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Sidste ombæring
Med et underskud på omkring 2,5 mia kr. står den danske
del af PostNord til at lukke med mindre staten træder til
og betaler underskuddet.
Men ikke nok med det. Den ansvarlige minister, Ole Birk
Olesen fra Liberal Alliance, har tilbageholdt oplysninger
om underskuddets størrelse, og nu vil Dansk Folkeparti se
hans skalp. Omvendt forlyder det, at samtlige LA ministre
vil gå, hvis Birk Olesen tvinges til at gå af.
Lad os tage det sidste først. Liberal Alliance truede med
valg, indtil Lars Løkke bøjede sig og tog partiet ind i den
nye regering. Han bør nu stå fast og lade LA gå, hvis det
kommer så vidt.
Postens problemer er selvforskyldte. Man troede naivt, at
man kunne rette økonomien op ved at fordoble brevportoen og fyre i tusindvis af medarbejdere.
Da det ikke hjalp, reducerede man brev-omdelingen til et
par gange om ugen. Nu foreslår man en ugentlig omdeling og fjernelse af reklameaviser og tryksager.
Det vil bare være en gentagelse af sidste års portofiasko.
Der er i Danmark et kæmpe marked for distribution af internetvarer. Lad private overtage det og luk PostNord.
LGH
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Kolding Krimiklub besøger Kolding Politimuseum

Onsdag aften den 5. april er der
rundvisning på Kolding Politimuseum. Det er Krimiklub Kolding,
der arrangerer, men alle er velkomne – man skal blot sikre sig en
billet på forhånd.
Billetterne koster 30 kr., som dækker rundvisning samt kaﬀe og kage. Bemærk, at sidste chance for at
købe en billet er den 29. marts.
Politimuseet har til huse i den tid-

ligere kommandocentral, og museets historie går helt tilbage til
1967, hvor det blev grundlagt af
Agner Døssing.
Oﬃcielt blev det indviet med egne lokaler i efteråret 2008. Museet
viser alle aspekter af politiets arbejde, men har særligt fokus på
Kolding.
Vi mødes ved Kolding Politimuseum, Rømøvej 4, 6000 Kolding

den 5. april kl. 19-22.
Billetter á kr. 30. Billetter skal bestilles på hjemmesiden under det
enkelte arrangement.

turcafé på Kolding Bibliotek
Kulturcafé er en hyggelig formiddag, hvor der både er tid til at
lytte og diskutere kultur.
Der vil være et oplæg af en præst
Kulturcafé om Påsken
Martin Bendixen Rønkilde, sogne- og herefter er det tid til diskussipræst ved Sankt Nicolai fortæller on.
Det sker på Kolding Bibliotek
om den kantategudstjeneste, der
er i Nicolai 2. påskedag
den 28. marts kl. 10-11.30.
Kom og vær med til at lytte og
diskutere i vores hyggelige kul-
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Vær med til at gøre rent i naturen
Søndag den 2. april kan du være
med til at gøre forårsrent i naturen eller i dit lokalområde, når
Kolding Kommune er med i Danmarks Naturfredningsforenings
landsdækkende aﬀaldsindsamling
Ren Dag 2017.
”Jeg håber, at rigtigt mange vil
melde sig til Ren Dag igen i år og
bruge et par timer på at gøre hovedrent i naturen sammen med
familie, naboer, venner, osv.,” siger skov- og landskabsingeniør
Lars Termansen Barsballe fra Kolding Kommune.
Frem til 24. marts kan borgerforeninger, idrætsforeninger, virksomheder, familier, enkeltpersoner, osv. tilmelde sig aﬀaldsindsamlingen – opret indsamling.
Du er også velkommen til at tilslutte dig en af de allerede planlagte aﬀaldsindsamlinger.
Danmarks Naturfredningsforening sørger for sække og informationsmateriale, mens Kolding

Kommune efterfølgende henter
det indsamlede aﬀald på en aftalt
adresse.
”For yderligere at skabe en hyggelig dag kan foreninger, der deltager i indsamlingen, få refunderet
udgifter til kaﬀe og morgenbrød
eller sodavand og pølser til indsamlere,” oplyser Lars Termansen
Barsballe.
Også skoler og daginstitutioner
deltager i aﬀaldsindsamlingen. Da
tilmeldingsfristen udløb for disse
grupper, var 29 skoler og daginstitutioner fra Kolding Kommune
tilmeldt Ren Dag 2017.
Den landsdækkende aﬀaldsindsamling har vokset sig større og
større de senere år, og for Lars
Termansen Barsballe og hans kolleger modtages håndsrækningen
med glæde.
”Det er rigtig positivt, at borgerne
bidrager til at fjerne noget af det
aﬀald, som ikke hører hjemme i
naturen. Det bidrager til at holde

Omkring 300
kg affald indsamlede frivillige fra HylkeTandholt Beboerforening ved
Ren Dag 2016.
Det indsamlede
skrald omfattede alt fra bildæk, sæder, beton, persisk
tæppe til flasker
og plast.
naturen og vores lokalområder
pæne. Herudover håber jeg, at det
kan være til at skabe nogle gode
vaner, når deltagerne får sig en
snak, mens de går og samler andre folks skrald op i naturen,” påpeger han.
Sidste år deltog hele 1.754 mennesker i aﬀaldsindsamlingen i Kolding Kommune.
De indsamlede 2.207 kg aﬀald og
ikke færre end 3.059 dåser.

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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strebladet for det sydlige Jylland
fra 1906. Kampen om læserne
gunst var hård – nogle aviser bestod, andre måtte opgive. Jydske
Vestkysten er i dag den eneste
trykte daglige avis i Kolding. Re-

Der læses aviser ved Kolding Folkeblad i Jernbanegade i 1956.
Foto fra Kolding Stadsarkiv/Peter Thastum.

Aviserne er også lokalhistorie
Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn holder årlig generalforsamling onsdag 15.
marts kl. 19 på Kolding Uddannelses Center, Ågade 27, 6000
Kolding.
Kun medlemmer har stemmeret.

Efter generalforsamlingen vil
Gunnar Storm Thomsen fortælle
en billedhistorie om aviserne i
Kolding fra første udgave af
Kolding Avis fra 1849, Kolding
Folkeblad fra 1872, Kolding Social-Demokrat fra 1897 og Ven-

klamebaserede gratis ugeaviser
og de elektroniske medier har
overtaget det meste af formidlingsrollen - men avishistorie
igennem næsten 170 år består.
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Sjakket samler Koldings ’Rigtige Mænd’
Forberedelserne til Rigtige Mænd
Løbet den 24. maj er i gang. Første step er åbning af ’Rigtige
Mænd Sjakket,’ hvor alle deltagerne kan forberede sig med en
portion mandehørm, god værkstedshumor og kammeratlige
drillerier.
Uge efter uge kan Koldings
mænd følge de samme træningsforløb, som de fem nye Rigtige
Mænd skal i den nye sæson af Tvprogrammet, der sendes på DR1.
Det sker på ’Rigtige Mænd Sjakket,’ der netop er åbnet den 1.
marts. Sjakket er et digitalt træningsfællesskab, hvor mænd fra
alle afkroge af kommunen kan gå
sammen og forberede sig med
humor, kammeratlige drillerier
og mandehørm.
Idéen med træningsfællesskabet
er inspiration og fællesskab for alle de mænd, der ønsker at tage et
skridt mod en sundere livsstil.
Den foreløbige kulmination kommer den 24. maj, når Kolding
Kommune sammen med Kolding

Firma Idræt og Seest Boldklub
afholder Rigtige Mænd Løbet.
”Rigtige Mænd Sjakket er for alle
mænd, som gerne vil have det
sjovt, og som er klar til at udfordre sig selv, vennerne eller kollegerne.”
”Mændene er sammen i hold af
fem, og de tester sig selv undervejs og kan hele tiden følge deres
egen udvikling. De kan også konkurrere mod hold i deres egen
kommune, på arbejdspladsen eller f.eks. følge hvilken smed eller
tømrer i landet, der forbedrer sig
mest frem mod Rigtige Mænd Løbet,” siger projektleder i Dansk
Firmaidrætsforbund, Dan Hansen, om træningsfællesskabet.
Borgmester Jørn Pedersen glædes
også over samarbejdet, der giver
en sjov udfordring den 24. maj,
men også gode muligheder for at
sætte fokus på sundheden hos
mænd.
”Jeg er sikker på, at en målsætning som Rigtige Mænd Løbet og
et træningsfællesskab som Sjakket

kan hjælpe mange mænd til at tage et skridt mod en sundere hverdag,” sagde Jørn Pedersen i starten af februar, da løbet blev offentliggjort.
Tv-serien ’Rigtige Mænd’ blev
sendt første gang i 2015, hvor
danskerne lærte Smeden, Palle,
Hammer, Lindy og Jonas at kende som nogle mænd, der sammen
tog hånd om deres egen sundhed
i et fællesskab præget af rigtig
mandehumor.
Fakta om Rigtige Mænd Sjakket
Tv-programmerne om Rigtige
Mænd bliver fra april 2017 vist på
DR1 med fem nye håndværkere.
Alle mænd i hold af fem blive en
del af et nyt og gratis digitalt træningsfællesskab Rigtige Mænd
Sjakket på www.rigtigemænd.dk.
Her træner mændene på lige fod
med de rigtige mænd på tv, de
bliver testet, får træningstips og
udfordringer, og de kan konkurrere mod de andre mænd i træningsfællesskabet.

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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Åben konkurrence om design af årets kulturnat-plakat
Udover æren og muligheden for at
sætte dit aftryk på dette års Kulturnat vinder du et gavekort på
3.000 kr. til City Kolding samt et
diplom.
”Vi håber på at få en masse forskellige forslag ind. Det er altid
spændende og sjovt at se, hvor i
landet der kommer bidrag fra og
ikke mindst, hvad de finder på”,

Foto Emil Lyngbo
Kolding Kulturnat indkalder til
åben konkurrence om design af
årets kulturnatplakat.
Kulturnatten mangler en flot grafisk identitet og indbyder alle interesserede til at komme med deres
bud. Det er nu – og frem til 3 april
- du kan sende dine bedste forslag
ind.
Temaet for Kolding Kulturnat
2017 er ”Overgange”. Hvordan du
vælger at fortolke det er op til dig.

Håndværker
se her

Blot ønskes der et design med en
klar og genkendelig identitet, som En annonce i Kolding
udover plakaten er brugbar i flere Senior i denne størrelsammenhænge, da vinderforsla- se koster kun kr. 3.000
get også vil blive brugt i både pro+ moms for hele 2017.
gram, flyers, hjemmeside, FaceDin annonce bliver set
book og meget mere.
Har du en kunster gemt i maven? af tusinder af senioHar du styr på grafisk design? El- rer, som måske har
ler har du bare en god ide? Så lad brug for din hjælp.
det kreative gen få frit spil og
Kontakt 75 502555
send os dit bedste bud.
eller mail 75502555@mail.dk

siger projektleder Rikke Winther
Revsholm, og fortsætter,
”Plakaten betyder så meget for
kulturnattens identitet. Den er vores ansigt udadtil og bliver brugt i
alle mulige markedsføringsmæssige sammenhænge. Derfor er det
vigtigt, at den bider sig fast ved
første øjekast”.
Alle plakatforslag vil blive udstil-
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let i forbindelse med kulturnatten,
som finder sted d. 25. august.
For at deltage, skal du sende dit
forslag
til kultur@kolding.dk senest den
17. april 2017. Det er vigtigt, at du
sender dit oplæg som en pdf-fil.
Derudover er der en række guidelines og vilkår, som skal overholdes. Dem kan du læse nedenfor.
I april vælges en vinder blandt de
indsendte forslag.
Når du indsender dit forslag, vil
vi bede dig om at angive navn,
mailadresse og telefonnummer,
så vi kan kontakte dig.
Temaet er overgange. Dette betyder, at dit forslag, på en eller anden måde, skal indeholde noget,
du forbinder, eller fortolker som
overgange.
Du skal som minimum levere forslag til følgende formater: Plakat,
programforside og banner til anvendelse på hjemmeside og Facebook. Du kan finde en illustrativ
guide i denne vejledning, hvori
formater, farveinspiration,

8
skrifttype osv. også fremgår. Laves plakaten elektronisk, skal den
være i en opløsning på 300 DPI.
Udover at være en plakat, skal dit forslag
kunne anvendes som element:
- i foldere, flyers og i øvrige præsentationer.
- på plakater og bannere.
- i annoncer, pressemateriale og øvrig
branding.
- på hjemmesider og sociale medier.

Det vigtigt at de anviste retningslinjer følges nøje, da vi ellers ikke
vil kunne acceptere dit forslag til
konkurrencen. Ophavs- og anvendelsesretten overgår ved præmieringen til Kolding Kommune. I
samarbejde med vinderen forbeholder Kolding Kommune sig ret
til at konsultere en grafisk designer for at finpudse eller videreudvikle det vindende forslag, hvis
der er behov for det.
Medsend gerne en beskrivelse af
dit forslag. Såfremt det er dig, der
vinder, henvender vi os for et uddybende interview. Alle plakatforslag vil blive udstillet i forbindelse med kulturnatten.

MAGASINET på Mungo Park
MAGASINET er et nyskabende levende magasin og
en blanding af formidling og journalistik kombineret med kreativt kunstnerisk touch.
Magasinet indeholde alle de elementer, et normalt
magasin er bygget op af. Forskellen er bare, at MAGASINET ikke flader historierne ud og putter dem
ned på papir, men i stedet folder dem ud og gør
dem levende på scenen foran publikum.
MAGASINET markerede kvindernes internationale
kampdag på en speciel måde. Lisbeth Gerners
datter Alma Petrine Nielsen på 15 år fortalte om
Pussy hat og gav opskrift på hatten, der jo er blevet
det store symbol på kvinders modstand mod Donald Trumps kvindesyn. Der lå også garn og strikkepinde på bordene, så folk kunne gå i gang med

at strikke deres egen udgave. På billedet til
højre ses Lisbeth Gerner med sin version af Pussy hatten.
(Foto Bente Vilandt)
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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 min.)
mail 75502555@mail.dk
Kolding i 1930’erne (39 min.)
Befrielsen i maj 1945 (21 min.)
Kolding‐Egtved Jernbane (28 min.)

Historien om Kolding Banegård (50
min.)

Historien om Kolding Folkeblad (45 min.)

Kolding Havn ( 1 time)

I frihed bag pigtråd (25 min.)

Kirker i Kolding (1 time)

Et modbydeligt
overfald
Nu er der atter sket et modbydeligt voldeligt overfald i
Koldings gågader. Hvad er
det første, politiet gør, når
de skal finde gerningsmanden? Jo, de leder – som altid
- efter videoovervågning fra
butikker.
Dansk Folkeparti har tidligere fået afsat midler til videoovervågning i Koldings
gågader.
Den måtte imidlertid ikke
opsættes, da det stred mod
persondataloven.
Der er åbenlyst alt for langt
fra den betjent på gaden til
Folketingets flertal.
Hvor politibetjenten gerne
vil opklare forbrydelsen og
forhindre voldsmændene i
at gentage forbrydelsen i
morgen, så spænder lovgivningen ben for den sunde
fornuft.
Jeg og Dansk Folkeparti

MIN MENING

Molle Lykke Nielsen
mener klart, at man skal
kunne færdes i vores natteliv uden at frygte brutale
voldsmænd, og bliver man
overfaldet, så skal det kunne opklares. Derfor er videoovervågning en god ide.
Det er på tide, loven laves
om.
Molle Lykke Nielsen
Næstformand i teknikudvalget
Dansk Folkeparti
Mosegyde 11
6094 Hejls
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Herbert von
Hörensagen

har på internettet læst om en
ældre mandlig bilist, som
bliver stoppet af politiet kl. 2
om natten.
Hvor er De på vej hen, spørger politiet.
- Jeg er på vej til et foredrag
om alkoholens og tobakkens
skadelige virkninger, svarer
manden.
- Hvor er der foredrag kl. 2
om natten, spørger politiet.
- Det er der hjemme hos

min kone, svarer manden.

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, at

AKTIVITETSCENTRE I KOLDING KOMMUNE
V. Nebel
6040 Egtved

...færdselsbetjente i Kent i England
blev i 2010 udrustet med et antal
bamser i bilen.
Bamserne blev brugt til at trøste
børn under seks år, som var involveret i trafikuheld.
Ifølge betjentene havde små børn ofte mere brug for at søge trøst hos en
blød bamse end at få en ”voksen”
forklaring på uheldet.

Brugerstyrede aktiviteter på plejecentre:

Kløvervej 44
6000 Kolding
Tlf. 76 34 74 44

Aktivitetshuset Bjert
Vesterløkke 10
6091 Sdr. Bjert

Stepping Midtpunkt
Nørre Allé 1, Stepping
6070 Christiansfeld

...kølerfiguren på de legendariske
Rolls-Royce-biler er ikke en fe med
vinger. Det er en kvinde, som læner
sig frem i vinden, mens hendes løse
ærmer flagrer bagud og altså ligner
vinger. Figuren hedder ”Spirit of Ecstasy” og er skabt på bestilling af
kunstneren Charles Robinson Sykes.
Figuren blev bestilt af den 2. Baron
Baron Montagu of Beaulieu til dennes Rolls Royce omkring 1910. Figuren forestiller baronens sekretær,
Eleanor Thornton, som også var
hans elskerinde.

Munkensdam

Lindely
Lindegade 2
6580 Vamdrup
Tlf. 52 92 84 34

Svinget
Hechtsvej 5
6052 Viuf

Olivenhaven
Munkevænget 10
6000 Kolding
Tlf. 79 32 79 79

Kløverhøj

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

Brugerstyrede
aktivitetshuse:
Centrum
Vestergade 3
6051 Almind

Lokalcenter Hejls gl.
Skole
Hejls Landevej 20
6094 Hejls

Paletten
Norgesvej 6
6000 Kolding
Seniorhuset
Skolevej 10
6070 Christiansfeld

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

