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De illegale indvandrere
To tv‐udsendelser har rystet danskerne. De færreste hav‐
de regnet med, at der her i landet opholder sig ca. 18.000
illegale indvandrere. Det er altså flere end hele befolknin‐
gen i Korsør.
De illegale lever af sorte jobs, betaler overpriser for sort
husleje og bliver ofte snydt af ”arbejdsgivere” og ”udle‐
jere”. De har en kummerlig tilværelse i skyggesidens Dan‐
mark.
Alt sammen dokumenteret på tv, som har haft to underco‐
ver agenter til at følge deres tilværelse over flere uger.
Endnu engang er tv kommet politikerne i forkøbet.
Politiet skal løse en håbløs opgave og forsvarer sig med, at
de bliver tappet for kræfter, når der skal bruges så mange
ressourcer på grænsekontrol. Det argument bider sig selv i
halen, for var der en mere eﬀektiv grænsekontrol, var der
ingen illegale indvandrere i landet.
Politikerne handler pr. refleks ved at overlade problemet
til virksomhederne, som skal indføre strengere kontrol
med ansættelser.
God morgen, Madam Dick. Vi er ilde stedt med de politi‐
kere.
LGH
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Nye boligområder udpeges i Kolding Kommune
Kolding Byråd sender forslag til
ny kommuneplan i høring. Fo‐
kuspunkterne i forslaget er nye
byudviklingsområder for både
boliger og erhverv, at udvikle
rammerne for kommunens store
udviklingsprojekter, Skamlings‐
banken og Naturpark Lillebælt og
den nye ringvejsforbindelse syd
for Kolding mellem Vonsildvej og
Skamlingvejen.
Hvert fjerde år reviderer Kolding
Kommune sin kommuneplan i
samarbejde med kommunerne i
Trekantområdet. Et forslag til den
nye Kommuneplan for 2017‐2029
er godkendt af Kolding Byråd,
som sender det i høring den 11.
april og otte uger frem til den 6.
juni.
Som en del af forslaget til kom‐
muneplanen bliver en række nye
boligområder udpeget, blandt an‐
det i Vester Nebel, Almind, Sdr.
Bjert, Sdr. Stenderup og Lunder‐
skov.
’Hvis vi skal tiltrække nye borge‐
re til kommunen, er det helt afgø‐
rende, at vi kan tilbyde dem boli‐
ger og byggegrunde, og derfor er

God
buffet
til din
næste fest
Tlf. 74 65 92 06

Kommuneplanforslaget skal blandt andet være med til at sikre en god trafikafvikling til og fra den sydlige del af Kolding.

det vigtigt, at vi kan udpege nye
boligområder i kommuneplanen’,
siger konstitueret by‐ og udvik‐
lingsdirektør Merete Dissing.
Ud over de nye boligområder ud‐
peger forslag til Kommuneplan et
nyt erhvervsområde nord for
Bramdrup.
To af Koldings store, aktuelle ud‐
viklingsprojekter bliver også til‐
godeset i kommuneplan‐for‐
slaget. Det er Skamlingsbanken,
som er godt i gang med at blive
revitaliseret som et nationalt sam‐

lingspunkt og Naturpark Lille‐
bælt‐projektet. Hvis Friluftrådet
skal udnævne området langs Lil‐
lebælt på tværs af Fredericia,
Middelfart og Kolding Kommu‐
ner som naturpark, så er det en
forudsætning, at det udpeges i
Kommuneplanen.
Den planlagte ringforbindelse i
den sydlige del af Kolding mel‐
lem Vonsildvej og Skamlingvejen
er også en del af kommuneplan‐
forslaget, fortæller Merete Dis‐
sing.

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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Lær Kolding at kende på byvandring

Kender du egentlig din by? Må‐
ske, men de fleste af os suser hur‐
tigt afsted uden at tænke over det
byrum, som vi befinder os i. Stop‐
per man imidlertid op et øjeblik
og betragter byens mange rum og
detaljer, dukker historiens mange
lag og fortællinger op. Kolding
Stadsarkiv har arrangeret en ræk‐
ke byvandringer her i foråret med
tekstildesigner Vibeke Jerichau og
kulturarvsmedarbejder Kamma
Poulsen‐Hansen. Sammen vil de

åbne deltagernes øjne og skærpe
Mødested: ved det gamle sygehus
både stedsans og blikket for byens (tidligere universitet) og slutter
mange fine detaljer.
ved Elektricitetsværket i Sct. Jør‐
gensgade.
Byvandring 1: Skulpturer, kunst
Byvandring 3: Facader design‐ og
og mindesmærker i byrummet
Torsdag den 20. april kl. 17‐18.30 stilperioder
Torsdag den 18. maj kl. 17‐18.30
Mødested: på Banegårdspladsen
Mødested: Banegårdspladsen og
og slutter ved Rådhuset
slutter ved Hyrdestræde.
Byvandring 2: Ornamenter på by‐ Byvandring 4: Fra industriområde
ens huse
til Design City
Torsdag den 4. maj kl. 17‐18.30
Torsdag den 1. juni kl. 17‐18.30
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Mødested: ved Vejerboden på
Havnen og slutter ved HF og
VUC‐bygningen.
Byvandring 5: Mødesteder i for‐
andring
Torsdag den 8. juni kl. 17‐18.30
Mødested: ved indgangen til den
gamle kirkegård på Tøndervej og
slutter ved Skydebanen
Billetter kan købes i Kolding
Kommunes netbutik. Alle fem tu‐
re for 200 kr. eller 50 kr. pr. tur.
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Tre kommuner vil skabe landets største naturpark
Kolding Kommune har sammen
med Fredericia og Middelfart
kommuner et forslag til en plan
for Naturpark Lillebælt klar.
Med planen er naturparken et
stort skridt nærmere at blive god‐
kendt af Friluftsrådet som Dan‐
marks største naturpark.
De tre kommuner har valgt at ind‐
gå i et unikt samarbejde om i fæl‐
lesskab at skabe en naturpark,
hvor natur, vækst, bæredygtig tu‐
risme og kulturarv går hånd i
hånd.
I april 2014 fik området omkring
Lillebælt i Kolding, Fredericia og
Middelfart kommuner status som
pilotnaturpark. Forventningen er,
at Naturpark Lillebælt i december
2017 bliver endelig godkendt af
Friluftsrådet som egentlig natur‐
park.
Efter mere end tre års dialog med
lodsejere, foreninger og erhverv
har de tre kommuner nu et forslag
til en plan for Naturpark Lillebælt

klar.
Naturparkplanen ligger på Natur‐
park Lillebælts hjemmeside,
www.naturparklillebaelt.dk, og
det er muligt at komme med be‐
mærkninger og input til planen
frem til d. 6. juni.
Sammen skaber vi et hav af ople‐
velser Naturpark Lillebælt er et
helt fantastisk sted med natur, der
er helt i særklasse på verdensplan.
Området er bl.a. kendt for sin
tætte bestand af marsvin. Der er
hundredvis af naturperler og kul‐
turhistorien møder man overalt.
Med planen vil Naturpark Lille‐
bælt danne grundlag for at skabe
et hav af oplevelser, som giver
områdets beboere, erhverv og gæ‐
ster lyst til at passe på og forbedre
Lillebælt.
Det er naturparkens vision, at na‐
turparken i 2022 er kendt for sin
enestående marine og kystnære
natur symboliseret ved marsvinet.
Samtidigt skal naturparken være

hjemsted for en stolt identitet bå‐
ret af frivilligt samarbejde om at
bevare og udvikle vores natur, lo‐
kale erhverv, kultur‐ og naturop‐
levelser.
Naturparken skal også være
spydspids for formidling af viden
og glæde ved naturen og landska‐
bet gennem nytænkende lærings‐
oplevelser og forskning.
Borgmester Jørn Pedersen udtaler:
”Kolding Kommune vil få meget
ud af samarbejdet. Vores natur og
kystlandskab er fantastisk og gi‐
ver mulighed for at tilbyde borge‐
re og turister oplevelser på tværs
af kommunegrænserne. Så samar‐
bejdet med de to nabokommuner
kan løfte en fælles udvikling og
styrke turismeerhvervet på tværs
af bæltet. ”
Eea Haldan Vestergaard, der er
byrådets repræsentant i natur‐
parkrådet, supplerer: ”Naturop‐
levelser og friluftsliv er i vækst i
hele landet, også i Kolding Kom‐

mune. Med outdoorstrategien har
vi jo også fokus på at optimere
udendørs‐oplevelserne med bl.a.
natur og kultur som omdrejnings‐
punkt. Og til september er vi vært
for Get Out festivalen, hvor der i
høj grad vil være fokus på frilufts‐
livet i alle dets afskygninger. Jeg
ser mærkningsordningen som
yderligere en løftestang til at for‐
bedre naturen, fortælle om kultur‐
arven, øge turismen og antallet af
tilflyttere, eller til, når vi skal søge
penge til lokale projekter og part‐

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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baggrund af frivillige aftaler mel‐
lem kommune og grundejer.
Danske Naturparker er en mærk‐
ningsordning udviklet af Frilufts‐
rådet. Mærkningsordningen gi‐
ver mulighed for, at større sam‐

Stemningsbillede fra Hejlsminde Nor.
nerskaber. Det gør vi langt bedre i
fællesskab end som enkelt kom‐
mune”.
I forbindelse med høringen af pla‐
nen lancerer naturparken en teg‐
nefilm, der på 2 minutter viser,
hvad Naturpark Lillebælt er. Teg‐
nefilmen kan ses på naturparkens
hjemmeside. Det er samarbejdets
håb, at tegnefilmen får flere til at
interessere sig for naturparken og
til at være med til at benytte og
beskytte Lillebælt.
At et område bliver godkendt af
Friluftsrådet som Dansk Natur‐

park vil ikke medføre nye restrik‐
tioner hverken for by‐ og er‐
hvervsudviklingen, for jordbrugs‐
erhvervet eller beboerne i områ‐
det.
Vækst og drift skal fortsat ske
under hensyn til områdets øvrige
udpegninger og gældende lovgiv‐
ning.
Lovgivningen for oﬀentlighedens
adgang er ligeledes ens inden for
som uden for naturparken. Frivil‐
lighed er et nøgleord i naturpark‐
arbejdet ‐ eventuelle tiltag på pri‐
vate jorde vil udelukkende ske på

menhængende naturområder,
hvor der er fokus på at benytte og
beskytte naturen, kan blive natur‐
parker. En mærkningsordning
gælder i fem år. Der er tale om en
frivillig mærkningsordning.
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Da Anna blev kurfyrstinde
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vore breddegrader var det reglen,
at der serveredes tre sæt, og da
hvert sæt bestod af omkring 15
retter, vil det sige, at man tyggede
Af Bent Petersen
sig gennem ialt et halvt hundrede
ham til at skifte side.
Journalist
Nå, men i 1548 havde man altså gi‐ retter mad. Der findes eksempler
Der herskede febrilsk travlhed på
på festligheder med op til 120
vet Augusts udsendinge lovning
Koldinghus tidligt på året i 1548,
retter og mere. Men vi ved som
på Anna, der dengang var 16 år,
hvor man forberedte sig på at fejre
nævnt ikke, hvad der blev serveret
og nu skulle trolovelsen så fejres
kongens ældste datters forlovelse.
ved trolovelsesfesten på Kolding‐
på behørig vis på Koldinghus.
Kongen var Christian 3., datteren
August selv har næppe personligt hus i 1548, men under de 50 retter
var prinsesse Anna, og den vor‐
været til stede, men det var der ik‐ har der givetvis næppe været.
dende brudgom var hertug Au‐
ke noget usædvanligt ved, for den Det synes at fremgå af samtidens
gust af Sachsen, der fem år senere
slags forbindelser blev i fyrstelige beretninger, at man til fortæringen
blev kurfyrste samme sted som ef‐
kredse oftest indgået ved stedfor‐ af hvert sæt har brugt i hvert fald
terfølger for broderen Moritz, der
to timer. Man har altså siddet til
træder.
kun 32 år gammel faldt i et slag
Den unge prinsesse Anna
bords i mindst seks timer, og de
Væggene i slottets store sal og de
ved Sievershausen mod markgre‐
mængder af mad, man i løbet af så
andre rum, der skulle i brug ved
tolske og protestantiske fyrster,
ve Albrecht af Brandenburg.
lang tid indtog, skulle naturligvis
festen, blev beklædt med flamsk
August var, så vidt man vidste, en anbefalede han sig i hvert fald til
skylles ned. Og det blev de så san‐
klæde og silkestoﬀer, og der blev
paven som god katolik og anmo‐
god lutheraner og var som sådan
delig også.
dede denne om at gøre en af hans rekvireret de umådelige mængder
acceptabel for Christian 3., der jo
mad og drikke, der dengang sattes Skik var, at man drak, til man seg‐
selv var glødende protestant. Men nærmeste til biskop i Meissen.
nede. Beruselse var ingen skam,
til livs ved den slige lejligheder.
i den sag var August tilsyneladen‐ August svingede altså i denne sag
tværtimod. I kongelige kredse
Der er ikke bevaret optegnelser
de en filur, der lagde mere vægt på lidt hid og did, men han endte dog
drak man ved festbordene skåler
med at blive betragtet som de pro‐ om disse forsyninger, men når
magt og indflydelse end på kon‐
for Gud og hvermand og alle
testantiske, tyske fyrsters anfører, man ser på, hvad der normalt blev
fession. Efter rigsdagen i Augs‐
kendte og ukendte fyrster. Og der
fortæret ved de kongelige borde,
selv om man fra katolsk hold al‐
burg i 1555, hvor det kom til en
skulle drikkes ud hver gang, og
så må de have været enorme. På
foreløbig fred mellem Europas ka‐ drig anså det for usandsynligt at få
det var ikke usædvanligt, at gæ‐

KOLDING SENIOR
sterne gik under bordet eller måtte
bæres bort, bevidstløse af druk.
Til Annas trolovelsesfest på Kol‐
dinghus var der indbudt en
mængde adelige og rangsperso‐
ner, og de var vant til at tage godt
for sig af såvel fast som (navnlig)
flydende føde, så det hele er nok
gået for sig efter datidens regler.
De adelige skulle imidlertid ikke
bare æde og drikke. Et stort antal
af dem var også udset til at følge
Anna til Torgau i Sachsen, hvor
brylluppet skulle stå den 12. okto‐
ber samme år.
Til disse udvalgte skrev Christian
3. fra Koldinghus breve, hvori han
ret detailleret gjorde rede for,
hvorledes de selv og deres ledsa‐
gende tjenere skulle være klædt,
og han adviserede dem om, at de i
Torgau vil blive bedt om at delta‐
ge i et dystløb, altså en god, gam‐
meldags ridderturnering.
De skulle derfor, skrev kongen,
medbringe brystharnisk, ryghar‐
nisk, hjelme og handsker til sig
selv og tjenerne. De skulle også
medtage heste. Otto Krumpen, der
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mistet sin afgørende militære be‐
tydning. Turneringerne blev dre‐
vet som sport, og det var ikke no‐
gen ganske ufarlig sport. Deltager‐
ne galopperede frem mod hinan‐
den på hver side af en planke‐
værkslignende skranke, og med
fældet lanse gjaldt det så om at
støde modstanderen af hesten.
Om Christian 3. selv har deltaget i
løjerne på rendebanen i Kolding,
vides ikke, men vi v‚d, at han nu
og da gjorde det. F.eks. findes der
en beretning om, at han i et dyst‐
løb besejrede Peder Skram, der el‐
Hertug August af Sachsen
lers var kendt som en af de bedste
dystriddere, der ellers aldrig blev
kastet af sadlen af nogen.
var rigsråd, skulle således møde
med ni heste, andre med otte osv. Festlighederne på Koldinghus
For at de høje herrer kunne forbe‐ stod på i flere dage, og da det
enorme brudefølge senere drog af‐
rede sig og komme i form til det
sted mod Sachsen, var der noget
sachsiske dystløb, havde kongen
at se på for de menige koldingen‐
sørget for, at rendebanen i Kol‐
ding var gjort klar, og der var sør‐ sere.
Forrest red 39 adelsmænd i 13 ge‐
get for, at det nødvendige antal
ledder med marskallen, Peder
lanser var til stede.
Sådanne dystløb eller ridderturne‐ Oxe, i spidsen. Derefter fulgte her‐
tug Hansʹ staldmestre og pager
ringer var populære længe efter,
at den panserklædte rytter havde foran to hold ryttere, og efter dem

brudevognen, råderne, dronning
Dorotheas vogn, staldmestre og to
rækker jomfruer til hest. Bag jom‐
fruerne to vogne, som var gaver til
prinsesse Anna, en stort antal
adelsmænd, og til slut det talrige
rejsefølge med store bagagevogne.
Annas og dronningens vogne
samt de to vogne, der var Annas
brudegaver, var alle guldkareter,
som hver var forspændt med otte
heste. Ialt medførtes der ikke fær‐
re end 513 heste foruden de 138
heste, der trak bagagevognene,
altså tilsammen 651 heste.
Koldingenserne var i øvrigt ikke
uvant med storslåede, kongelige
udrejser. Christian 3.s dronning,
Dorothea, foretog talrige udlands‐
rejser, hvor der heller ikke blev
sparet på pomp og pragt, og da
Frederik 1.s datter, prinsesse Elisa‐
beth, i 1561 drog afsted fra Kol‐
dinghus for at blive gift med her‐
tug Ulrik af Mecklenburg, skete
det med en pragt, der næsten tog
vejret fra byens borgere.
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Prisvindere efterlyses
Hvem skal have årets mangfoldigheds‐ og integrationspriser? Sådan lyder
spørgsmålet fra Kolding Kommune til både borgere, virksomheder og for‐
eninger.
Kolding Kommune hylder dem, der yder en ekstra indsats for mangfoldighe‐
den, og beder derfor alle om at indstille deres ven, kollega, virksomhed eller
forening ‐ som lige har gjort den smule ekstra ‐ til integrations‐ og mangfol‐
dighedspriserne 2017.04.07
‐ Kolding Kommune og mere præcist Beskæftigelses‐ og Integrationsforvalt‐
ningen, Arbejdsmarkedsudvalget og Kolding Arbejdsmarkedsråd vil gerne
prise, dem der udviser mangfoldighed. Det vil vi fordi mangfoldighed giver
overskud på bundlinjen, og derudover vil vi gerne sætte pris på enkeltperso‐
ner, der har gjort en forskel for mangfoldigheden og integrationen. Det er bå‐
de værdifuldt i sig selv og til stor inspiration for andre, fortæller Mette Bals‐
by, formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Kolding Kommune.
Der uddeles fire priser, i to kategorier:
Virksomhed
Prisen uddeles til en virksomhed, der har udvist social ansvarlighed ved at gøre en
særlig indsats for at integrere eller fastholde borgere, som har vanskeligt ved at finde
sig til rette på arbejdsmarkedet.
Mentor
Prisen gives til en medarbejder, der som mentor har ydet en ekstraordinær indsats på
sin virksomhed i forhold til at understøtte virksomhedens bestræbelse på at udvise social ansvarlighed.
Integrationspriser
Virksomhed
Prisen gives til en virksomhed, der har ydet en ekstraordinær indsats for at integrere
flygtninge.
Person el. forening
Prisen gives til en person eller en forening, der har ydet en ekstraordinær indsats for
at integrere flygtninge. Det kan både være en person på en virksomhed eller en per-
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son/forening fra civilsamfundet.
Indtil din ven, kollega, virksomhed eller forening til integrations‐ og mangfoldig‐
hedspriserne
2017. Skriv et par linjer om din kandidat, og send dem til: Virksomhedsraadgiv‐
ning@kolding.dk.
Alle har mulighed for at indstille virksomheder, foreninger og personer til priserne.
Det er dog et krav, at den pågældende organisation har adresse i Kolding Kommu‐
ne.

Der er åbent for indstillinger frem til den 17. april.

Krible krable-tyvstart
Vidste du, at der findes biller, som kun lever i lort? Eller at man nemt kan lokke
sommerfugle til, så man kan se dem tæt på? Ellers skal du bare møde op, når Kol‐
ding Kommune tyvstarter den nye Krible Krable‐sæson.
Det sker den 22. april, klokken 10‐11.30. Mødestedet er Landbomuseet, Brøds‐
gårdsvej 52, 6000 Kolding.
Obs! Medbring selv mad og drikke til turen.
Krible Krable‐arrangementerne er et tilbud fra kommunens naturvejledere til
børn og børnefamilier.
”Det handler om rigtigt at se og blive fortrolig med naturen. At se, hvordan en
regnorm bevæger sig, eller mærke gødningsbillens stærke ben, mens den graver
sig gennem vores fingre” siger naturvejleder Maja Møholt.
Sæsonstarten starter på Landbomuseet. Herfra går man i samlet flok ud på hø‐
slætengen, hvor det gælder om at indfange eller lokke insekter og andre smådyr
til, så man kan studere dem på tæt hold.
”Jeg har lavet noget sukkerlokning, så vi kan iagttage de smukke sommerfugle
spise” forklarer Maja Møholt og fortsætter:
”Vi skal se, hvordan nogle dyr løber meget hurtigt, og hvordan andre bevæger sig
så langsomt, at man næsten falder i søvn. Finder vi tilstrækkeligt mange dyr, kan
vi måske lave et kapløb. Som afslutningen spiser vi lækre pandekager lavet over
bål, og finder vi de rigtige myrer, skal vi da også prøve at smage dem”.
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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)

Hejlsminde
regatta
Fritids‐ og idrætsudvalget
har vedtaget at støtte op om
Windsurfer Regattaen i
Hejlsminde, der holdes 10.
og 11. juni 2017. Beløbet,
der støttes med, blev til kr.
30.000 fra Fritids‐ og i‐
drætsudvalget.
Det er forhåbentlig en tilba‐
gevendende begivenhed,
der kan være med til at
Hejlsminde kommer på
europakortet og måske ver‐
denskortet.
Arrangementet er med til at
understøtte Kolding Kom‐
munes investeringer i
Hejlsminde, og jeg ser det
som et godt initiativ fra
arrangørens side, der er
med til at markedsføre den‐
ne skønne plet i kommu‐
nen.
I økonomiudvalget støttes
der også med et yderligere
tilskud fra Brandingpuljen.
Der vil over weekenden i
juni komme mange deltage‐
re, hvor familiemedlemmer

MIN MENING

Molle Lykke Nielsen
er med, samt mange tilsku‐
ere.
Det vil skabe omsætning i
lokalområdet, både hvad
angår overnatninger og
handel i butikker i området.
Molle Lykke Nielsen
Medlem af økonomiudval‐
get
Dansk Folkeparti
Mosegyde 11
6094 Hejls
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Herbert von
Hörensagen

har læst, at flere kom‐
muner med Køben‐
havn i spidsen vil forby‐
de virksomheder, der
har forbindelser til
skattely, at vinde kon‐
trakter om levering til
kommunen.
Fin idé, man kunne jo
begynde med DONG og
se, hvor langt man kom‐
mer.

Bliv gratis abonnent
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Hvad betyder påske?
Ordet påske kommer dels af det hebraiske
ord pesach, der betyder forbigang. Dels af det
græske ord, páskha. Det hebraiske ords be‐
tydning som forbigang eller overspring
hentyder til, hvordan Gud skånede de før‐
stefødte i jødernes huse, dengang det jødiske
folk var slaver i Egypten. Hvis jøderne hav‐
de smurt blodet fra påskens oﬀerlam på dør‐
stolpen, ville dødsenglen gå forbi dette hus
og således ville børnene blive skånet. Hvis
man læser efter i Det gamle Testamentes for‐
tællinger om jødernes ophold i Egypten, fx i
2. Mosebog, vil man kunne se, at nogle af
vore påsketraditioner sikkert stammer der‐
fra. Fx indgår spisning af æg i jødernes på‐
skemåltid. På samme måder slagtning og
spisning af lam.
I Det ny Testamente korsfæstes Jesus på
samme tidspunkt, som påskelammet slagtes
efter jødisk skik. Og i de tre første evangeli‐
er, hos Matthæus, Markus og Lukas, indta‐
ger Jesus det jødiske påskemåltid sammen
med sine disciple netop som det sidste mål‐
tid. Af samme grund er det ganske natur‐
ligt, at Jesu korsfæstelse sammenlignes med
et lam, der føres til oﬀerbænken og slagtes
der. Stort set alle påskens symboler, som vi
benytter dem, stammer således helt tilbage
fra jødernes påskefejring. Selvfølgelig har
symbolerne fået en anden og ny betydning i
den kristne fortolkning.
Det gælder også med oﬀerblodet: I jøde‐
dommen blev lammets blod brugt som en
beskyttelse mod, at dødsenglen skulle gå ind
i de jødiske huse og slå den førstefødte ihjel.
I kristen sammenhæng bliver Jesu blod, i
forbindelse med at han blev korsfæstet, et

Send en mail til
75502555@mail.dk
og vi sætter dig på listen,
så du får besked, når en ny symbol på, at han gik i døden for os, alt‐
så at Jesu blod forhindrer døden i at få
KOLDING SENIOR er på det sidste ord at sige blandt os menne‐

nettet.

sker.

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

