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Vejret skifter for
tiden mellem
frost og tø, men
de små krokus
kæmper stædigt for at fortælle os, at foråret er på vej.
Foto Eva Kristensen
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Tidens svøbe er grådighed
Vi lever i en tid, da grådighed er det alt overskyggende
emne. Jævnligt hører vi om million‐forgyldninger af er‐
hvervsfolk og milliardsvindel med skatter, alt imens den
jævne borger får besked på at spare.
Egentlig begyndte det herhjemme med regeringen Foghs
strukturændringer af samfundet, og hans efterfølgere
fulgte flittigt op. Meget er blevet centraliseret, f.eks. skatte‐
væsenet, kommunerne, politiet, sygehusene og postvæse‐
net.
Alt dette kom langt væk fra borgerne i centraliseringens
hellige navn.
Som noget nyt har vi oplevet en utæmmmelig grådighed.
Lad os bare tage et par eksempler. Hvorfor bevilger Folke‐
tinget sig selv lønforhøjelser for over 50 mio. kr.? Hvorfor
skal en kommunaldirektør i Kolding aflønnes med 2,2
millioner om året?
Den jævne borger står magtesløs, og denne afmægtighed
bobler i hele den vestlige verden. Protestbølger rejser sig i
Frankrig, England og USA, hvor vælgerne ikke længere
vil finde sig i politisk bedrevidenhed med beslutninger,
der tages langt fra dem.
LGH
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Intelligent styring letter trafikken på Vejlevej
Specielt i myldretiden kommer
bilisterne hurtigere gennem lys‐
krydsene på Vejlevej i Kolding.
Det viser nye målinger, efter at
der før jul blev installeret ny
avanceret trafikstyring i lyssigna‐
lerne.
”Den største eﬀekt ser vi i myl‐
dretiden på vej ind i Kolding om
morgenen. Her glider trafikken
mærkbart bedre. I forhold til de
højest registrerede ventetider i
september kommer bilisterne nu
33 pct. hurtigere gennem lyskryd‐
sene,” oplyser trafikplanlægger
Erik Harbo fra Kolding Kommu‐
ne.
I september tog det 6,4 minutter
for de mest forsinkede bilister på
vej ind i byen at køre stræknin‐
gen, mens de tilsvarende tider i
januar lå på 4,2 minutter. Syste‐
met har kun været i brug i en be‐
grænset periode, men foreløbig
fortæller statistikken, at andelen
af bilister, som rammes af større
forsinkelser, er faldet med over 10
pct. Tendensen, når bilisterne skal
ud af byen, er knap så markant,
men også her glider trafikken

bedre.
Det nye avancerede udstyr er in‐
stalleret på Vejlevej på stræknin‐
gen Ny Esbjergvej‐Ndr. Ringvej.
Her overvåger radarer i lysma‐
sterne nu konstant trafikken og
vurderer på den baggrund, hvor‐
når der skal gives rødt og grønt
lys. Tidligere skiftede lyssignaler‐
ne efter faste intervaller uden at
tage hensyn til den aktuelle trafik.
”I myldretiden med rigtigt meget
trafik vil systemet typisk give
grønt i en lidt længere periode –
f.eks. 10 sekunder ekstra. Men det
er selvfølgelig ikke sådan, at vi
kan garantere grøn bølge hele ti‐
den, for trafikanterne fra sideveje
skal også kunne komme ud,” for‐
klarer Erik Harbo.
Uden for myldretiden glider tra‐
fikken lidt bedre. Sammenlignes
tallene fra september og januar er
den gennemsnitlige rejsetid faldet
med godt to pct.
”En så beskeden ændring vil den
enkelte bilist næppe kunne regi‐
strere. Den store gevinst ligger i
myldretiden,” understreger Erik
Harbo.

Ved hjælp af regnemodeller fra
Vejdirektoratet har kommunens
trafikplanlæggere lavet et løst
overslag over de samlede økono‐
miske besparelser ved, at trafik‐
ken for de 20.000 daglige bilister
på Vejlevej glider lidt bedre.
”Hvis vi prissætter den tid, som
folk bruger på Vejlevej, og med‐
regner besparelserne på benzin‐
regnskabet, så når vi faktisk op på
en samlet gevinst på godt fem
mio. kr. årligt. Hertil kommer
mindre udledning af CO2 og fær‐
re udledte partikler, hvilket er
godt for både miljø og sundhed,”
forklarer Erik Harbo.
Vejlevej er den første hele stræk‐
ning, som har fået avanceret ra‐
darstyret trafikstyring. Politikerne
i Kolding Byråd har afsat penge
12 mio. kr. til flere strækninger
for at mindske trængslen og få
trafikken til at glide lidt bedre på
de større veje i Kolding. Senere i
år kommer der intelligent trafik‐
styring på strækningen Vestre
Ringgade (Katrinegade/Ålykke‐
gade)‐Tøndervej‐Haderslevvej
(Agtrupvej).

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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Idrætten ude i det fri fra 1950´erne til nu

Lokalhistorisk Forening for Kol‐
ding og Omegn sætter fokus på
den lokale idrætshistorie ved et
møde 1. marts 2017, kl. 19.00.
Det sker på Kolding Uddannelses
Center, Ågade 27, 6000 Kolding.
Her vil foreningsrepræsentanter i
ord og billeder fortælle om sports‐
begivenheder fra 1950´erne og
frem til nu.
Hvorledes har forholdende for

idrætten udendørs ændret sig
gennem årene for sportsudøverne
bl.a. på fodboldbanerne, rideba‐
nen, golfbanen og i og på vandet.
Det er nogle af de emner der vil
blive fortalt om denne aften.
Der kan ses mere på
www.lokalhistorisk‐kolding.dk

Fodbold på Kolding Stadion
1960
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Olivenhavens damer holder masken for miljøet
At de gule plasticklude er dårlige for miljøet, er ingen længere i tvivl
om. Det syntes man på Olivenhaven, at de som oﬀentlig institution
måtte gøre noget ved. Olivenhavens køkken har i mange år brugt
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plastickludene, men nu er det slut. Ca. 20 af aktivitetshusets kvindelige
brugere har nu strikket ca. 50 fine bomuldsklude i alle mulige farver og
mønstre. Kludene har under projektet hængt ”til tørre” over husets ak‐
tivitets‐torv, men skal nu tages ned og bruges til glæde og gavn for bå‐
de køkkenpiger og miljø.
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To byer har fælles tilbud
til historisk interesserede

fortæller arkitekt og formidler på Christi‐
ansfeld Centret, Neel Gotthardt.
Målet med samarbejdet er at tiltrække flere
turister, øge kendskabet til de to byer og
ikke mindst at skabe synergi mellem de to
byers styrker. Det fortæller udvik‐
lingskonsulent Lene Bræraa fra
Haderslev, også kaldet Nordens Witten‐
Haderslev Erhvervsråd, som ser
berg, og UNESCO‐byen Christiansfeld
de nye dagsture som en mulighed
skaber i fællesskab et unikt tilbud til turi‐
for at trænge igennem på marke‐
ster i reformationsåret.
det for fyrtårnsoplevelser.
Kun 10 km skiller nabobyerne Christians‐
”Ved at lave en fælles indsats, kan
feld og Haderslev, men der er meget mere
vi skabe større synlighed omkring
end geografien, der binder de to byer sam‐
de to byers spændende historier.
men. Begge har en helt særlig plads i Dan‐
Selvom vi er en del af Destination
markshistorien. Christiansfeld blev i 2015
Sønderjylland, så kigger vi altid
udnævnt som verdensarv på UNESCO’s
efter samarbejder, som kan være
prestigefyldte liste, mens Haderslev i år
med til at styrke vores position i
kan fejre 500‐året for Reformationen.
markedet.”
Turister fra både ind‐ og udland får nu
Det nye tilbud bliver markedsført
mulighed for at opleve de to byers spæn‐
med gruppeture for bl.a. menig‐
dende historie som en samlet oplevelses‐
hedsråd, busselskaber og Ældre‐
pakke. Christiansfeld Centret og VisitHa‐
sagen. Desuden markedsføres tu‐
derslev har sammensat en spændende
rene på den sønderjyske booking‐
dagstur med guidede rundvisninger i beg‐
portal
ge byer, sightseeing og kulinariske indslag,
www.booksonderjylland.dk, hvor
blandt andet kaﬀe og ”Luther Lagkage”.
der er mulighed for at booke ople‐
”UNESCO‐byen Christiansfeld og dens hi‐
velsen som enkeltperson.
storie som Brødremenigheds‐by går fint i
Hertug
Christian, den senere Kong
Fire guider står for de særlige Reformationstråd med fortællingen om Haderslev og
Christian III, mødte som ung Lu‐
ture
i
Christiansfeld.
De
er
fra
venstre
Kristidens betydning som arnested for Refor‐
ther i Wittenberg, og han gennem‐
an Sølvsted Grøn, Hanne Olesen, Bente
mationen. Det er i fællesskab, vi har mu‐
førte reformationen i Haderslev
Schultz-Petersen og Poul-Erik Jespersen.
lighed for at løfte turismen. Ved at udby‐
som det første sted i Danmark. I
de en fælles oplevelse styrker vi hinan‐
UNESCO‐byen Christiansfeld for‐
dens indsatser og binder historien sam‐
tælles
om
en kristen menighed med rødder
ler destinationer. Det handler om at skabe
men. Turister har fokus på oplevelser og
tilbage til reformatoren Jan Hus, der også
autentiske og involverende oplevelser”,
ser ikke grænserne mellem kommuner el‐
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kæmpede mod den katolske kirke men 100
år før Luther.
Gruppeturene kræver, at man er minimum
10 personer. Datoerne er:
16. marts med start i Haderslev
28. marts med start i Christiansfeld
27. april med start i Christiansfeld
16. maj med start i Haderslev
13. juni med start i Haderslev
Som enkeltperson kan man deltage på føl‐
gende datoer:
Der vil også blive lavet oﬀentlige ture,
hvor man kan tilmelde sig som enkeltper‐
son. Disse er på datoerne: 17. april, 2. maj,
26. maj og 5. juni.
Tilmelding til alle ture skal ske til Christi‐
ansfeld Centret på 7979 1773 eller på cen‐
tret@christiansfeld.dk senest tre dage før
turen.
Pris 450 kr. pr. person inklusiv frokost og
kaﬀe og Luther Lagkage.

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

www.visensvennerikolding.dk
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Tag på genbrugspladsen, når det passer bedst

Adgang til genbrugspladserne 24
timer i døgnet, 7 dage om ugen.
Udvidelse af de bemandede åb‐
ningstider. Kaﬀe, basser og start‐
hjælp til Genbrug 24‐7 på lørdage
og søndage i uge 9 og 10.
I de kommende uger sætter reno‐
vationsafdelingen fokus på ad‐
gang til kommunens genbrugs‐
pladser. For det er let at aflevere
sit aﬀald, uanset om man fore‐
trækker at trille ind på genbrugs‐
pladsen i den bemandede åb‐
ningstid – eller når på døgnet, det
passer bedst.
Med ordningen Genbrug 24‐7 kan
alle få adgang til genbrugspladser‐
ne uden for åbningstiden. Det
kræver kun registrering en enkelt
gang med NemID på kommunens
hjemmeside. Herefter kan bom‐
men til pladsen åbnes ved at sen‐
de en sms eller ved at bruge app’‐
en Aﬀald Kolding.
‐ Det er en god service, som vi nu
siden oktober 2016 har fået de før‐
ste erfaringer med. Jeg er glad for,
at over 4000 borgere allerede er til‐
meldt. Men vi vil selvfølgelig ger‐

‐ Vi ved, at mange borgere er til‐
meldt servicen, men ikke er kom‐
met i gang med at bruge den end‐
nu. Det håber jeg, at en hyggelig
og anderledes tur på genbrugs‐
pladsen kan ændre på, siger Knud
Erik Langhoﬀ. Han selv skænker
kaﬀen for borgerne på pladsen
søndag 12. marts kl. 10‐12 i Chri‐
stiansfeld.
Det er også stadig muligt at kom‐
me på genbrugspladsen i den be‐
mandede åbningstid. Fra 1. marts
skifter åbningstiderne til den ud‐
ne udbrede ordningen til endnu
af med aﬀaldet med Genbrug 24‐7. videde sommerplan, der løber fra
1. marts til 1. oktober. Læs mere
flere. Det giver både fleksibilitet
Renovationsafdelingens event‐
om de nye åbningstider og Gen‐
for den enkelte borger og gør det
korps ruller ud på fire genbrugs‐
brug 24‐7 på www.kolding.dk/
nemt at komme af med sit aﬀald
pladser på skift i weekenderne i
aﬀald.
på en miljørigtig måde. På gen‐
uge 9 og 10. Her står de klar med
brugspladserne kan det også
kaﬀe, basser og hjælp med tilmel‐ Kaﬀe, basser og starthjælp til
Genbrug 24‐7 finder sted:
afhjælpe perioder med spidsbe‐
ding direkte på pladsen, når por‐
lastning, siger Knud Erik Lang‐
ten er gået op. Har man sit NemID Lørdag 4. marts kl. 8‐10 på Gen‐
brugspladsen Gejlhavegård
hoﬀ, der er formand for Teknikud‐ og mobiltelefon med, kan meka‐
Søndag 5. marts kl. 8‐10 på Gen‐
valget i Kolding Kommune.
nikken testes med det samme.
Eventkorpset står dog klar allere‐ brugspladsen Bronzevej
Som noget nyt behøver man ikke
de før den bemandede åbningstid Lørdag 11. marts kl. 10‐12 på Gen‐
at have hjemadresse i Kolding
Kommune for at tilmelde sig ord‐ og byder velkommen til de borge‐ brugspladsen Vamdrup
ningen. Derfor er det nu også mu‐ re, der er kommet gennem porten Søndag 12. marts kl. 10‐12 på Gen‐
brugspladsen Christiansfeld
ligt for sommerhusejere at komme med hjælp fra mobiltelefonen.
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Seniorområdet får nu en senior– og sundhedsindgang
Nu får borgerne lettere ved at få di‐
rekte adgang til tværfaglig rådgiv‐
ning og vejledning, hvis de har be‐
gyndende behov for hjemmehjælp,
sygepleje og/eller anden støtte i
eget hjem.
Senior‐ og Sundhedsindgangen er
borgernes mulighed for én indgang
til tværfaglig rådgivning og vejled‐
ning på Seniorområdet. Senior‐ og
Sundhedsindgangen er placeret i
Domhusgade 22, og er sammensat
af medarbejdere fra Senior‐ og
Sundhedsrådgivningen, Hjælpe‐
middelområdet og trænende tera‐
peuter med henblik på tværfaglig
rådgivning og vejledning af borge‐
re.
‐ Seniorområdet i Kolding Kommu‐
ne har hele tiden fokus på at tilby‐
de endnu bedre service til vores æl‐
dre borgere, og det er løsningen
med Senior‐ og Sundhedsindgan‐
gen et flot eksempel på.
‐ Et enkelt tiltag, hvor borgerne nu
kan få tværfaglig rådgivning og
vejledning, når de oplever ikke

længere at kunne kan klare alle op‐
gaver i hverdagen, fortæller Søren
Rasmussen, formand for Seniorud‐
valget i Kolding Kommune, og han
tilføjer
‐ Det er vigtigt, at borgerne føler sig
velkomne når de søger om hjælp,
og at de oplever Senior‐ og Sund‐
hedsindgangen som en samarbejds‐
partner fremfor en myndighed.
Senior‐ og Sundhedsindgangen ta‐
ger imod henvendelse fra de borge‐
re, der ikke allerede modtager
hjælp i hjemmet og derfor endnu
ikke har et samarbejde med en råd‐
giver på seniorområdet.
Der er også hjælp at hente, for
dem, der allerede modtager hjælp i
hjemmet, men oplever, at der er op‐
stået nye problemstillinger.
‐ Det her bidrager også til vores vi‐
sion om et aktivt seniorliv. Med
den rigtige hjælp og de rette tiltag i
hjemmet, får vores ældre borgere
en højere livskvalitet og en større
livsglæde, siger Søren Rasmussen.
Man kan kontakte Senior‐ og Sund‐

hedsindgangen pr. telefon eller sen‐
de en henvendelse pr. mail.
Henvendelsen vil blive behandlet
af en medarbejder, der kontakter
borgeren for yderligere oplysninger
eller et hjemmebesøg.
Senior‐ og Sundhedsindgangen ta‐
ger også imod henvendelser fra
kommunens mange samarbejds‐
partnere, der, uden tilknytning til

Håndværker
se her

En annonce i Kolding
Senior i denne størrelse koster kun kr. 3.000
+ moms for hele 2017.
Din annonce bliver set
af tusinder af seniorer, som måske har
brug for din hjælp.

Kontakt 75 502555
eller mail 75502555@mail.dk

en bestemt sag, har brug for råd og
vejledning.
Senior‐ og Sundhedsindgangen kan
træﬀes på telefonnummer 7979
8450
Mandag til fredag kl. 8.30 – 13.00
E‐mail: seniorsund‐
raad@kolding.dk
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Koldinghus var engang ”rigets port og nøgle” (2)

Af Bent Petersen
Redaktør

Kong Frederik 2. 1534-1588
Da slottet efter Dorotheas død i 1571 kom i
Frederik 2.s eje, tog han fat på ved at mage‐
skifte adelen ud af et stort område mellem
Skanderborg og Kolding at skaﬀe slottet et
meget betydeligt jordtilliggende.
Frederik 2.s søn, Christian 4., var som be‐
kendt en mand, der ikke kunne lade en
murske og en spand mørtel stå urørt, så
straks efter sin kroning i 1596 satte han en

omfattende om‐
bygning af Kol‐
dinghus i gang.
Christian 3.s be‐
skedne kapel i
sydvesthjørnet
blev så at sige se‐
kulariseret og om‐
dannet til bageri,
og der er stadig
tydelige spor af
de to bageovne,
en stor til rugbrød
og en mindre til
sigtebrød. Christi‐
an fandt, at en
konge af Guds nå‐
de havde krav på en rigtig slotskirke, og en
sådan lod han derfor opføre som en tilbyg‐
ning i slottets nordvestlige hjørne. Ovenpå
kirken indrettedes en ikke mindre end 57
meter lang festsal, der kunne tjene som en
passende ramme om fyrstemodtagelser og
større regeringshandlinger.
Og som prikken over iʹet lod han ovenpå
kirken og festsalen kæmpetårnet bygge. På

Foto Eva Kristensen
toppen anbragtes fire statuer af antikke hel‐
te (kæmper), nemlig Hannibal, Scipio, Hec‐
tor og Hercules. Kun Hercules står i dag i
ensom majestæt på tårnets top. Hannibal og
Hector gik tabt ved slotsbranden i 1808,
mens Scipio faldt ned under en storm i
1854, men blev ødelagt i 1864, da et preus‐
sisk kanonforspand kørte ind i gården.
Henad vejen lod Christian 4. endelig alle
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trappetårnene forny og forsynede
dem med sandstensportaler, og i
slotsgården opstillede han en ny
vandkunst, der også gik til, da
slottet brændte ned.
I efterfølgeren, Frederik 3.s tid
(1648‐70) fik Staldgården foran
slottet i det store og hele sit nuvæ‐
rende udseende.
Efter enevældens indførelse i 1660
fik landet en egentlig centraladmi‐
nistration, og kongen residerede
fast i København og Nordsjælland
i modsætning til middelalderens
og renæssancens konger, som re‐
gelmæssigt rejste rundt i landet.
Koldinghus forblev dog stadig et
kongeligt slot, og da pesten i 1711
hærgede i København, tog Frede‐
rik IV midlertidigt ophold på sit
slot i Kolding. Det var her, han
under et maskebal blev lun på sin
storkanslers datter, Anna Sophie
Reventlow, som han siden bort‐
førte fra Clausholm og lod sig vie
til venstre hånd. Anna Sophie blev
siden, da Frederiks dronning,
Louise, døde, viet også til hans
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Kong Frederik 4. 1671-1730
højre hånd og dermed dronning.
Frederik 4. gik i 1716, midt under
Den store nordiske Krig, i gang
med en gennemgribende ombyg‐
ning af det gamle slot, der nu blev
forvandlet til et regelret barokslot.
Fløjenes indbyrdes forskellige eta‐
geinddeling blev udjævnet, nye
vinduer anbragtes med regelmæs‐
sig indbyrdes afstand og i vand‐
rette bånd, og Christian 4.s flotte
festsal blev stykket ud i mindre

rum.
Den sidste konge, der tog ophold
på Koldinghus, var Christian 7.,
der, umiddelbart før englænder‐
nes bombardement af København
i september 1807, sammen med
regeringen rykkede ind på
slottet. Opholdet blev kortvarigt,
inden man rejste videre til Rends‐
borg, hvor Christian 7. i marts året
efter døde efter et slagtilfælde.
Danmark var under Napoleons‐
krigene Frankrigs allierede, og
omtrent samtidig med kongens
død rykkede 25.000 mand spanske
hjælpetropper, som Napoleon
sendte herop, over grænsen. En
del af disse spaniere blev sammen
med styrkens chef, marskal Jean‐
Baptiste Bernadotte, indkvarteret
på Koldinghus.
Det var koldt i slutningen af marts
det år, og de kuldskære spaniere
fyrede derfor op i slottets ovne og
kaminer. Natten til den 30. marts
blev det for meget for skorstenen
til vagtstuens kamin. Skorstenen
brød i brand, og da begge de to lo‐

Kong Christian 7. 1767-1808
kale brandvagter, der havde pligt
til at være på slottet, var gået
hjem, gik der så tilpas megen tid
til spilde, at ilden nåede at brede
sig. Alle slukningsforsøg var for‐
gæves, og Jyllands sidste konge‐
slot blev forvandlet til en malerisk
ruin, der først efter 1890 langsomt
har rejst sig af asken og fra konge‐
lig residens er blevet forvandlet til
en ægte turistattraktion.
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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 )

Valg til Kolding
Ældreråd
Senere på året skal der være
valg til Ældrerådene rundt
om i Danmark, selvfølgelig
også til Kolding Ældreråd.
Der har været en del skriveri
og polemik om beslutningen
i Vejle om at flest muligt skal
stemme elektronisk.
Det har givet anledning til
mange henvendelser i Kol‐
ding.
Så jeg vil gerne slå fast, at i
Kolding Kommune kan man
selv bestemme, om man vil
stemme pr. brev eller elek‐
tronisk.
Alle borgere på 60 år og der‐
over vil i Kolding Kommune
modtage materiale med kan‐
didater, orientering om val‐
get og muligheden for selv at
vælge, hvorledes man vil
stemme.
Der har også været en del
henvendelser gående på, om
man kan miste sin fritagelse
fra elektronisk post, hvis
man stemmer elektronisk.
Det skulle være tilfældet i
nogle Kommuner.

MIN MENING
Det risikere man ikke under
nogen omstændigheder i
Kolding Kommune.
Man stemmer anonymt, og
det bliver naturligvis respek‐
teret fuldt ud. Derudover har
Kolding Kommune ikke no‐
get ønske om, at nogen mi‐
ster deres ret til fritagelse for
elektronisk post.
Ovenstående er besluttet og
ligger fast. Senere vil der
blive annonceret med flere
oplysninger om valget, her‐
under hvordan og hvornår
man melder sig som kandi‐
dat.
Kolding Ældreråd arbejder
meget seriøst og bliver taget
meget alvorligt.
Der står, med god grund,
respekt om deres indsats.
Jeg håber vi får et godt valg
mellem mange gode kandi‐
dater.
Søren Rasmussen
Formand for seniorudvalget
Dansk Folkeparti
Primulavej 7
6000 Kolding

KOLDING SENIOR
Herbert von
Hörensagen

har læst, at flere turister sø‐
ger til steder, der har bære‐
dygtigt miljø, og mange ek‐
sotiske rejsmål søger at lok‐
ke turister til ved at annon‐
cere med, at de er bæredyg‐
tige.
Bæredygtighed er blevet ti‐
dens slogan, og man må så
håbe på, at de mange fly,
der skal transportere turi‐
sterne, er bæredygtige.

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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Vidste De det?
De fleste kender udtrykket at
smykke sig med lånte fjer. Men
hvor stammer det fra ?
Det forekommer i en af forfatteren
Æsop´s dyrefabler.
Æsop, der levede i Grækenland
fra 620 til 560 f. Kr., beretter om
en krage, der fandt nogle påfugle‐
fjer. Da den var umådelig stolt
over sin egen betydning, satte den
påfuglefjerene mellem sine egne
og blandede sig glad med en flok
af de flotte påfugle. Men de lånte
fjer blev hastigt pillet af kragen,
og den blev afvist af flokken, som
viste den hjem.
Æsops fabler handler for det me‐
ste om talende dyr med andre
menneskelige egenskaber samt
en morale, der kan vise den stær‐
keres ret. Eller den svages, men
kløgtiges sejr over den store, men
dumme. Æsops fabler er blevet et
generelt begreb.

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

