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Gøhlmanns
Mølle med
skæg
Har den gamle
møllle ved Vejlevej i Kolding mod
fået skæg? Nej,
det er blot skygger.
Foto: Eva Kristensen
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Godt brølt, løve
ATP ‐ Arbejdsmarkets Tillægs Pension ‐ har netop marke‐
ret sig på generalforsamlingen hos Carlsberg. Her blev det
foreslået at give lederen en aktieoption på 36 millioner kr.
ATP protesterede voldsomt mod det voldsomme beløb og
pegede på, at det ikke tjener aktionærernes interesser. Det
er forgyldning af enkeltpersoner, inspireret af det ameri‐
kanske erhvervsliv, og det hører ikke hjemme i Danmark.
Skønt ATP har mange aktier i Carlsberg, vandt protester‐
ne ikke genhør, og forslaget blev vedtaget.
Også Dansk Aktionærforening roser ATP for denne ud‐
melding.
Det er så vidt vides første gang, at ATP stemmer imod et
forslag fra en bestyrelse på en generalforsamling. Og det
er et vink med en vognstang.
ATP er sat i verden for at varetage aktionærernes interes‐
ser, ikke firmaernes.
Hvem husker ikke balladen om NETS, hvor ledelsen sco‐
rede 500 millioner kroner, og aktionærerne mistede det
meste af de indskudte penge?
Derfor er det godt, at ATP nu optræder som vagthund for
indskyderne. Godt brølt, løve.
LGH
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På tirsdag skal der cykles
I disse uger får
mange lyst til at
finde cyklen frem
og cykle på arbej‐
de. Den 4. april
kan du se frem til
at få en pose gra‐
tis morgenmad
med på cykelsty‐
ret.
Det sker, når
Cyklistforbundet
og Kolding Kom‐
mune uddeler
morgenmad og
en opfordring til
at tilmelde sig til
maj måneds Vi
cykler til arbejde‐
kampagne.
Det er blevet tid
til at prikke til
kollegerne på ar‐
bejdspladsen el‐
ler klassekamme‐ Fra en tidligere uddeling af morgenbrød til cyklister.
raterne på skolen
for at samle holdet til ”Vi cykler
Kommune deler morgenmad ud
og Skovvangen/Nordre Ringvej,
til arbejde 2017”.
den 4. april fra ca. kl. 6:45.
mens Kolding Kommune med
Sådan lyder opfordringen, når
Cyklistforbundet deler ud i lys‐
borgmester Jørn Pedersen i spid‐
Cyklistforbundet og Kolding
krydsene Haderslevvej/Tøndervej sen og med hjælp fra de lokale cy‐
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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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kelklubber deler ud i lyskrydsene
ved Skamlingvejen/Østerbrogade
samt Buen/Jernbanegade/Frederi‐
ciagade.
Årets kampagne fejrer cykelglæ‐
den og lysten til at få vind i håret,
sol i nakken og smil på læben.
‐ Vi gør det for at sætte fokus på
de mange cyklister, som hver dag
springer på cyklen og cykler en‐
ten på arbejde eller i skole. Kol‐
ding skal være en endnu bedre
cykelby og vi vil derfor meget
gerne anspore endnu flere til at
deltage.
‐ Det er jo sjovt og fedt at cykle,
særligt når det er godt vejr, samti‐
dig med at det giver en følelse af
frihed.
‐ Cykelturen er desuden en oplagt
mulighed for at få lidt motion i
hverdagen og samtidig slippe for
at sidde i en lang bilkø.—‐ ‐‐ Cyk‐
listforbundets kampagne gør det
nemt at komme i gang sammen
med sine kolleger eller klasse‐
kammerater, og så giver det mere
overskud i hverdagen, siger
Gorm Baagøe Andersen, trafik‐
planlægger i Kolding Kommune.
Sidste år cyklede over 65.000 del‐
tagere over ti millioner kilometer
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i Vi cykler til arbejde.
I Kolding Kommune cyklede 761
med og tilbagelagde knap 110.000
km. Det er nemt at tilmelde sig Vi
cykler til arbeje. Man skal blot
samle et hold af 4‐16 kollegaer,
tilmelder sig på kampagnens
website www.vcta.dk, cykler på
arbejde så mange dage som mu‐
ligt i maj måned og registrere alle
cykeldage på nettet.
Jo flere dage der cykles, desto fle‐
re lodder får holdet til den store
lodtrækning om rejsegavekort,
cykler, miniferier og gavekort til
en lang række butikker og gode
oplevelser.
Det koster 60 kr. pr. deltager at
cykle med. Alle typer af cykler
må anvendes ‐ inklusiv el‐cykler,
mountainbikes og racercykler.
Cyklistforbundet står bag kam‐
pagnen i samarbejde med ITD ‐
brancheorganisation for den dan‐
ske vejtransport.
10. marts: Tilmelding åbner
1.‐31. maj: Der cykles
8. juni: Sidste frist for indtast‐
ning af cykeldage og kilometer
12. juni: Lodtrækning om præmi‐
er

To foredrag om Prins Henrik
og Østens guld på Koldinghus

Tirsdag den 4. april kl. 17.00 vil TV‐dokumentarist Anna von Lowzow fortælle
om Prins Henrik og hans forhold til sin store samling af jadekunst og freelance‐
journalist Nina Hald, der bl.a. skriver om smykker for Dagbladet Børsen og Jyl‐
lands‐Posten, vil fortælle om jadestenens kulturhistoriske betydning i Østen. De
to foredrag finder sted på Koldinghus og anledningen er museets store aktuelle
udstilling ”Himmelsten. H.K.H. Prins Henriks samling af orientalsk jadekunst”.
Anna von Lowzow, der er kendt for sine historiske TV‐dokumentarer med med‐
lemmer af det danske kongehus, har produceret et TV‐portræt af Prins Henrik i
forbindelse med den store udstilling af Prinsens jadekunst på Koldinghus. Por‐
trætfilmen ”Prins Henrik og Østens guld” vises senere i foråret på TV2. Anna
von Lowzow viser klip fra filmen, og hun fortæller om samarbejdet med de kon‐
gelige og om de optagelser, som filmholdet har produceret.
Cand.mag. og freelancejournalist Nina Hald fortæller denne aften om jadeste‐
nens kulturhistoriske betydning i Østen. Intet andet mineral har haft en lige så
lang, ubrudt forbindelse til religion som jade. Jade blev ikke tilbedt, men altid
æret og anvendt til udformning af værktøjer, redskaber og smykker på grund af
sin uovertrufne sejhed.
De to foredrag finder sted på Koldinghus tirsdag 4. april fra kl. 17.00 – 19.15.
Pris for de to foredrag er 250,00 kr. Studerende/Medlemmer af Museumsklub‐
ben Koldinghus: 125,00 kr. Billetter købes hos Folkeuniversitetet Odense: Mail:
fu@fuo.sdu.dk, tlf: 65 50 27 72.

17.00‐18.00: Forelæsning med en kulturhistorisk vinkel på brugen af ja‐
desten ved freelancejournalist og forfatter til udstillingskataloget
ʺHimmelstenʺ, Nina Hald
18.00‐18.15: Pause
18.15‐19.15: Foredrag om Prins Henriks samling af jadesten ved Anna
von Lowzow, der også har tilrettelagt en dokumentar om samme emne.
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Forrygende start på grundsalget i Kolding i 2017

Kolding Kommunes salg af parcel‐
husgrunde har fået en fantastisk god
start på året med over en tredobling
af salget i de tre første måneder sam‐
menlignet med samme periode sidste
år. Ny salgsmesse præsenterer knap
100 nye grunde, som kommer til salg i
løbet af 2017.
Det er især én udstykning, der står for
den succesfulde start på året for Kom‐
munens grundsalg. Det er Thors Ager
i Dalby, hvor 23 grunde blev udbudt
til salg sidste efterår, heraf er kun tre
tilbage. Men selv om der snart er ud‐

solgt i Dalby, har ejendomskonsulent
Ditte Pagh fra By‐ og Udviklingsfor‐
valtningen stor tro på, at det flotte
salg fortsætter.
’Dalby er et attraktivt område, men
det er den nordlige del af Kolding og‐
så, hvor de nye udstykninger i Eltang
og Drejens bliver udbudt til salg i lø‐
bet af foråret,’ fortæller Ditte Pagh.
Udover de nye byggegrunde i Eltang
og Drejens, bliver der også nye ud‐
stykninger sat til salg i Vester Nebel
og i Lunderskov ved Dollerup Sø.
Samlet set kommer der ca. 95 nye

grunde til salg i løbet af 2017.
By‐ og Udviklingsforvaltningen lan‐
cerer den 6. april et helt nyt tiltag, en
salgsmesse, hvor blandt andet de nye
udstykninger bliver præsenteret.
’Vi har først og fremmest lavet salgs‐
messen for at præsentere de nye varer
vi får på hylderne. Men der bliver og‐
så rig lejlighed til at stille spørgsmål
til vores kolleger og fx få svar på,
hvordan man søger en byggetilladelse
og hvad lokalplanerne betyder for dit
byggeri,’ fortæller Ditte Pagh.
Salgsmessen finder sted på By‐ og

Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11,
6000 Kolding den 6. april kl. 15‐18.
På messen kan man stille spørgsmål
til medarbejderne fra Byggesag, Plan,
Projektering og Køb og Salg.
Desuden vil der være oplæg om de
nye udstykninger:
15.15: Elmevangen i Eltang
16.15: Alrøvænget, Drejens
17.15 Koldingvej i Vester Nebel og
Dollerup Sø i Lunderskov.
Tegnekonkurrence og påskeæg til
børnene.
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DM i guldsmedehåndværk på Koldinghus
Det danske mesterskab i guldsme‐
dehåndværk afholdes på Kolding‐
hus fra fredag den 7. april til søn‐
dag den 9. april 2017. Her vil syv
guldsmedelærlinge over tre dage
konkurrere om titlen, der udover
æren også giver en plads ved det
nordiske mesterskab i guldsmede‐
håndværk, der holdes i Bella Cen‐
ter til august ved New Nordic
Jewellery & Watch Show.
Koldinghus’ gæster får mulighed
for at komme helt tæt på guld‐
smedehåndværket og på proces‐
sen, når syv guldsmedelærlinge
får til opgave at skabe et smykke
fra tegning til færdigt produkt.
Det er første gang, at publikum
får lov at overvære danmarksme‐
sterskaberne i guldsmedehånd‐
værk. Det har i mange år været
afholdt ved lukkede arrangemen‐
ter for branchen, men ikke i år.
“Vi åbner for adgangen til kon‐
kurrencen, fordi vi gerne vil ud‐

brede kendskabet til guldsmede‐
håndværket. Vi oplever en stigen‐
de interesse for håndværksfrem‐
stillede smykker, hvor kunderne
følger processen fra ide til færdigt
produkt. Når det danske mester‐
skab er henlagt til Koldinghus, er
det ikke tilfældigt. Koldinghus
rummer en imponerende samling
smykker og korpussølv, og har i
en lang periode manifesteret sig
som det førende museum for net‐
op dansk smykke‐ og korpus‐
kunst. Derfor var det oplagt at
indgå samarbejde med Kolding‐
hus om mesterskaberne”, siger
Jens R. Møller, direktør for Guld‐
smedebranchens Leverandørfor‐
ening og en af initiativtagerne til
konkurrencen.
Under mesterskaberne vil besø‐
gende på museet også få mulig‐
hed for selv at prøve kræfter med
det ædle kunsthåndværk og lære
mere om brugen af forskellige

smykkesten. Ravstedhus, der er
leverandør til den danske guld‐
smedebranche, vil i konkurrence‐
området nemlig have en lille
stand, hvor det vil være muligt at
afprøve egne evner som polérme‐
ster i jade – eller måske lave et lil‐
le sølvvedhæng med jade. Grun‐
den til at der denne weekend lige
netop fokuseres på jade er, at Kol‐
dinghus i øjeblikket viser en af
verdens største samlinger af jade‐
kunst i udstillingen “Himmelsten.
H.K.H. Prins Henriks samling af
orientalsk jadekunst”.
Der er adgang til at overvære me‐
sterskaberne på Koldinghus, når
der er betalt entré til museet.
Besøgende kan følge konkurren‐
cen fra sidelinjen i museets åb‐
ningstid fra kl. 10.00– 17.00 fredag
og lørdag samt søndag fra kl.
10.00–13.30. Konkurrencen starter
fredag 7. april kl. 10.00. Søndag kl.
13.30 afleveres de forhåbentlige

færdige resultater til en dommer‐
trio bestående af Annette Hen‐
driksen fra Ruben Svart, Anne
Hjort fra Facius i Herning og sid‐
ste års danske mester Tobias Wor‐
søe‐Petersen. Søndag kl. 15.00 ud‐
løses spændingen med kåring af
den danske mester 2017 i guld‐
smedehåndværk.
Det er adgang til arrangementet
og jadeworkshoppen, når der er
betalt entré til museet. Gratis for
medlemmer af Museumsklubben
og Erhvervsklubben.

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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Ingen slinger i valsen
Dansk Folkeparti i
Kolding kommune
har netop afviklet
opstillingsmøde til
Folketinget og gene‐
ralforsamling.
Der
var ingen slinger i
valsen.
De mange fremmød‐
te medlemmer i Park
Hallen på Fynsvej,
genvalgte
enstem‐
migt både det lokale
folketingsmedlem
Karina Adsbøl og Gunner Nielsen lykønsker hinanden
Karina Adsbøl som med genvalget som hhv. folketingskandidat og lokalformand.
deres folketingskandi‐
dat og Gunner Nielsen som deres vores medlemmer og borgerne i
Kolding Kommune. Jeg glæder
lokale formand.
‐ Jeg er utrolig glad og ydmyg mig til, at fortsætte mit arbejde og
over at være blevet genvalgt som er så glad og taknemmelig for den
folketingskandidat for Kolding. store opbakning, som jeg blev
Det har været nogle fantastiske mødt af fra medlemmerne i parti‐
spændende år, siden jeg blev et, siger folketingsmedlem Karina
valgt første gang i 2011. Jeg er Adsbøl
kommet rigtig godt ind i arbejdet Formand Gunner Nielsen er også
og brænder for at repræsentere meget glad for sit genvalg: ‐ Det

er en rigtig god fornemmelse med
den store opbakning til arbejdet
som formand. Det giver ekstra
kampgejst, når vi nu skal i gang
med byrådsvalget. Jeg kan love for
at alle sejl blive sat til i det kom‐
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mende år.
Ud over formanden Gunner Niel‐
sen, var der også genvalg til besty‐
relsens sekretær Bjarne Høi Søren‐
sen.
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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 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)

Socialdemokraterne
og frisklavet mad

Socialdemokratens Isabel
Sejer Franzmann mener i et
læserbrev, at Dansk Folkeparti smykker sig med lånte
fjer, i sagen om frisklavet
mad på plejecentrene.
Franzmann mener at Dansk
Folkeparti skulle nævne, at
Per Bødker Andersen har
bedt om at få sagen på
dagsordenen i Kolding Byråd.
Men sagen er jo den at enkle, at Bødker Andersen bad
om at få den på dagsorden i
Seniorudvalget, før der
overhovedet var retningslinjer for, hvad man kunne
søge om og hvordan.
Han var for en gangs skyld
til møde og til lykke med
det. Det er sikkert en stor
begivenhed.
Men havde han ikke sat det
på dagsordenen i utide, så
var den kommet på dagsordenen alligevel. Nemlig når
kriterierne for ansøgningen
var kommet fra ministeriet.
Sådan plejer det at være –

MIN MENING
når det ikke lige er valgår,
og nogen efter tre års pause
pludselig skal demonstrere
interesse for ældreområdet.
Når Socialdemokraterne nu
synes, de skal blande sig i,
hvad Dansk Folkeparti skal
skrive i vores læserbreve,
så kunne jeg foreslå Franzmann og socialdemokratiet
at skrive, at det var dem der
i 2009 fik vedtaget, at afskaffe den frisklavede mad
på plejecentrene.
De kunne også skrive, at de
indtil for nylig har arbejdet
for, at kun 40% af maden
på plejecentrene skal være
frisklavet.
Dansk Folkeparti har siden
2009 arbejdet for at det skal
være 100% - og det bliver
vi ved med.
Gunner Nielsen
Formand for Dansk Folkeparti
Skovlundvej 52
6000 Kolding
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Herbert von
Hörensagen

har læst , at det er undskyld‐
ningernes tid. Lars Løkke
har dog ikke sagt undskyld
for slaveriet på De Dansk‐
Vestindiske Øer men nøjes
med at kalde slaveriet utilgi‐
veligt. Thyra Frank har und‐
skyldt sin håndtering af ple‐
jehjemssager, og transport‐
minister Ole Birk Olesen har
undskyldt, at han ikke i tide
oplyste om PostNords pro‐
blemer. Man kan blive træt
af at høre på de mange hele
og halve undskyldninger.
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Vidste De det?
Wolfgang Amadeus Mozart viste sig hur‐
tigt at have næsten magiske evner i for‐
hold til musik. Allerede da han var tre år,
havde han lært at spille cembalo. Og da
han var 5 år gammel, kunne han både
spille cembalo og violin, og havde skrevet
sit første stykke musik. Han kunne spille
vanskelige stykker musik med bind for
øjnene, og han kunne skrive lange, svære
stykker musik ned på noder efter kun at
have hørt dem én gang. Mozarts evner
var så usædvanlige, at folk stod i kø for at
opleve det lille vidunderbarn. Da Mozart
var seks år gammel tog han med sin far
og sin storesøster på en tur rundt i Euro‐
pa. Turen varede i 4 år. Og i de 4 år spille‐
de den lille Mozart for de allerstørste kon‐
ger og kejsere.

Selv om Mozart døde meget ung, nåede
han at skrive over 300 musikstykker. Det
meste af hans musik er det, man kalder
store klassikere – det vil sige musikstyk‐
ker, der spilles i mange hundrede år. De
fleste musikere har stor respekt for Mo‐
o
Bliv gratis abon- zarts musik, fordi selv om den lyder så
enkel og smuk, er den meget svær at spil‐
nent
le, så det lyder rigtigt. Mozart havde et
Send en mail til
dårligt helbred og var meget tit syg. Han
regnede ikke selv med at blive særlig
75502555@mail.dk
gammel. Og det blev han heller ikke: I
og vi sætter dig på listen,
1791 døde Mozart kun 35 år gammel.
så du får besked, når en ny Han blev begravet på fattigkirkegården
KOLDING SENIOR er på lidt uden for Wien. Ingen ved nøjagtigt
hvor.

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

