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Gå dog efter de store fisk
En husejer har haft en grim oplevelse med Skat. Han
skyldte 8.500 kr., og da han ikke var i stand til at betale,
kom hans hus på tvangsauktion. Ejendommen var vurderet til 1 mio. kr., men på auktionen indbragte den 30.000
kr.
Han står nu tilbage uden ejendom og kan se frem til en
håbløs tilværelse.
Så er det, man må spørge, om de derinde i Skat, overhovedet tænker sig om. Det har vist sig, at masser af ejendomme går på tvangsauktion med en skattegæld på under
20.000 kr.
Samtidig er Skat parat til at sløjfe skattegæld for 100 mia.
kr., som de anser for tabt på grund af forældelse.
Lad os få ændret de regler, så forældelseskravet udvides
fra de nuværende tre år til f.eks. 10 år. Som det er nu, er
det lettere at ramme de små syndere og lade de store gå.
Gå dog efter de store fisk, hvor der er rigtig mange penge
at hente.
LGH
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To nye cykelstier skal få flere til at tage cyklen
Nu går arbejdet med at anlægge
en cykelsti på Haderslevvej i Kolding mellem Tøndervej og Agtrupvej i gang. Sideløbende arbejdes der på den nye cykelsti mellem Vonsild og Taps. Begge
strækninger er en del af den nye
supercykelsti mellem Kolding og
Christiansfeld, som skal øge trygheden og få flere til at tage cyklen.
”Borgerne skal opleve, at det er
trygt og dejligt at cykle. Målsætningen med den nye supercykelsti er at øge antallet af cykelture
med 1.900 pr. dag og reducere antallet af ulykker med 30 pct. Det
vil mindske presset på vejene,
hvis flere vælger cyklen frem for
bilen, og samtidig har cykling en
sundhedsmæssig gevinst i form
af frisk luft og motion,” påpeger
trafikplanlægger Gorm Baagøe,
Kolding Kommune.
Det nye stykke cykelsti på Haderslevvej mellem Tøndervej og
Agtrupvej ventes at stå klar til oktober. Indtil da vil den trafikerede
strækning være påvirket af vejar-

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.

Den seneste tid har TREFOR Vand benyttet lejligheden til at klare
diverse ledningsarbejde, før vejfolkene nu går i gang med at lave den
nye cykelsti på Haderslevvej.
bejde, og bilister og cyklister opfordres til at køre forsigtigt og vise hensyn.
”Der er cykelsti på hele Haderslevvej med undtagelse af de 400
meter nærmest centrum, hvor
cyklisterne er nødsaget til at cykle
ude på kørebanen. Det skaber

utryghed for cyklisterne, og selvfølgelig også for bilisterne, som er
nervøse for at komme i kontakt
med de tohjulede trafikanter. Da
der er tale om en trafikeret vej
med i gennemsnit 14.000 biler pr.
døgn, har vi længe ønsket at få lavet en cykelsti på den resterende

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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strækning,” fortæller trafikplanlægger Steen Langhoﬀ, Kolding
Kommune.
I begge retninger anlægges en 2,3
meter bred cykelsti. Det indebærer, at muligheden for at parkere
langs kantstenen begrænses. Beboere og forretningsdrivende i
området er orienteret om ændringen. På den vestlige side af Haderslevvej etableres otte p-pladser
med én times tidsbegrænsning
samt to taxaholdepladser. I den
østlige side af Haderslevvej laves
en buslomme ved stoppestedet til
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bybusser og rutebiler.
Ud over cykelstien har trafikplanlæggerne også flere andre nye initiativer på tegnebrættet, som skal
gøre det sikrere og mere attraktivt
at tage cyklen på supercykelstien.
I det store kryds, hvor Tøndervej,
Bredgade, Sydbanegade og Haderslevvej løber sammen, etableres blå cykelbaner i nordsydgående retning. Senere opstilles der cykelpumper på udvalgte
steder, ved lyssignalerne kommer
der fodhvilere til cyklister, som
venter for rødt, og signalerne til-

passes, så cyklisterne får grønt lys
lidt oftere i udvalgte lyskryds.
Den nye supercykelsti mellem
Kolding og Christiansfeld vil binde de to byer bedre sammen, så
det bliver attraktivt for flere cyklister at pendle mellem Christiansfeld, Taps, Vonsild og Kolding.
Faktisk vil det med den nye supercykelsti være muligt at cykle
hele vejen fra Kolding midtby til
Haderslev på cykelsti.
Mellem Christiansfeld og Taps er
der allerede en cykelsti. Den forlænges nu med en ny cykelsti fra

Taps til Vonsild, hvor cyklisterne i
dag er henvist til en smal kantbane på den trafikerede hovedvej.
Arbejdet med at anlægge den nye
cykelsti mellem Vonsild og Taps
er netop gået i gang. Efter planen
vil cykelstien være klar til indvielse i slutningen af november. Anlægsarbejdet vil kun i begrænset
omfang påvirke trafikken.
Anlæggelsen af den nye supercykelsti kommer sammenlagt til at
koste 20 mio. kr. 40 pct. af beløbet
kommer fra en statslig pulje, som
skal fremme cyklismen.
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Millioner til renovering af
køkkener på plejecentrene
Kolding Kommune får 13.274.939
kr. til renovering af køkkener på
plejecentrene.
Dansk Folkeparti har i forbindelse
med finanslovsforhandlingerne i
2016 fået afsat en pulje på 425
mio. kr. til renovering af køkkenerne på landets plejecentre.
Formålet er at sikre at flere ældre
oplever glæden ved frisklavet
mad.
65 af landets 98 kommuner har
søgt puljen og nu er fordelingen
meldt ud.
For Kolding Kommunes vedkommende drejer det sig om
13.274.939 kr. i alt.
Formanden for Seniorudvalget,
Søren Rasmussen, kan slet ikke få
armene ned: - Det er pragtfuldt,
jeg har arbejdet på det her, siden
et flertal i Byrådet afskaﬀede den
frisklavede mad på plejecentrene i
2009.
- Det er jo sådan, at fordi vi søgte,

var det jo ikke sikkert, vi kunne få
alle pengene. Men det har vi altså
fået. Vi er faktisk den kommune,
der få det sjette største beløb. Vi
går i gang med renoveringer så
hurtigt det lader sig gøre og skal
være færdige i allerede senere i
år.
Kolding Kommunes skal selv betale godt 4,4 mio. kr. oven i tilskuddet fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje.
Dem har Økonomiudvalget sagt
ja til at bevilge, og omkostningen
vil derfor ikke påvirke anden service på ældreområdet i Kommunen.
–Det her er et meget vigtigt skridt
i den helt rigtige retning. Alle de
kommunale plejecentre vil dermed være klar til at kunne producere frisklavet mad igen. Skal der
laves frisklavet mad hver dag året
rundt, vil det kræve en del mere
personale. Cirka 7 mio. kr. om
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året vil det koste, og det vil være
rigtig godt give ud. Om Dansk
Folkeparti kan få det igennem,
må vi se til budgetforhandlingerne. Men denne renovering, er et

vigtigt skridt på vejen og vil betyde at langt mere kan være frisklavet i hverdagen, også uden ekstra
personale, siger Søren Rasmussen.
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Ny bus og tre nye
høns skaber glæde
på Basagerhus
Brugerne af Basagerhus har god grund til at glæde
sig i disse dage.
Foreningen Bussens Venner har netop anskaﬀet en
ny bus, som kan bringe foreningens medlemmer
på udflugter.
- Foreningen har 55 medlemmer, fortæller formanden, Bent Laursen. Det er en privat forening, og
bussen har holdeplads ved det brugerstyrede aktivitetscenter Basagerhus. Vi hælper huset, og huset
hjælper os med aktiviteter og afhentning af medlemmer.
- Vi har allerede planlagt 25 ture for i sommmer,
og en af de første ture gik til Viborg, hvor vi bl.a.
så domkirken. Bussen har plads til otte passagerer
og chauﬀør. Dog kan vi ikke medtage passagerer,
der bruger kørestole, for det vil kræve, at der er en
plejer med.
Det koster 50 kr. om året at være medlem af Bussens Venner, og turene koster et beskedent beløb
afhængigt af afstand og entreer. På Basagerhus
kan man hente en plan over sommerens udflugter.
- Vi er fire chauﬀører, som alle er frivillige, og som

Formand Bent Laursen ved foreningens nye bus.
på skift kører brugerne på udflugt, fortsætter Bent Laursen. Vi har købt bussen,
som er på hvide plader, og den har kostet
700.000 kr. Det er en Ford Transit, som er
rar at køre i.
- En del af beløbet stammer fra en donation fra Børge Lorentzen. Han var æresmed-

lem af aktivitetscentret Basagerhus, og da
han døde, efterlod han en sum penge til os,
slutter Bent Laursen.
Også mindre ting kan skabe stor glæde.
Således har Basagerhus fået tre nye beboere, tre små høns, og dermed er et længe
ventet ønske gået i opfyldelse.
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- Hvorfor lige høns. Jo, de er nemme at passe, og de er meget populære, siger Lis Tackmann.
Selv havde hun og manden en lille gård nær ved Basagerhus, så
høns var engang en del af hendes
hverdag.
De tre nye beboere ved Basagerhus har deres egen store hønsegård i haven.
Men det er ikke så ligefrem en sag
at få lov til at holde høns, når man
er i kommunalt regie.
Ifølge reglerne skulle Lis Tackmann sørge for underskrifter fra
tre andre, som sikrer, at der bliver
dagligt tilsyn med hønsene.
Og reglerne siger også, at æggene
ikke må spises inde på Basagerhus.
Men man må gerne tage æggene
med hjem og fortære dem dér.
Dét er nu ikke noget stort problem, for de tre høns har i løbet af
to uger kun lagt fire æg.
Og disse æg er af en særdeles beskeden størrelse.
- Vi fodrer hønsene med korn,
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kartofler og brød, siger Lis
Tackmann, men vi må kun have dem indtil oktober, så skal
de tilbage til købsstedet. Vi
kan så få hønsene igen til foråret.
Endnu har de tre høns ikke fået navne, men måske var det
en idé at udskrive en konkurrence for at finde nogle navne.
- Er der ikke en tegneserie med
høns, som alle har navne, indskyder en tilhører.
Vi bliver svar skyldig og overlader det til brugernes frie fantasi.

Lis Tackmann med de tre nye
høns, der glæder brugerne på
Basagerhus.
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Film om Kolding
i 1930’erne

talte Svend
Jensen med
mig, at jeg
Bruger- og pårørenderådet fortmåtte
sætter tirsdag 23. maj kl. 18,45”moder20,30 sit foredrags-arrangement
nisere” filfor Bernhard Knudsens Haves be- men, så der
boere og deres pårørende med
blev lagt
Kolding Folkeblads tidligere chef- tekst og
redaktør Lars Gregers Hansen,
lyd på den.
Kolding.
Samtidig
Han taler om emnet ”Hvordan så blev optaKolding ud i 1930´erne?” og illu- gelserne
strerer den med filmen ”Kolding i fra den1930’erne”.
gang tilføOm filmens tilblivelse fortæller
jet nye bilFhv. fotohandler Svend Jensen med den gamle film.
Lars Gregers Larsen:
leder i far- Filmen blev fremstillet af nogle
ver, så man kan se byens udviksmalfilmamatører for over 84 år si- ling.
han et rejsebureau, der bragte
den. Den bestod oprindelig af flere Lars Gregers Hansen var i ti år
mange tusinde turister til fjerne
små spoler, men fotohandler
lande.
chefredaktør for Kolding FolkeSvend Jensen i Kolding fik dem
Siden 2005 har han udgivet interblad - fra 1978 til 1988. Forinden
kopieret sammen til en stor spole, var han redaktionssekretær på
netavisen ”Kolding Senior”, der
som har en spilletid på over en
skrives for borgere over 60 år og
Jydske Tidende (1966 – 1970) og
time. Det var sort-hvide optageludkommer ugentlig. Han har
havde samme stilling på Fyens
ser, og det var en stumfilm. Svend Stiftstidende fra 1970 til 1975. Og
fremstillet 10 lokalhistoriske film
Jensen var en flittig gæst i flere af
fra 1975 til 1978 var han redaktio- om Kolding.
byens foreninger, hvor han viste
H.S.
onschef på søndageavisen Morfilmen. Kort før sin død i 2012 afgenposten. Fra april 1989 havde
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Ny formand for
Visens Venner
På Visens Venner i Koldings generalforsamling i slutningen af
marts blev Kirsten Bøgelund
valgt som ny formand.
Kirsten Bøgelund afløser Peter
Lorenzen, som var formand fra
2011 til nu.
Næste viseaften er den 18. maj i
OK-Klubbens lokaler i Ålegården.

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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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)

Stop anke
af patient‐
erstatninger
Der er ikke andet at gøre
for Region Syddanmark,
end at stoppe med at anke
sager om erstatning for
fejlbehandling på sygehusene. Hver sag, hvor syge
mennesker er kommet i
klemme, er en sag for meget.
Når et mennesker klager
over fejlbehandling på et
sygehus og får medhold,
udbetales en erstatning.
Sagen kan derefter ankes
af både regionen, patienterstatning og af den fejlbehandlede.
Falder ankesagen ikke ud
til fordel for den fejlbehandlede, skal borgeren
tilbagebetale erstatningen,
som for længst kan være

MIN MENING
brugt.
I Region Syddanmark vedtog man for tre år siden at
begynde at anke sager,
hvor man mente afgørelsen
var forket. Det har siden
bragt adskillige mennesker
i en frygtelig økonomisk
knibe.
Dansk Folkeparti vil ved
de først kommende budgetforhandlinger forslå et
totalt stop for, at anke disse sager og afsætte det
nødvendige beløb.
Regionen skal være på borgernes side ikke deres
modstander. Helt enkelt.
Søren Rasmussen
Medlem af sundhedsudvalget i Region Syddanmark
Dansk Folkeparti
Primulavej 7
6000 Kolding
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Herbert von
Hörensagen

må spørge, om man ikke
snakker sammen på Fyn.
Først afslørede tv i programmet ”Spild af dine penge”,
at det kostede en formue at
flytte et grønt træhus, fordi
to forvaltninger ikke talte
sammen. Og nu har man
ved en fejl skrottet et kunstværk af Ingvar Cronhammar
til en værdi af 4-5 millioner
kroner. Hvad bliver det næste?

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

nettet.
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Vidste De, at
i Danmark blev konfirmationen indført
af Christian 6. i 1736.
Den før-reformatoriske dåbsbekræftelse og
modtagelsen af alterets sakramente blev genindført ved lov for alle.
Det unge menneske skulle samtidig aflægge
en tilfredsstillende kundskabsprøve for at
kunne deltage i konfirmationen og dermed
erhverve de borgerlige rettigheder, der var
nødvendige for at kunne træde ud i livet eller
ʺind i de voksnes rækkerʺ.
Hvis man ikke var konfirmeret, mistede man
retten til at indgå ægteskab, at være fadder
og til at vidne. Man kunne også blive straﬀet,
hvis man ikke inden sit 19. år var blevet konfirmeret.
Bestod man ikke overhøringen på grund af
manglende evner, skulle præsten sætte ind
med ekstraundervisning, men skyldtes årsagen modvillighed, var straﬀen fængsel.
Resultatet af prøven blev skrevet i en skudsmålsbog.
Den blev afskaﬀet ved lov i 1921, men uoﬃcielt var den gradvist afskaﬀet inden. Både kirken, kongen og dronningen var i 1736 stærkt
påvirket af pietismen, som fremhævede personlig omvendelse og bekendelse.
Grundtvig fremhævede derimod 100 år senere konfirmationen som Guds bekræftelse af
dåben.

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

