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Nye tider
nye skikke

Valentinsdag har også sat sit præg på
Kolding som her i
Jernbanegade, hvor
mange bænke var
fyldt med hjerter med
kærlige ord. Men
hvorfor markerer vi
dagen.

Se bagsiden

Foto: Eva Kristensen

UGE 8 FEBRUAR 2017

KOLDING SENIOR

Kuk i posten
Det skulle være så godt, men det blev noget skidt. PostDanmark blev ændret til PostNord som et fælles dansksvensk selskab, og nu er resultatet katastrofalt. Den danske del har et underskud på knap 2 milliarder og står dermed på falittens rand.
Man kan undre sig over ledelsens dispositioner. Brevportoen steg fra godt 5 kr. til 19 kr. i forsøget på at dæmme op
for den faldende brevmængde. Posthuse på stribe blev
nedlagt, lørdagsudbringningen sløjfet etc.
Et skræmmende eksempel kan en udgiver af et hobbyblad
nævne. Han skulle sende nogle pakker, som vejede godt 3
kg hver, til Tyskland. Det danske postvæsen forlangte 300
kr. for hver pakke. Så kørte han til Flensborg og sendte
pakkerne, hvorfra de blev sendt for 52 kr. pr. styk.
Trods de større afstande i Tyskland var pakkerne fremme
dagen efter.
Konklusionen: Dårlig tilrettelæggelse af arbejdet i Danmark, ineﬀektiv ledelse og en naiv tro på, at man får flere
indtægter ved at forhøje priserne. Vi må hurtigst ud af det
samarbejde og overlade postvæsenet til private.
LGH
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Kom med ideer til Marina Syd
Forberedelsen af Marina City
er i fuld gang. I løbet af 2017
vil der blive gennemført omfattende tekniske undersøgelser, og to gange i løbet af
året får borgere, naboer, foreninger, virksomheder, osv.
mulighed for at komme med
ideer, forslag og bemærkninger til planerne.
Visionen er at skabe en ny
bæredygtig bydel på sydsiden af Kolding Fjord. Bydelen skal indeholde et nyt og
tiltrækkende bolig- og havnemiljø samt Danmarks største og mest attraktive marina
udenfor hovedstadsområdet
med 1.000 bådpladser.
Et så stort projekt, som både omfatter land- og fjordarealer, kræver omfattende undersøgelser og
planlægning. I 2017 skal der både
laves en miljøvurdering – en såkaldt VVM-undersøgelse – samt
et tillæg til kommuneplanen og
en rammelokalplan.
”Med så mange bolde i luften kan
det godt blive lidt svært at overskue, hvad der foregår, og hvor-

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.
når man har mulighed for at påvirke processen,” siger projektleder Torben Gade fra Kolding
Kommune.
”For at gøre det så overskueligt
som muligt laver vi to samlede
oﬀentlighedsfaser, hvor naboer,
borgere i byen, interesseorganisationer og alle andre engagerede
inviteres til at komme med deres
idéer, forslag, bemærkninger og
eventuelle indsigelser.”

De to faser forventes at ligge i foråret og efteråret.
Oﬀentlighedsfase 1: Her får alle
mulighed for at komme med ideer og forslag
Oﬀentlighedsfase 2: Her får alle
mulighed for at komme med bemærkninger og eventuelt indsigelser til de forslag til miljøvurdering og planer, som vil være
klar på det tidspunkt.

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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Kolding går til kamp for de rigtige mænd

mange mænd trækker i sportstøjet
som følge af projektet.
Kolding Kommune inviterer sammen Løbet den 24. maj.
me dag og tidspunkt i hele landet, og ”Jeg er sikker på, at en målsætning
med Kolding Firma Idræt og Seest
Allerede fra 1. marts inviteres alle rig- det er en begivenhed, som Kolding
som Rigtige Mænd Løbet og et træBoldklub alle rigtige mænd med på
tige mænd til at deltage i det online
Kommune gerne vil være en del af.
ningsfællesskab som Sjakket kan hjælen træningsrejse, der kulminerer med træningsfællesskab, ’Rigtige Mænd
Projektet åbner nemlig for mange mu- pe mange mænd til at tage et skridt
Rigtige Mænd Løbet den 24. maj.
Sjakket,’ som forberedelse til det sjove ligheder til at sætte fokus på sundhe- mod en sundere hverdag”.
Når den kommende sæson af ’Rigtige og udfordrende løb. På sjakket finder den hos de mandlige borgere.
Tv-serien ’Rigtige Mænd’ blev sendt
Mænd’ ruller over skærmen på DR1,
man god værkstedshumor og kam”Vi deltager, fordi det kan hjælpe
første gang i 2015, hvor danskerne
bliver det også noget, man kan mærmeratlige drillerier, og man kan prøve mange mænd til at komme i gang
lærte Smeden, Palle, Hammer, Lindy
ke i Kolding Kommune.
de samme udfordringer, som de
med en sundere livsstil. Jeg ved fra
og Jonas at kende som nogle mænd,
Sammen med Kolding Firma Idræt og ’Rigtige Mænd’ i programserien skal
mig selv, at det er nemmere at motider sammen tog hånd om deres egen
Seest Boldklub er kommunen en del
gennemgå.
vere sig, når man gør det sammen
sundhed i et fællesskab præget af rigaf et landsdækkende træningsprojekt, Det er første gang, at der i Danmark
med kammeraterne,” siger borgmetig mandehumor.
der kulminerer med Rigtige Mænd
bliver arrangeret et mandeløb på sam- ster Jørn Pedersen, der tror på, at
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Flygtninge kan afhjælpe
mangelen på arbejdskraft
Flygtninge kan være med til at
hjælpe på den manglende arbejdskraft, via målrettet
erhvervsuddannelse. De ledige
flygtninge kan se frem til en integreret vej på arbejdsmarkedet –
virksomhederne til kompetent arbejdskraft og kontant bonus.
Flere håndværksfaglige områder
oplever i dag arbejdsmangel. Men
det kan være på vej til at vende,
hvis virksomhederne benytter sig
af flygtninge, som går i gang med
et IGU-forløb, som Kolding Kommune netop har iværksat.
IGU-forløbet – forkortelse for IntegrationsGrundUddannelse – er
erhvervsrettet uddannelse, der
uddanner arbejdskraft til de områder, hvor der er mangel på
medarbejdere.
Sammen med erhvervslivet har
Jobcenter Kolding allerede identificeret disse områder, og nu arbejdes der på højtryk for at sætte
forskellige uddannelser sammen,
der kan løse udfordringerne.

”Virksomhederne får glæde af en
medarbejder, der opnår særlig
tilknytning og speciel viden om
netop deres virksomhed,” siger
Mette Balsby, formand for Arbejdsmarkedsudvalget ved Kolding Kommune, om uddannelsen,
der kræver, at man er mellem 18
og 40 år og maksimalt har været
bosat fem år i Danmark.
Som IGU-elev gennemgår man et
to-årigt forløb med gennemsnitligt 25 timers ugentlig arbejde kombineret med 20 ugers
skoleforløb for resten. Og efter
IGU’en er medarbejderne kvalificerede til at påbegynde en
erhvervsfaglig uddannelsen eller
tage et arbejde.
”Flygtninge skal lære det danske
arbejdsmarked at kende, og det
gør de ved at gennemføre en IGU.
Det stiller også virksomheden i en
fordelagtig situation når praktikanten har afsluttet IGU’en og
efterfølgende vil have en
lærlingeplads, for så kender de al-

lerede hinanden,” forklarer Mette
Balsby.
Vælger man som virksomhed at
indgå i IGU-samarbejdet, kan man
ikke blot se frem til kvalificeret arbejdskraft – virksomheden kan
også opnå kontante fordele.

Ordningen giver en bonus på
20.000 kroner efter det første halve
år og yderligere 20.000, når IGUbeviset er i hus. En uddannet
IGU’er giver altså 40.000 kroner til
virksomheden.
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Kolding Stadsarkiv hitter
på de digitale platforme
Stadsarkivets forskellige digitale
platforme bliver flittigt brugt med
knap en halv million sidevisninger i 2016. Det svarer til en ottedobling på bare tre år.
Færre kommer forbi Kolding
Stadsarkivs læsesal i Nicolai. Til
gengæld er den digitale aktivitet
nærmest eksploderet.
’Vi har meget bevidst satset på
vores forskellige digitale platforme og lagt en stor del af vores ressourcer her. Vi kunne se, at der
var et stort uforløst potentiale, og
det er vi kommet rigtig langt med
at indfri. For brugerne giver det
alt i alt en bedre service. Dels har
vi jo døgnåbent på nettet og dels
skal man ikke troppe fysisk op for
at få adgang til arkivalierne,’ fortæller stadsarkivar Lene Wul.
De populære platforme skal ifølge Lene Wul også ses i lyset af en

generel stigende interesse for lokalhistorien og kulturarven. Det
kommer fx til udtryk på Kolding
Stadsarkivs facebookside, der har
over 2100 følgere, som gerne involverer sig og bidrager med
kommentarer, spørgsmål og viden.
Satsningen på de digitale platforme hænger tæt sammen med Kolding Stadsarkivs vision om at
slippe kulturarven fri.
’Det er vores holdning, at kulturarven skal være frit tilgængelig
for alle. Man skal selvfølgelig respektere rettighederne, men principielt mener jeg, at alle skal have
mulighed for at anvende vores
materiale uanset om det er til
kommercielt brug, til et kunstnerisk projekt eller noget helt tredje.
Kulturarven har kun en værdi,
hvis den kommer i spil, og er kun

dingstadsarkiv.dk, KoldingWiki,
Kolding
Stadsarkivs sider på arkiv.dk,
Aagaardsamlingen,
aagaardsbilleder.dk, arkiinteressant, hvis den bliver brugt. vets facebookside og arkivets siDet er her hele vores berettigelse
der på historiskatlas.dk.
ligger, som jeg ser det,’ siger Lene I alt havde arkivet knap 500.000
Wul.
sidevisninger i 2016, mod ca.
Et eksempel på, hvordan Stadsar- 60.000 i 2013, som er første år,
kivet har stillet materiale frit til rå- hvor arkivet har digital statistik.
dighed, er den meget omtalte
Visens Venner
Aagaard-samling, hvor alle fotos
i Kolding
ligger tilgængelige på nettet i højtHer mødes folk, som er glade for
opløselige formater. Det giver fx
at spille, synge eller lytte til
kunstnere mulighed for at downdanske og nordiske viser og sanloade billederne og arbejde videre
ge og at nyde de humoristiske og
med dem, som René Holm gjorde til tider alvorlige og vei udstillingen ’Tidsrejsen’, som
modige tekster.
blev vist på Trapholt i 2016.
Stadsarkivets digitale platforme
dækker over en hjemmeside, kol-

www.visensvennerikolding.dk
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Ny toiletbygning
er snart
klar
Lidt forsinket er
den nye toiletbygning ved
Genforeningspladsen i Christiansfeld nu ved at
være færdig.
Bygningen, som
også rummer
venterum for
buspassagerer samt cykelparkering
med cykelpumpe, erstatter de gamle
oﬀentlige toiletter på modsatte side af
Kongensgade.
”Den nye toiletbygning skulle egentlig have været færdig, men færdiggørelsen er trukket lidt ud – bl.a. fordi
det har været svært at skaﬀe bestemte
materialer hjem,” fortæller teknisk designer Jesper Scheuer-Hansen fra Kolding Kommune.
Bygningen skal efter planen stå færdig i begyndelsen af uge 9, og til
marts bliver Kirkegårdsvej asfalteret,
når vejret tillader det.
”Vi har nogle gamle kantsten af granit
fra bl.a. Christiansfeld liggende. I stedet for at smide dem væk, bliver de
knust og blandet i asfalten. På den
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på p-pladserne i UNESCO-bymidten
en lille smule,” forklarer Jesper Scheuer-Hansen.
Den nye toiletbygning på 130 kvadratmeter bliver beklædt med vedligeholdelsesfrit lærketræ og får zinktag med
høj rejsning. Midt i bygningen vil der
være en portal, som leder ind på Genforeningspladsen.
”Der er tale om en forholdsvis stor
bygning. Det skyldes to ting. Dels indeholder bygningen mange faciliteter
- handicaptoilet, to herretoiletter og to
dametoiletter, overdækket venterum
for buspassagerer samt cykelparkering med cykelpumpe. Dels stiller om-

Håndværker
se her

måde genbruger vi de gamle kantsten,” oplyser Jesper ScheuerHansen.
Når den nye toiletbygning er klar,
rives de gamle og utidssvarende
En annonce i Kolding
oﬀentlige toiletter på den modsatte
side af Kongensgade ned, så der
Senior i denne størrelskabes direkte adgang fra Kongensse koster kun kr. 3.000
gade til Havevej.
Den nye genvej asfalteres, og der
+ moms for hele 2017.
etableres fortov i begge sider af veDin annonce bliver set
jen.
”Den nye adgangsvej giver markant af tusinder af seniorer,
lettere adgang til parkeringspladserne bag Søstrehuset. I betragtning af, som måske har brug
hvor mange aktiviteter der er i Søfor din hjælp.
strehuset, er det en stor fordel. ForKontakt 75 502555
håbentlig kan det også lette presset
eller mail 75502555@mail.dk

rådets lokalplan en række krav til
byggestilen, hvilket også har medvirket til at gøre bygningen lidt større.
Til gengæld passer byggeriet rigtig
fint ind i lokalmiljøet i udkanten af
UNESCO-byen,” siger Jesper ScheuerHansen.
De nye oﬀentlige toiletter vil være åbne i tidsrummet kl. 06.00 til kl. 20.00.
Udenfor dette tidsrum vil toiletbygningen være lukket for at forebygge
hærværk.
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Den gamle anløbsbro ved Løverodde udskiftes
Så er entreprenøren gået i gang
med at udskifte den gamle anløbsbro ved Løverodde på nordsiden
af Stenderuphalvøen. Den nye bro
ventes at stå klar omkring 1. maj.
”Arbejdet skulle faktisk først være
gået i gang om 14 dage, men heldigvis er vejret så godt, at entreprenøren kan komme i gang nu. Jo
før anløbsbroen står færdig, jo
bedre er det for sejlere, kajakroere,
m.fl., som lægger til ved anløbsbroen, når de tager på udflugt ved
Løverodde,” fortæller anlægstekniker Marie Muxoll fra Kolding
Kommune.
Den gamle anløbsbro er godt 35 år
gammel og efterhånden godt medtaget af vejr og vand. Kommunen
har godt vidst, at den sang på sidste vers. Det blev understreget sidste år, hvor broen gav sig en lille
smule, da 40 mennesker opholdt
sig på den samtidigt. Broen måtte
kortvarigt lukkes, og efter reparation blev der indført restriktioner
for færdsel på broen.

”Udskiftningen af anløbsbroen har været
planlagt længe, men
først skulle vi have de
nødvendige tilladelser i
hus, ligesom arbejdet
helst skal foregå på den
her årstid af hensyn til
vejret og for at forstyrre
brugerne mindst muligt,” forklarer Marie
Muxoll.
I disse dage fjernes den
gamle bro. Stump for
stump pilles den fra hinanden af en gravko, som
kører ude i vandet eller
arbejder fra en pram.
Den nye anløbsbro frem- Bid for bid tages den gamle bro ned.
stilles af eksotisk
hårdttræ af sorterne Greenheart og lille smule til 1,90 meter af hensyn
til tilgængeligheden. Bredden på
Azobé, som uden nogen form for
imprægnering kan modstå angreb brohovedet vil fortsat være 6,1
meter.
fra pæleorm og klare at stå i hav”67 nye kraftige pæle skal rammes
vand i årtier.
ned i fjordbunden. 12 af de eksiDen nye bro bliver uændret 116
meter lang, mens bredden øges en sterende pæle under brohovedet

er i så god stand, at de stadig er
brugbare,” oplyser Marie Muxoll.
I alt har politikerne afsat to mio.
kr. til projektet.
Foruden anlægsbroen findes der
også en badebro ved Løverodde.
Den bliver taget ned om efteråret.
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Koldinghus var engang ”rigets port og nøgle” (1)

Af Bent Petersen
Redaktør
Da Koldinghus på to sene martsdage i 1808
gik op i luer og blev forvandlet til ruin,
sluttede en næsten 600-årig æra som jysk
kongeslot.
Kloge hoveder mener at vide, at det var
kong Erik Glipping, der i 1268 på banken
højt over Kolding by lod opføre en borg, der
skulle tjene som “rigets port og nøgle” og
hindre indfald fra de ikke altid venligt
stemte sønderjyske hertuger.
Et enkelt af de kloge hoveder, historikeren
og statsmanden Arild Huitfeldt, der levede
fra 1546 til 1609,
mente derimod at
have fundet ud af,
at Erik Glippings
farbroder, kong
Abel, der som sønderjysk hertug havde fået Kolding
som pant omkring
1243, tog fat på at
bygge Koldinghus
allerede i 1248 som Kong Abel 1250-1252

“værn og
grænsehus,
at de danske ikke
skulle indfalde udi
Sønderjylland.”
Senere tiders historikere har
sat spørgsmålstegn
ved Abel
som bygherre, idet
der ikke
findes et
bekræftende samtidigt kildemateriale, men
uanset, hvad Abel gjorde eller ikke gjorde,
så står det i hvert fald fast, at Erik Glipping
i 1267 eller 68 anlagde en borg på slotsbanken.
Dette arbejde fortsatte hans søn, Erik Menved, da han efter at nedkæmpet et bondeoprør på egnen i 1312 pålagde bønderne som

Foto Eva Kristensen
straf at befæste Kolding.
Adskillige efterfølgende konger har haft en
finger med i spillet og bidraget til talrige om
- og tilbygninger.
De to nederste etager af nordfløjen mener
man således med rimelig sikkerhed at kunne tilskrive Christoﬀer af Bayern (1440-48),
mens vestfløjen, der betragtes som en af de
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Kong Christoffer III af Bayern 1440-1448
1.s vestfløj indicerer, at bygningen endnu på
hans tid har tjent som fæstning. Ydermuren
Kong Erik Glipping 1259-1286
mod vest er nemlig væsentlig sværere end
bedst bevarede stenbygninger fra det middel- muren mod slotsgården,
alderlige Danmark, skyldes Kristian 1. (1448og i fløjens øverste eta
81).
ge kan man stadig se to middelalderlige skyPå den tid var anlægget med syd og øst bedeskår og en tilmuret dør, der har ført ud til
skyttet af mur, volde og voldgrave, og Kristian ringmuren.

Da Christian 3.
(1534-59) efter Grevens Fejde kom på
tronen, tog han fat
på en radikal ændring af hele foretagendet. Borgen
skulle ændres fra
et befæstet borganlæg til et civilt slot,
der kunne tjene
som kongelig residens i rigets vestli- Kong Christian 1. 1448ge del. Til den ende 1481
blev alle forsvarsindretninger sløjfet, voldgraven kastet til og
syd- og østfløjen opført, så hele bygningskomplekset nu lukkede sig om en indre slotsgård.
Desuden blev der opført spirbesatte trappetårne, og for at sløre vekslende byggeperioders
uundgåelige forskellighed blev hele herligheden pudset og kalket hvid.
Som en af Europas ivrigste reformationsfyrster
fandt han det i øvrigt passende at markere sin
protestantiske overbevisning ved at indrette et
kapel i slottets sydvestlige hjørne, hvor der nu
efter restaureringen i 1980ʹerne er indrettet et
auditorium.
(Fortsætttes i næste uge)
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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 )

Tid til omsorg
En stor gruppe mennesker i
Kolding Kommune, der
modtager hjemmehjælp, har
fået et såkaldt ”klippekort”,
til 45 minutters ekstra hjælp
om ugen. De kan selv bestemme hvad de vil lave
eller have lavet, i den tid. De
kan også spare klippene
sammen og deltage i noget,
som tager lidt længere tid.
Det er blevet utroligt populært. Da vi undersøgte tilfredsheden, ja så var den
100%. Det kan jeg faktisk
ikke mindes, vi har haft i
nogen anden undersøgelse i
Kolding Kommune.
Nu kan vi så også tilbyde et
klippekort til alle beboerne
på plejecentrene. De kan få
hver en halv time om ugen.
Det kan være til højtlæsning,
samtale, gåtur eller noget
helt andet. Vi skal selvfølgelig tage hensyn til de mennesker der f.eks. er demente
og ikke kan give udtryk for
deres ønsker, så vi i samråd
med deres pårørende og
personale de kender dem

MIN MENING
godt, kan finde noget der
kan glæde dem.
Jeg er sikker på, at ordningen også vil glæde personalet, der netop brænder for
kontakten med borgerne og
omsorgen for dem.
Jeg læser nu, at ordningen
med klippekort gør Socialdemokraten Christian
Haugk trist. Men det er nu
til, at leve med - bare de
mennesker på plejecentrene,
der skal benytte ordningen,
får samme livsglæde ud af
den, som de der får hjemmehjælp.
Skulle jeg ønske noget, ja så
var det, at samtlige, der får
hjemmehjælp, også kunne få
klippekortet, og at vi kunne
give endnu mere tid til omsorg på plejecentrene. Det
vil Dansk Folkeparti arbejde
for.
Søren Rasmussen
Formand for seniorudvalget
Dansk Folkeparti
Primulavej 7
6000 Kolding

KOLDING SENIOR
Herbert von
Hörensagen

har i JydskeVestkystens
Koldingudgave på nettet set
følgende overskrift : ”Nu
kan man snart se en ende på
toiletbyggeriet”.
Det må åbenbart være sparetider for kommunen, som
ikke har råd til at sørge for,
at de trængende kan forrette deres nødtørft uden at
skulle vise enden frem.

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
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Valentinsdag
Valentinsdag, som fejres 14. februar, er
kendt som ʺde elskendes helligdagʺ. På
denne dag udveksler par kort, blomster,
chokolade eller andre former for kærlige
gaver.
Valentinsdag er i moderne tid blevet sat i
forbindelse med den gamle romerske højtid Lupercalia, men ikke alle forskere er
dog enige i dette. Festivalen Lupercalia
blev holdt den 15. februar til ære for en af
de romerske guder, Lupercus, og en række
ritualer, som skulle sikre frugtbarhed, var
et vigtigt element i festen.
Helligdagen blev indført af pave Gelasius
i 496 og blev opkaldt efter den romerske
præst Valentin.
Legenden fortæller, at da kejser Claudius
II beordrede romerske soldater til ikke at
gifte eller forlove sig, trodsede Valentin
dette dekret og fortsatte med at vie unge
soldater. Han blev som følge heraf arresteret, sat i fangenskab og senere henrettet
ved halshugning den 14. februar.
Den romersk-katolske kirke udnævnte
ham efter hans død til helgen som Sankt
Valentin.
Afholdelse af valentinsdag i Danmark er
en forholdsvis ny tradition. I Finland, hvor
dagen har været fejret siden 1989, er det
den næstvigtigste sæson for afsendelse af
postkort med 5-5½ mio. valentinskort .
USA må siges at være foregangsland for
helligdagen. Der sendes hvert år 192 millioner valentinskort.

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

