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Et klask i (T)rumpetten
Det må være svært lige nu at være forbundsmyndigheder i USA, når præsidenten udsteder nye dekreter, og
domstolene omstøder dem. Som nu Trumps ordre om
at forhindre muslimske borgere fra syv lande i at rejse
ind i USA.
Det har skabt kaos hos flyselskaber og indrejsemyndigheder, men nu har en domstol i Seattle erklæret dekretet
ulovligt og dermed ophævet præsidentens beslutning.
Meget kan man sige om præsident Donald Trump - og
det gør man også - men hans indsigt i udenrigspolitik
og juridisk forvaltning kan ligge på et meget lille sted.
Han har i valgkampen lovet amerikanerne mange ting,
som han ulig mange andre politikere forsøger at holde,
og det gav ham valgsejren.
Selv Donald Trump må indse, at et stort land ikke kan
styres som en forretning, som jo er hans speciale, men
bygger på demokratiske processer. Og der gælder andre spilleregler i et demokati end i et stort forretningsimperium.
LGH
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Holdtræning skal gøre dagplejere sundere
330 dagplejere i Kolding
Kommune får et nyt sundhedstilbud, som både giver
mulighed for personlig
hjælp og holdtræning.
Det er lettere at få brudt de
dårlige vaner eller få gang i
motionen, hvis kollegerne er
med. Derfor får dagplejere i
Kolding Kommune et nyt
sundhedstilbud.
Bag tilbuddet står bl.a. Pensionsselskabet PenSam. Tilbuddet indeholder et sundhedstjek målrettet den enkel- Det er ikke første gang, at dagplejerne ved Kolding Kommune deltager i et
te dagplejer, som kan have
sundhedsprogram. Billedet her er fra starten på et Fit.nu-forløb.
problemer med det fysiske
alvor at komme i gang. Jeg håber, jerne, der ikke har et traditionelt
eller psykiske helbred eller med
at projektet kan skabe øget sund- arbejdssted og arbejdsfællesskab
livsstilen. Med til sundhedstjekmed kolleger hver dag, risikerer
ket hører opfølgende tilbud om at hed og trivsel til glæde for både
forebygge og mindske fysiske og den enkelte dagplejer og for kom- at blive overset i de sundhedstilbud, der allerede er. Derfor vil vi
munen,ʺ siger dagplejeleder
psykiske gener eller sygefravær.
gerne sammen med Kolding
Gerth Aastrup Hansen.
Det kan f.eks. være fysioterapi,
Kommune gøre noget ekstra for
Foruden sundhedstjek og opfølstresscoaching eller rygestop.
dagplejerne,ʺ siger Lise Koldkjær,
Sundhedstilbuddet skræddersyes gende tilbud får dagplejerne i
forebyggelseschef i PenSam.
2017 mulighed for at deltage i
til dagplejernes behov.
Tilbuddet er frivilligt og gælder
holdaktiviteter, som Kolding
ʺDet er et supergodt tilbud, som
alle dagplejere i Kolding Kommuvi kan tilbyde dagplejerne, og det Kommune arrangerer. Det kan
ne. 27 medarbejdere fra dagplejen
understøtter fint de initiativer, vi være fitness, mindfulness eller
uddannes som ambassadører, der
har kørt tidligere. Mange af med- yoga.
skal få dagpleje-kollegerne med i
arbejderne vil gerne leve sundere, ʺVi ved, at arbejdspladsen er et
dette fællesskab.
og her kan de få ny inspiration el- godt sted at fremme sundheden,
ler det nødvendige lille puf til for men medarbejdere som dagple-
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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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På jagt efter nyheder i 46 år
Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn har fået Niels Erik
Thrane til at fortælle om sin tid
som journalist i den danske provinspresse gennem 46 år med arbejdspladser i såvel det fynske
som det sjællandske og jyske.
Sidstnævnte landsdel alene med
38 år i Christen Bergs gamle bladhus, Kolding Folkeblad – dengang
endnu i Jernbanegade.

Ingen af de pågældende arbejdssteder eksisterer i dag som selvstændige, men erindringen om livet, som det i sidste periode af
1900-tallet levedes i og omkring
dem, er fortsat erindringsfrisk og
har dannet baggrund dels for erindringsbogen ʺIndblik fra sidelinienʺ (udgivet 2001) og romanen
ʺJa, men alligevelʺ (skrevet i løbet
af fem dage i Påsken i fjor).

Thranes mange år i provinspressens tjeneste repræsenterer en begivenhedsrig avisperiode, hvor
man ikke alene kan tale om tiden
før og efter blyet, men også om et
tidsafsnit, hvor mange nye og
spændende medier kom til.
Det er onsdag 8. februar 2017, kl.
19.00 i Kolding Uddannelses Center, Ågade 27, 6000 Kolding.

N.E. Thrane
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Dragejagt på Koldinghus

En af de drager man kan møde på Koldinghus i vinterferien er 10 meter
lang og blev bl.a. brugt i januar under optoget ved fejringen af det kinesiske nytår i Århus. Dragen er lånt af foreningen Venskab-DanmarkKina.dk.
Museet på Koldinghus sætter i sko- ning i den kinesiske kultur.
lernes vinterferie fokus på den kiI Kina har man i mere end 5000 år
nesiske drage. Anledningen er mu- tegnet, fortalt og skrevet om drager.
seets aktuelle særudstilling
I modsætning til dragerne i den
”Himmelsten”, Prins Henriks sam- vestlige verden er dragerne i Kina
ling af orientalsk jadekunst”, hvor
gode og ikke farlige og ondskabsman bl.a. kan se masser af kinesiske fulde dyr, der vogter over kæmpe
drager udskåret i jadesten.
skatte og spiser mennesker til afI dragejagten skal børn og voksne
tensmad. Kineserne har altid troet
lede efter små og store drager. Den på, at drager både er kloge og rare
største af de mange drager, der har dyr, som gerne vil hjælpe mennegemt sig på slottet, er over 10 meter skene, og som bringer lykke til
lang. Undervejs i jagten på drager
dem, der ser dem.
skal børnene løse forskellige opga- Alle, der deltager i dragejagten på
ver og bl.a. lære om dragens betyd- Koldinghus, deltager også i kon-
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kurrencen om en familierundvisning blandt Givskud Zoo’s
‘”drager” i parkens store dinosauranlæg. Og det er ikke tilfældigt, at
præmien lige netop er en tur i dinosaurparken. Der findes mange forskellige historier om dragens oprin-

delse, og en af teorierne er nemlig,
at fund af fossiler fra dinosaurer kan
have påvirket forestillingerne om
drager. Det er gratis for børn og unge under 18 år at deltage i alle vinterferie-aktiviteter på slottet.
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Fortidens konger havde ikke toiletpapir men brugte mos (2)
Af Bent Petersen
Redaktør
Et andet sanitært problem var
vandforsyning. Vand hører jo til
de menneskelige nødvendighedsartikler, men at skaﬀe rindende
og rent vand var en kunst, som
var overladt vandkunstnere. En
vandkunst er selvfølgelig et
springvand, men det var også
kunsten at skaﬀe vand.
Der var navnlig to ting, der krævede vand på Koldinghus, nemlig
madlavning og slotsgårdens
springvand, som Frederik 2. lod
udfærdige. Til den personlige hygiejne var kravene derimod ret
beskedne, i hvert fald i baroktiden, da såkaldt fine folk ikke vaskede hænder og ansigt, men påførte dem lag på lag af salve,
sminke og pudder.
Endnu tidligere havde Henrik
Rantzau, der i 1556 blev statholder i hertugdømmerne, i en bog,
“Om at bevare sundheden”, advaret mod at vaske sig i vand. Man

Henrik Rantzau
vaskede ikke kroppen, man vaskede tøjet, og den uundgåelige
lugt, man udsendte, forsøgte man
at modvirke ved at sprøjte sig
med duftende vande.
Vi ved dog, at Christian 4. havde
en badstue i haven neden for sydfløjen, hvor majestæten godt nok
vaskede sig, men hvor de hygiej-

niske behageligheder ikke nødvendigvis udelukkede de selskabelige.
På det ældste Koldinghus har der,
så vidt man ved, ikke været nogen
brønd. Vandet, man skulle bruge,
er blevet hentet udefra, formentlig
hovedsagelig fra slotssøen.
Dette vand har nok ikke været
ganske rent, men da vand ikke
var noget, man drak, har det været af mindre betydning.
Det blev der ændret på i Frederik
2.s tid, da man fra bakken i Harte
Skov ledte vand i nedgravede
træledninger ind til slottet og desuden fra Piledammen syd for Kolding til Staldgården.
Det var et vidtløftigt projekt, og
da man gik i gang med arbejdet,
rekvirerede man hos Christoﬀer
Valkendorf på Gotland 900 udsøgte træer til rør, og til renderne
måtte Peder Oxe i København lade fremstille 700 jernbøsninger og
1400 ringe. Det slog dog ikke til.
Man bestilte supplerende forsy-

ninger, og til sidst bestiltes der i
alt 2600 render med tilhørende
bøsninger og ringe.
I Christian 4.s tid fremgår det af
lensregnskabet, at der har været
rørlagt vandforsyning til urtehaverne, Staldgården, bryggerset,
badstuen, køkkenerne, vinkælderen, ølkælderen og til slotsgården.
Der har ikke på Koldinghus, som
tilfældet var på visse andre slotte,
været ført vand op i bygningen.
Skulle man bruge vand oppe, blev
det hentet nede.
Spildevandet blev bortledt gennem underjordiske, murede kloakledninger enten ud i slotssøen
eller i voldgraven. Med den rørlagte vandforsyning, kloakledningerne, hemmelighederne og siden
toiletstolene var tidens krav til
komfort og hygiejne mere end opfyldt. Det var et sted, hvor man
følte at kunne være bekendt at invitere og modtage fyrstelige og
adelige gæster.
Og det gjorde man så.
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Første byggegrunde i ny
bydel ved Eltang solgt
Så er der skudt gang i salget af
byggegrunde i den nye bydel,
som opføres sydøst for Eltang.
Første køber er Lejerbo, som har
købt to storparceller.
30. januar vedtog Kolding Byråd
at sælge to storparceller på sammenlagt godt 11.000 kvadratmeter
til Lejerbo. På arealet planlægger
den almene boligorganisation at
opføre 24 dobbelthuse. Familieboligerne får en størrelse på mellem
72 og 108 kvadratmeter.
”Vi forventer at kunne tage første
spadestik til september, og herefter går der cirka et år, før de første
lejere kan flytte ind,” oplyser Bent
Jacobsen, formand for Lejerbo
Kolding.
Den nye bydel i Eltang får en
attraktiv placering i smuk natur
og tæt ved motorvejsnettet. Fuldt
udbygget vil bydelen rumme 150200 nye boliger.

Med Eltang-projektet sætter Kolding Kommune nye standarder
for udviklingen af fremtidens byområder. Med afsæt i visionen Kolding – vi designer livet har
naboer, kommende beboere, fagfolk, m.fl. været dybt involveret i
at tegne rammerne for den nye
bydel.
Helhedsplanen for området fastlægger de overordnede linjer for
Lejerbo bygger 12 dobbelthuse i
blandt andet bebyggelse, veje,
stier, fællesarealer, aﬀaldshånd- tre forskellige størrelser i Eltang.
tering og klimatilpasning. Målet
Kommune yderligere 16 parceler at skabe en bydel præget af
husgrunde samt endnu en stormangfoldighed, hvor mange forskellige mennesker har mulighed parcel til tæt-lav bebyggelse i Eltang.
for at leve et godt liv sammen.
Når byggegrundene sælges, er der Hvis du ønsker at få et praj, når
i prisen indregnet et bidrag, så de der udbydes nye byggegrunde, så
tilmeld dig nyhedsbrevet ”Bo og
nye beboere har mulighed for at
byg i Kolding Kommune.”
opføre et fælleshus for den nye
bydel.
I løbet af foråret udbyder Kolding

Visens Venner
i Kolding
Her mødes folk, som er glade for
at spille, synge eller lytte til
danske og nordiske viser og sange og at nyde de humoristiske og
til tider alvorlige og vemodige tekster.

www.visensvennerikolding.dk
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Vinterbogscafé
på biblioteket
Er man begejstret for den
nyeste bog af Merete Pryds
Helle og vil anbefale den til
andre, så kan man komme
til vinterbogscafé på biblioteket, hvor læseheste mødes
og giver hinanden læsetips.
Vinterbogscafé på Kolding
Bibliotek er et uformelt forum, hvor man mødes og
snakker bøger. Biblioteket
giver en kop kaﬀe, og bibliotekaren har et par forslag til
god vinterlæsning. Men ellers er ordet frit, så man kan
anbefale sine yndlingsbøger
eller blive inspireret til, hvad
man skal læse.
Alle er velkomne, hvad enten man vil fortælle eller
lytte. Det er gratis at være
med, og man behøver ikke
melde sig til på forhånd.
Der er vinterbogscafé hver
torsdag formiddag frem til
udgangen af februar. De næste mødegange er den 17. februar og 23. februar, alle dage kl. 10-11.
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Plejecenter får
hyggebar
Plejentret Vesterled i Ødis har fået en
ugentlig hyggebar, og den blev indviet
mef maner med tale af formanden for
seniorudvalget, Søren Rasmussen.
Han sagde bl.a.:
”Hvis jeg skal nævne noget, jeg forbinder med Vesterled, så er det netop hygge. Det er det første, jeg tænker på, når
nogen nævner hjemmet her. Jeg besøgt
jer mange gange – og den særlige stemning og ånd, der er her, den er bare noget ganske særligt.
Her er en meget dygtig og meget engageret ledelse og et hjertevarmt og dejligt
personale – og så er der de helt uundværlige frivillige, som også bare hjertet
på det helt rigtige sted.
I kan noget ganske særligt, her på Vesterled. Hvor nogen vil sige, det kan
være svært at måle hygge, varm og omsorg. Ja, så har jeg faktisk utallige gange
hørt om, hvor godt I gør det på Vesterled.
Hvor utroligt det end kan lyde, når man
kender Vesterled og den dejlig by og
område her ved Ødis, så er der nogen,
som ikke lige ville vælge at skulle hertil,
når de skal på plejehjem, nok mest på

I baren initiativtager Stig Funder og souschef på plejecentret Anette
Rasmussen, i baren beboer Poul Gundesen og seniorudvalgsformand
Søren Rasmussen. De to sidstnævnte klippede sammen den røde snor.
grund af afstanden.
Men alle har uden undtagelse efterfølgende sagt, hvor dejligt her, hvor fantastisk personalet er, og hvor stor en frivillig indsats der gøres til hverdag og
fest.
Så efter de er flyttet ind, så kunne ti vilde heste ikke få dem ud igen, for her er
de faldet til og er bare godt at bo og le-

ve. Det er en stor og velfortjent ros.
Nå, men vi skal tid det. Bedst som vi
troede, at nu kunne der ikke blive hyggeligere, ja så skal vi altså nu også have
en hygge bar. Jeg vil ønske for jer, at I
må få mange gode og hyggelige sunder
i den, at den bliver til stor glæde.”

KOLDING SENIOR
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Troldhedestien skal
skabe nye fællesskaber
En ny indretning og anvendelse af skellige friluftsaktiviteter, madpakkehus, træTroldhedestien ved Kolding skal
skabe fællesskaber og styrke inklu- værksted, osv. Ved
sionen. Realdania og Kolding Kom- Bramdrupdam Dam
anlægges opholdsrum,
mune står bag projektet.
De kommende år vil Troldhedestien som indbyder til leg og
blive udbygget med nye mødeste- bevægelse, og ved
der og aktiviteter på den knap 10 skovløberhuset skal
km lange strækning fra Fynsvej til der være oﬀentlige toiDybvadbro Station. Den gamle jern- letter og mulighed for
banestrækning skal være et attrak- at hygge sig og slappe
tivt tilbud til alle borgere – også be- af. Formidling og histovægelseshæmmede, svagtseende, riefortælling styrkes,
psykisk sårbare og socialt udsatte, og der dannes et korps
af skovløbere, som skal
der ikke bruger området særligt
Projektet omfatter den knap 10 km lange strækning fra Fynsvej til Dybvadbro
meget i dag. Målet er, at mødet i det understøtte aktiviteter
Station. Illustration: Møller & Grønborg.
og
fællesskaber.
Endelig
fri skal skabe nye fællesskaber melskal adgangsforholdene
lem borgere med vidt forskellige
forbedres, så det bliver lettere for både når det gælder det fysiske og som naturvejledere for børnehaver,
forudsætninger.
Projektet bliver sat i gang i løbet af gangbesværede og kørestolsbrugere det mentale. Det helt specielle ved sådan som de allerede gør i dag.
Troldhedesti-projektet er, at det ud Uanset hvem man er, har man res2017, efter at Realdania har skænket at få del i oplevelserne.
over at skabe adgang til naturen og- sourcer, der kan bruges i et fælles”Det
er
en
fantastisk
nyhed.
Vi
er
i
fire mio. kr. til den første fase.
så skaber mødesteder. Her kan ud- skab. Vi har alle brug for fællesskaSocialog
Sundhedsudvalget
optaVisionerne indebærer bl.a., at Dybviklingshæmmede f.eks. fungere
ber, hvor vi føler os værdifulde og
vadbro Station udbygges med for- get af at skabe lighed i sundhed -
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værdsatte, så projektet her er meget mere end en sti til motionsbrug,” siger formanden for Socialog Sundhedsudvalget Lis Ravn Ebbesen.
30 mio. kr. til øget rummelighed
Samlet er der tale om en projekt til
30 mio. kr., som kommer til at
strække sig over en årrække.
I første omgang har Realdania
skænket fire mio. kr. til første fase.
Kolding Kommune bidrager med
samme beløb, mens der skal søges
om støtte for yderligere to mio. kr.
fra andre fonde.
Senerne tager parterne stilling til
de to efterfølgende faser.
”Koldings ambition med udvikling
af Troldhedestien er både spændende og ambitiøs: Arbejdet kræver både et engagement på tværs
af kommunen og en løbende brugerinvolvering, hvis vi skal lykkes
med at skabe attraktive og inkluderende fællesskaber. Vi håber, at tilgangen til inklusion kan inspirere
andre. Vi glæder os også til samarbejdet om at lave konkrete eﬀekt-
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målinger af arbejdet. Det er centralt, at vi på en systematisk måde
følger, hvordan arbejdet skaber
den tiltænkte værdi lokalt”, fortæller Realdanias filantropidirektør
Anne Skovbro.
Brugerne designer rum for alle
Troldhedestien bliver allerede
brugt af borgere med særlige behov, men kun i begrænset omfang.
For at blive klogere på, hvad der
skal til for også at gøre området
attraktivt for disse grupper, har beboere, brugere og medarbejdere fra
Nordhøj, Bramdrupdam Bofællesskaber, Vækststedet og Overmarksgården deltaget i en designproces for at udvikle et bæredygtigt projekt.
Også naboer og en række foreninger – spejdere, motionsløbere,
mountainbikere, ryttere, osv. – har
været involveret i arbejdet, da målet er at skabe bedre rammer for alle borgere.
”Mange er rigtigt glade for Troldhedestien, og nogle vil måske være
lidt nervøse ved ændringerne. Men

projektet bliver gennemført i respekt for den eksisterende natur.
Vi tager udgangspunkt i de rammer og aktiviteter, som allerede
findes, og ønsket om mødesteder,
hvor man kan slappe af og hygge
sig sammen, vil vi opfylde på en
diskret og respektfuld måde. Brugerne bliver selvfølgelig involveret
i arbejdet, bl.a. opretter vi et korps
af skovløbere, som skal være med
til at værne om Troldhedestien og
understøtte spændende aktiviteter
og gode fællesskaber,” siger Birgitte Kragh, formand for Miljøudvalget.
I løbet af 2017-2018 gennemføres
følgende elementer:
Ved Dybvadbro Station kommer
der nye friluftsaktiviteter. De eksisterende bygninger renoveres, og
stationen udvides med oﬀentligt
toilet, træværksted og møderum.
Der bliver bedre parkeringsforhold, og så skal tilgængeligheden
forbedres til glæde for f.eks. kørestolsbrugere.

Ved Bramdrupdam Dam bliver
der anlagt en sti rundt om dammen, mens nye opholdssteder vil
invitere til leg, bevægelse og sanseoplevelser.
Strækningen fra Fynsvej til
Skovløberhuset får en stenmelsbelægning, så den bliver rarere at
færdes på for bl.a. gangbesværede
og kørestolsbrugere.
Langs stien anlægges der fem såkaldte trinbrætter, hvor man kan
slappe af, mødes med andre og blive klogere på området og historien
om den gamle Troldhedebane.
Et korps af såkaldte skovløbere
skal understøtte aktiviteter og fællesskaber langs Troldhedestien.
Der ansættes også en koordinator
for skovløberne.
Der oprettes en Facebookside eller et andet digitalt fællesskab,
hvor brugerne kan få information
om aktiviteter og inspirere hinanden.
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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 )

Lyt nu til Viuf
og Almind

MIN MENING

De tunge lastbiler kommer
til at ødelægge vores veje og
Jeg kan læse af dagsordenen bringe skolebørn, cyklister
til mødet i regionens udvalg og andre i fare.
for miljø, jordforurening og
De giver store rystelser, det
råstoﬀer, at der lægges op til er set mange steder, hvor
at godkende begge grusgra- huse også har slået revner.
ve mellem Almind og Viuf.
Alt det skal vi udsættes for,
Hvis det sker, betyder det, at selv om der kan graves grus
der slet ikke er lyttet til de
mange andre steder, hvor
mange indsigelser og argudet ikke vil smadre to velmenter mod grusgravene.
fungerede lokalsamfund.
Hvorfor skulle vi så overho- Jeg håber, politikerne ser
vedet spørges?
stort på den regionale forDer er ifølge teksten i råstof- valtnings indstilling og lytter
planen grus nok, selv om der til os, der skal leve med konikke gives tilladelse til grus- sekvenserne af deres beslutgravning mellem Almind og ninger.
Viuf.
Det kan da ikke passe, at det
Hvis et flertal af politikerne i kun er Dansk Folkeparti og
udvalget og derefter i regiSF der vil lytte.
onsrådet godkender grusElse Holm Christensen
gravene mellem Almind og
Byrådskandidat for Dansk
Viuf, så vil det splitte vores
Folkeparti Kolding
to lokalsamfund ad. Årtiers
Viuf Stationsvej 10
arbejde bliver ødelagt, fordi 6052 Viuf
nogle politikere så er fløjtende ligeglade med borgerne.

KOLDING SENIOR
Herbert von
Hörensagen

mener, at ”Presselogen”,
som følges af mange tvseere, fik et ordetligt
skud for boven, da filminstruktøren Hella Joof
erklærede, at udsendelsen var interessant, men
”at der nu også burde have været nogle voksne
med”.
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Dagens smil

AKTIVITETSCENTRE I KOLDING KOMMUNE

Da fyren besøger pigen, inviterer hun
ham ind i stuen.
Hun undskylder sig selv med at gå
ud i køkkenet for at lave dem et par
drinks.
Da fyren står der alene tilbage i stuen,
får han øje på en sød lille vase, som
står på sofabordet. Han går hen og
løfter den op, og mens han står og
kigger på den, kommer pigen tilbage.
ʺHvad er det?ʺ spørger han.
ʺOh, det er min faders aske!ʺ
ʺÆææh, nåh, det må...æh...ʺstammer
han og bliver helt ude af den.
ʺJaʺ siger hun ʺHan er for doven til at
gå ud i køkkenet efter et askebæger!ʺ

*
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

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

En mor stod i en supermarkedskø
med sin datter lige bag en meget krafVonsildhave
tig dame.
Catolhavegyden 19
Pludselig gik den kraftige dames per- 6000 Kolding
Tlf. 76 30 82 70
sonsøger i gang med at bippe, og
datteren sagde:
ʺPas på mor! Hun bakker.ʺ

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

