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Milliongave til Kolding Miniby
Kolding Miniby har fået en stor
julegave. Jubilæumsfonden af 1973
har besluttet at donere en million
kroner til minibyen. Det oplyser
Ole Kjersgaard Nielsen, som sidder i fondens bestyrelse.
Pengene kommer på et godt tidspunkt, idet man i den kommende
tid skal indrette sig med værksteder og opholdsrum ved udvidelsen af minibyen ved Geografisk
Have.
Lige nu har minibyens værksteder midlertidigt til huse på El-Vej i
det tidligere hjemsted for TV Syd.
Ole Kjersgaard Nielsen
- Minibyen er et fremragende projekt, siger Ole Kjersgaard Nielsen, slags arbejde, som udføres af de
og det passer godt ind i fondens
ældre til glæde for mange.
formål, hvor vi gerne støtter den
- Og her viser man Kolding for de

mange, der også besøger Geografisk Have. Minibyen har et årligt
besøgstal på 22.400.
Jubilæumsfonden har i øvrigt
flittigt støttet minibyen.
Fonden har med penge sikret opførelsen af Staldgården, Kolding
Kirke og springvandet i modellen
af Slotssøen.
Jubilæumsfonden af 12. august
1973 blev oprindelig stiftet af statsautoriseret revisor Arne Kjersgaard Nielsen, som var en dygtig
forretningsmand, og som ville betænke formål med en kirkelig og
almennyttig/idealistisk forankring.
Arne Kjersgaard Nielsen døde i
1992.
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2016 et år med snyd og bedrag
Undertegnede sad for nylig til julefrokost, hvor talen faldt
på det omfattende snyd, vi har oplevet i året, der er gået.
En deltager opponerede voldsomt og hævdede, at der
blev snydt lige så meget i de gode gamle dage.
Han havde måske glemt afsløringerne af snyd med gemte
formuer i Panama, udlændinges snyd med refusion af
uretmæssig aktiebeskatning, og skats manglende indbetalinger af 85 milliarder kroner.
Cykeltyverier er så mange, at politiet næsten har opgivet
at gøre noget ved dem men blot modtager anmeldelser, så
forsikringsselskaberne må betale.
Der snydes på internettet, hvor der sælges hælervarer og
fuppes med tilbud, eller nødlidende lokkes ud i gæld til
ågerrenter.
Senest har man set et firma/organisation tilbyde at indsamle og formidle penge til den dræbte politimands familie. Mange har givet, men overraskes, når de får at vide, at
det koster 8,75 % i gebyr for at overføre pengene.
LGH
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Renere
badevand og
mindre oversvømmelse
af veje og
kældre med
ny spildevandsplan
Mange kan huske, hvordan
Kolding Fjord så ud for 50
Fjordbadet, som det ser ud i udviklingsplanen for Marina City. Visualiseår siden. Det var ikke et
ring: COBE Arkitekter.
sted, man kunne bade uden
at få diarré, og vandet lugtede ofte grimt. De sidste 10-20 år frem
der i fjorden eller anvender den til
er at afvikle de såkaldte overløb,
mod årtusindskiftet blev der sat
sejlads.
der ved kraftig eller langvarig
kraftigt ind med spildevandsrens- regn leder opblandet spildevand
Ved at fjerne overløbene i den inning. Og i de seneste 15 år har fo- ud i fjorden, fordi kloakkerne bli- derste del af fjorden er dette også
kus været rettet mod at reducere
ver overbelastet med regnvand og med til at bane vejen for et bynært
den direkte udledning af spildefjordbad.
løber over. Overløb kan betyde
vand i det åbne land til vandløb
’Vi har i byrådet en fælles ambitirødt lys på tavlerne med badeog søer.
on om en ny bydel, Marina City,
varsler på Rebæk Strand og ved
Næste skridt mod bedre vandkva- badebroen på Lyshøj Allé til gene som skal skyde op langs Skamlitet og renere badevand i fjorden for de mange mennesker, der ba- lingvejen i løbet af de næste 10-15
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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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år. Bydelen skal ikke kun være til
glæde for de mange, som kommer
til at bo eller arbejde der – men
for alle byens indbyggere og de
mange gæster, der besøger Kolding henover året. Projektet indeholder blandt andet et fjordbad,
og det er nu vi skal sætte kursen
mod det sidste løft i den vandkvalitet, der skal til for at dette
fjordbad kan leve op til sit navn’
siger miljøudvalgsformand Birgitte Kragh.
Arbejdet med at mindske antallet
af overløb bliver planlagt i Kolding Kommunes spildevandsplan. Det kræver en revision af
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den nuværende plan, som ellers
først har udløbsdato i 2019. Det
forstærkede behov for klimatilpasning af spildevandssystemet,
overløbene til fjorden og nye
statslige vandområdeplaner gør
det nødvendigt at fremrykke arbejdet, forklarer miljøchef Jakob
Sønderskov Weber i By- og Udviklingsforvaltningen.
’Vi må konstatere, at spildevandsplanen, som den ser ud i dag, er
utidssvarende. Den nye spildevandsplan kommer til at tage udgangspunkt i vores klimatilpasningsplan, statens nye generation
af vandområdeplaner, og så vil vi

Biblioteket viser ung kunst
På udstillingen ”De unges kunstlaboratorium” viser fem unge kunstværker
fra Ungdomsskolen Nords tegne- og malehold. Udstillingen viser, hvad de
kunstnerisk har eksperimenteret med i løbet af efteråret. De kreative unge
har arbejdet med følgende udfordring: Hvad er kunst?
Materialerne er lidt blandet: Akvarel på papir, akryl på lærred, blyant på
papir.
Underviseren på holdet er Michelle Esklund, og hun har givet de unge lov
til at arbejde inden for forskellige temaer og teknikker for at belyse den
abstrakte opgave. Resultatet af de unges anstrengelser kan nu opleves på
Kolding Bibliotek.
Udstillingen kan ses i perioden 12. december – 18. december

selvfølgelig inddrage de erfaringer, vi har fået de steder, hvor vi
allerede har kloaksepareret, nemlig i Viuf og Jordrup og den planlagte kloakseparering i Rebæk.’
Miljøudvalget har nikket ja til By-

og Udviklingsforvaltningens videre arbejde med revisionen af spildevandsplanen. I februar 2018 forventes planen klar til oﬀentlig høring, og den forventes endelig politisk behandlet i juni 2018.
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Nicolai
åbner
vinduet til
fortiden
Søndag den 11. december er der
julemarked i Nicolai under temaet
”Crazy Christmas”.
Stadsarkivet rykker over til vores
naboer i den gamle pigeskole
(tidligere House of Design), hvor
der bliver mulighed for at lege
med fortiden sammen med billedkunstner René Holm.
Vi maler, klipper og hænger
(fortiden) op. Ligesom René Holm
også vil fortælle om nogle af de
greb, han har brugt i forbindelse
med udstillingen TIDSREJSEN på
Trapholt, der også har sidste udstillingsdag på Trapholt.
Den færdige ramme med persongalleriet vil efterfølgende blive
udstillet på Kolding Bibliotek.
Der er tale om et fælles projekt,
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hvor arkivet inviterer både børn
og voksne til at deltage i en anderledes måde at lege med fortiden på
– og ikke mindst muligheden for
at sætte farver på Koldings forfædre.
”Workshoppen er bl.a. inspireret
af et af vores meget efterspurgte
undervisningsforløb, som vi tilbyder på arkivet.

Derfor vil der allerede være flere
børn, som har stiftet bekendtskab
med det forunderlige persongalleri, som Aagaards billeder byder
på”, fortæller stadsarkivar Lene
Wul.
Den unikke portrætfotosamling
giver mulighed for at lege med
både fantasien og indlevelsesevnen .

Og workshoppen også er med til
at understrege, hvordan der kan
skabes nye fortællinger ud fra et
historisk materiale.
Det er helt gratis at deltage – og
der vil være mulighed for at købe
udstillingskataloget TIDSREJSEN
til specialpris og få det signeret af
kunstneren selv.
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Øko-varer hitter i Koldings kommunale køkkener

Danskernes forbrug af økologiske
varer går kun én vej, og det er op.
På ti år er den økologiske markedsandel steget hvert eneste år
fra at ligge på 3,2 procent i 2005 til
8,4 procent i 2015. Det viser tal fra
Økologisk Landsforenings markedsnotat for 2016.
Også i Kolding Kommune hitter
økologien og nye tal viser, at andelen af økologiske varer i de
kommunale køkkener steg fra 36
procent i 2014 til 49 procent i 2015.
I ét af køkkenerne, på plejecentret
Bertram Knudsens Have, har de
netop fået overrakt et bronzemærke i økologi, et såkaldt spisemærke. Bronzemærket er bevis på, at
den mad, de serverer for plejecentrets beboere, er mellem 30 og 60
% økologisk.
’Økologi handler meget om at
tænke anderledes, kreativt og i
den grad bruge sæsonvarer. Og jo
mere mad man kan lave fra bunden, jo højere økologiprocent kan
man opnå,’ forklarer økonoma

Lena Nymann Hansen, der er
leder af køkkenet på Bertram
Knudsens Have. Hun understreger, at den økologiske mad bliver lavet inden for budgettet.
Der bliver altså ikke givet ekstra
penge til økologi.
’Det kan lade sig gøre, fordi
økologi går hånd i hånd med
fokus på madspild. Vi genbruger alt det, vi overhovedet kan,’
forklarer Lena Nymann Hansen.
Arbejdet med økologi i de kommunale køkkener begyndte, da
Kolding Kommune meldte sig
Susanne Lund og Lena Nymann Hansen
ind i miljøsamarbejdet Green
der Merete Valbak i By- og UdvikCities i 2006.
’Det har haft en uvurderlig betyd- lingsforvaltningen, der laver de
årlige økologi-målinger.
ning, at vi har haft et ambitiøst
mål at pejle efter. Nu lukker Green På Bertram Knudsens Have er 84Cities ned her ved årsskiftet, men årige Vera Thomsen glad for, at en
vi kan se, at arbejdet med økologi stor del af den mad, hun får serveret, er økologisk.
er som en snebold, der efterhån’Jeg har selv altid spist økologisk.
den nærmest ruller af sig selv, og
Jeg har allergi over for tilsætningsjeg tror ikke, at dette er det sidste
stoﬀer og i min kolonihave dyrkeøkohop opad, vi ser i Kolding
Kommune,’ fortæller afdelingsle- de jeg altid økologiske grøntsa-

ger’, fortæller Vera Thomsen.
Allervigtigst for Vera Thomsen er
dog, at maden er frisklavet. Bertram Knudsens Have er et såkaldt
modtager-køkken. Det betyder, at
de selv laver morgenmad, frokost
og mellemmåltider, mens Elbokøkkenet leverer dele af hovedretter og biretter, som er forret
eller dessert.
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Lysshow i Kolding:

Rådhuset
fremstår i
festlige
farver

Foto: Eva Kristensen
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Lysshow i Kolding:

Slotsgade
er et sandt
festfyrværkeri

Foto: Eva Kristensen
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I år bliver min første jul
Når jeg tænker tilbage, har
julen altid båret præg af de
mørke, kolde dage og genudsendelser af julekalendere i tv.
Typisk har min mor og jeg
været alene juleaften, og en
bidende følelse af ensomhed har i mange år været
forbundet med netop den højtid.
Men fra nu af bliver det anderledes!
I år bliver det nemlig den første jul i det hjem, som
jeg deler med min kæreste og lille datter på knap 7
måneder.
Og jeg glæder mig så meget. Jeg glæder mig til at
opleve en juleaften, hvor vi er nok mennesker til at
kunne gå rundt om juletræet.
Hvor menuen både står på and og ribbensteg, og
hvor chancen for at få mandelgaven faktisk ikke er så
stor.
Jeg ler allerede ved tanken om min kæreste, der efter
at have spist den fede julemad, vil være klar til at gå
i seng før klokken 20.
Af Kristina Jørgensen
Byrådsmedlem for
Dansk
Folkeparti

Datteren Mai skal også opleve sin første jul.
Og jeg er spændt på
den betagelse, som min
datters udtryk vil afsløre, når hun for første
gang kommer til at opleve de mange melodier, farver og lyde, der

omgiver os alle i december.
Julen 2016 bliver ikke
kun min datters første
jul. Det bliver på en
måde også min første
rigtige jul.

Mit juleønske må være,
at alle, der har været
vant til ensomhed, må
få deres isolation forvandlet til en højtid
fyldt med kærlighed.

KOLDING SENIOR

10

Nyfortolkning af et ”felder-hus”
De kommende boliger midt i UNESCO-byens historiske bykerne bliver enkle, klassiske og inspireret af
den særlige byggestil i Christiansfeld.
Den 9. december blev vinderforslaget, i konkurrencen om at transformere Christiansfeld gamle skole i
Lindegade til nye, almene boliger,
præsenteret. Bag forslaget står tegnestuen Kent Pedersen Arkitektfirma i samarbejde med tegnestuerne
Leth & Gori, Bauen og Breimann
og Bruun Landskabsarkitekter.
Formand for dommerkomitéen,
borgmester Jørn Pedersen gav ved
afsløringen af vinderen i Søstrehuset i Christiansfeld udtryk for stor
glæde over, at boligerne i vinderforslaget er tegnet i stor respekt for
verdensarven som en nyfortolkning af et ’felder-hus’, som de oprindelige huse i Christiansfeld bliver kaldt.
’Der er ingen tvivl om, at vi har
stillet arkitekterne en svær opgave

i forhold til at finde balancen mellem moderne boliger og historisk
arkitektur. Vi skal bevare Christiansfelds særlige værdier, men samtidig må byen ikke blive et museum, der ikke formår at udvikle sig i
takt med tiden. Den balance er vinderforslaget helt sikkert lykkedes
med’, siger Jørn Pedersen.
I alt fire teams var prækvalificeret
til konkurrencens slutspurt, og alle
fire forslag har været kvalificerede
forslag i høj klasse. Alligevel skiller
vinderen sig ud.
’På alle bedømmelsesparametre er
vinderforslaget det enkleste, klareste og arkitektonisk mest velfunderede forslag. Derfor er det en helt
enig dommerkomite, der peger på
vinderforslaget, fordi det så hensynsfuldt og velafbalanceret ændrer de eksisterende fredede skolebygninger og bygger nyt med nye
gårdanlæg og enkle, lyse boliger’,
siger Louise Prahm fra bygge- og
boligadministrationen Domea.dk,

der er boligselVisualiseringerne af det nye byggeri lavet af Kent Pedersen Arkitektfirma.
skabets bygherreansvarlige.
Konkurrencen
blev udskrevet
af det almene
boligselskab
Domea Lunderskov-Kolding i
samarbejde
med Kolding
Kommune tilbage i april.
Opgaven lød på
at omdanne
Christiansfeld gamle skole til 2.500 Den kommende almenboligbebygm2. almene familie boliger indrettet gelse skal bestå af seks bygninger:
i en kombination af nybyggeri, re- Lindegade 9, 11 og 13 og Nørregade 13 som består af 3 nye bygninnovering af fredede bygninger og
ger. Bygningerne i Lindegade som
udformning af udearealer med
alle er fredede, skal restaureres og
ophold og parkering. Christiansfeld gamle skole støder op til Brød- omdannes til almene boliger med
respekt for fredningsværdierne. De
remenighedens kirke, også kaldet
nuværende bygninger i Nørregade
Salshuset. Dermed befinder kon13 skal rives ned for at give plads
kurrenceområdet sig i kernen af
den historiske by, der i 2015 opnåe- til nye almene boliger. Opgaven
omfatter også udformning af udede international opmærksomhed
arealer med ophold og parkering
og status som verdenskulturarv.
mm.
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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 )

Religiøst kønsop‐
delt svømning
Det har vist sig, at der i
Kolding Kommunes svømmesale har foregået og foregår stadig kønsopdelt
svømning, af religiøse årsager.
Da Dansk Folkeparti blev
opmærksom
på
dette, foreslog vi naturligvis, at
det ikke tillades i vores
svømmesaSøren Rasle.
mussen
Til vores store
overraskelse,
ville et flertal i fritids- og
idrætsudvalget ikke støtte
vores forslag. Den muslimske Sharia-lovgivning skal
dermed respekteres, og
man kan frit lave kønsadskillelse ud fra et formørket
kvindesyn, i de svømmesale, som vi skatteborgere betaler til.
Jeg har vurderet, at det er
så principielt et spørgsmål,
og jeg har derfor brugt min
ret til at forlange, at sagen
til afgøres i byrådet. Jeg
synes, det er vigtigt at få
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MIN MENING
afgjort, om disse kvindeundertrykkende synspunkter,
støttes af et flertal i byrådet
eller ej.
Vi har tidligere set byrådets
flertal kæmpe hårdt og indædt for en positiv særbehandling af udlændinge på
bekostning af danskerne.
Udlændinge slipper for at
betale depositum og indskud i de boliger Kolding
Kommune har købt til
dem. Udenlandske foreninger skal ikke overholde
ansøgningsfrister, men det
skal f.eks. Kolding Boldklub, der mistede en formue. Da det kom frem, at
udlændinge ikke skulle
vise børneattest, når de skal
passe vores børn, var det
kun Dansk Folkeparti der
protesterede.
Man opnår ikke integration
ved at kaste danske værdier som ligestilling eller ligebehandling, bort.
Søren Rasmussen
Medlem af fritids- og idrætsudvalget
Dansk Folkeparti
Primulavej 7
6000 Kolding
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Herbert von
Hörensagen

... ved godt, at juletid er
velgørenhedstid men også tid for spekulationer i
velmenende folks penge.
Således samler folk mange penge ind til den
dræbte politimands familie. Et firma reklamerer
med, at det påtager sig at
stå for indsamlingen,
men opkræver 8,75 pct. i
gebyr. Det er vist spekulation i andres død.

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

12

Dagens smil
Ægteparret Jensen var ude ved
strandvejen for at finde et nyt hus.
Pludselig siger fru Jensen ʺSikke
en udsigt fra dette hus! Den gør
mig aldeles stum!ʺ
Manden svarede ʺFint min skat,
det køber vi!ʺ
Faderen skulle hjælpe sin søn
med regneopgaver.
ʺFar, hvis Jensen tjener 10.000 kroner og bruger 17.000 kroner?ʺ begyndte drengen.
ʺStopʺ! råbte faderen, ʺStik ud til
din mor med opgaven, det er lige
noget for hendeʺ!
Dommeren til vidnet...
- Hvorfor greb De dog ikke ind,
da De så den tiltalte kvinde liste
tegnebogen op af hr. Jensens lomme?
- Jeg troede, de var gift.

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

