-optog og sang sødt,
til stor glæde for de fremmødte. Blandt de frivillige var rigtig mange seniorer, men der
var også en del helt unge mennesker, som har stor glæde
ved f.eks. at være besøgsvenner.
Det fik mig til at tænke på,
hvor forkert det er, når nogle
politikere taler om ”generationstyveri” og mener, man
godt kan spare på ældreplejen
for at tilgodese børnene i stedet. Der er slet ikke det mod-

MIN MENING
sætningsforhold ude i vores
hverdag. Her under generationerne hinanden det godt og
vil gerne gøre noget for hinanden.
Seniorerne glæder sig over
vores gode folkeskole, og når
der sker noget godt for børn
og unge, og disse grupper
bliver tilgodeset. Seniorerne er
også virksomme som mentorer og støttepersoner, som
frivillige, som rådgivere og
meget andet. Omvendt vil
børn gerne glæde seniorerne,
og vi ser unge mennesker køre
ture med plejehjemsbeboere,
er besøgsvenner, kigger forbi
plejecentrene og hygger med
deres babyer og i det hele taget ønsker det bedste for de,
der har opbygget vores samfund.
Jeg glæder mig over dette bevis på, at vores samfund hænger godt sammen og rigtig

mange gør noget godt for
andre, uden at tænke på køn
eller alder.
Søren Rasmussen
Formand for seniorudvalget

Dansk Folkeparti
Primulavej 7
6000 Kolding

KOLDING SENIOR
Herbert von
Hörensagen

... mener, at nok er det svært
at finde P-plads til bilen,
men det kan være endnu
sværere at forstå skiltningen.
Se blot her, hvad vi har fundet:

Parkering

Du skal trække billet og
ligge i bilens forude også
ved 1 times gratis parke‐
ring.

o

Bliv 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

11

Dagens smil
Så du ham tryllekunstneren i fjernsynet i går aftes? Han skulle bare sige
hokus pokus, og så forsvandt kaninen!
- Det er da ikke noget. Jeg skal bare
sige tøm opvaskeren, så forsvinder
hele familien!

*
Hansen dinglede ud fra værtshuset
og greb fat i den nærmeste lygtepæl,
mens han spurgte en forbipasserende:
- Du makker, er det ikke rigtigt, at jorden drejer rundt?
Da manden nikker, udstøder Hansen
et lettelsens suk:
- Så bliʹr jeg sgu stående, til mit hus
kommer forbi!

*
- ʺAlfred! Jeg må altså have en ny kjole. Naboerne tror, jeg er kogekone hér
i husetʺ
- ʺJamen, det kan vi da hurtigt gøre
noget ved!ʺ
- ʺHurraaa... Får jeg så en ny kjole?ʺ
- ʺNej. Vi inviterer bare naboerne på
middag!ʺ

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

