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Terroristernes ærinde
Fjernsyn i den vestlige verden har i mange dage været optaget af de afskyelige terrrorhandlinger i Manchester.
Men ikke ret mange tv-folk har erkendt, at den voldsomme dækning er lige præcis, hvad terrorens bagmænd ønsker. Den rædsel og panik, der har grebet mange, bliver
modtaget med kyshånd af terroristerne, som spiller på vestens demokrati med en fri presse.
Medierne har bragt fotos af de omkomne unge, og i hele
den vestlige verden har medierne været optaget af, hvor
stor sikkerheden er ved større arrangementer. Således
havde dansk tv en oversigt over festivaler og sportsbegivenheder med en beskrivelse af sikkerheden eller mangel
på samme.
Vi går terroristernes ærinde ved at beskrive disse ting. Vi
skal ikke lade os kyse af terror. Og først og fremmest skal
man undlade at bringe navne og fotos af de formodede
gerningsmænd, så mørkemændene kan fremvise
”heltene” bag ugerningerne. De skal findes, straﬀes og ties
ihjel.
LGH
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Kaffe i den grønne skov pinsemorgen
Lions Bramdrupdam brygger
også i år kaﬀe og te Pinsemorgen i Marielundskoven ud for
Skovløberhuset. Løvinderne
producerer 2 typer platter en
lille og en almindelig. I over
30 år har Lions Bramdrupdam
serveret morgenkaﬀe fra kl.
seks om morgenen indtil kl.
elleve. Rigtig mange mennesker har gjort det til en tradition, at starte deres pinsemorgen i Marielundskoven. Der
vil selvfølgelig også være
chance for at købe en lille
skarp til halsen.
Vi håber, at der som så ofte før
bliver rig mulighed for at se
Et vue ud over de mange mennesker, der drak morgenkaffe pinsemorgen
pinsesolen ”danse” i de skøn- sidste år.
ne omgivelser.
Udover morgenkaﬀe vil der være Det er i år Ruben De Thurah, som vi ”løver” i Lions Bramdrupdam
glæder os til at byde jer velkomer primus motor i Pinsemorgen
en tombola med masser af gode
men ude ved Skovløberhuset Pingevinster. Der plejer at være hur- arrangementet. Så det er ham,
semorgen, og vi håber samtidig,
tigt udsolgt, så det om at sikre sig som trækker i trådene og får det
hele til at gå op i en højere enhed. at der kommer mange penge ind
lodder tidligt på morgenen, hvis
Serveringen udføres af de forklæ- til vore humanitære indsats især i
man vil skal have chancer for at
lokalområdet.
vinde nogle af de lækre gevinster. deklædte ”løver”. Ruben siger ”
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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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Under kulturnatten sidste år blev
Sneglen omdannet til en grøn oase.
Under Design Week Kolding i
de alternative parkeringsmulighe- betalingspladser samt 105 gratis p Forsøget var så vellykket, at poliuge 22 bliver parkeringspladsen
der inden for en radius af mindre -pladser.
tikerne har afsat penge til at skabe
Sneglen foran Kolding Bibliotek
end 200 meter fra Sneglen,” siger
På begge p-pladser er der handi- en midlertidig bibliotekspark på
fyldt med liv og spændende akti- formidlingschef Allan Krogh Pacap-pladser.
arealet i en treårig forsøgsperiode.
viteter.
ludan Malver fra Kolding Biblio- Du kan se alle oﬀentlige p-pladser I år omdannes Sneglen til en grøn,
Bilister, som plejer at parkere på
tek.
i Kolding midtby på www.kolattraktiv og aktiv park i uge 32-39
Sneglen, henvises til p-pladser på Sneglens p-pladser er betalingsding.dk/ppladser.
på baggrund af de ønsker og ideBehrensvej og ved Slotssøen.
pladser.
Under Design Week Kolding kan er, som en bred kreds af borgere
”Sneglen vil være lukket for parI bibliotekets baggård på Behdu følge processen med at desig- har været med til at udvikle.
kering i tidsrummet mandag den rensvej er der 40 betalingspladser. ne en midlertidig bibliotekspark
29. maj, kl. 06, til lørdag den 3. ju- Her er der ofte ledig plads. På den på pladsen foran Kolding Biblioni, kl. 16, men heldigvis har vi go- store p-plads ved Slotssøen er 43
tek.

Sneglen lukket for parkering i uge 22
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Biblioteksparken designes under Designweekend
Biblioteksparken skyder for alvor
op som grønt, attraktivt og aktivt
mødested fra 7. august på parkeringspladsen Sneglen foran Kolding Bibliotek.
Men i Designweek, 29. maj til 4.
juni, bliver der tyvstartet med både genbrugskunst, arbejdende
værksteder, megaspil og meget
mere.
Kunstner og designer Thomas
Dambo, bl.a. kendt for projektet
”De 6 glemte kæmper”, vil under
Designweek være med til at forvandle parkeringspladsen foran
biblioteket til et attraktivt mødested.
Sammen med sit team vil Thomas
Dambo opføre små telthuse af
genbrugstræ og gamle reklamebannere.
I teltene vil der i løbet af uge 22
blive fremstillet stole, borde og
bænke af genbrugsmaterialer,
som ellers bare skulle smides
væk.
Telte og møblerne vil indgå i den

midlertidige park når den henover august og september udgør
en grøn og hyggelig oase for borgerne i sensommeren og under
Kulturnatten og Trekantområdets
Festuge.
Under Designweek afprøves og
opbygges flere af de faciliteter og
aktiviteter, der skal fylde parken
fra august, og borgerne kan være
med til at præge processen.
Alle kan være med til at vurdere
og kommentere på ideerne, og
kan bidrage med egne ideer inden
de sidste streger sættes på papiret.
Mandag d. 29 maj. kl. 15-15.30:
Test af fortællescene
Fire fortællere, fortæller hver deres lille historie og der sluttes af
med et gruppeinterview.
Testen går primært ud på at finde
ud af, om en lille scene uden
strøm, kan fungere i området.
Tirsdag og onsdag d. 30./31. maj:
Test af udendørskontor.
Torsdag d. 1 juni. kl. 14-16: Test af

megaspil
Scrabble, Kryds og Bolle, Yatzy
og Ludo

Fredag d. 2 juni kl. 12-18 og lørdag d. 3 juni kl. 10-14: Test af
chill-out område og Insta-
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moments
Bæredygtighed,
design og grønne
områder bliver i
det hele taget et
omdrejningspunkt
for den midlertidig park foran
biblioteket under
Designweek. Med
sloganet ”sammen
sætter vi grønne
fodspor”, inviterer
Kolding Kommune borgere til dialog om bæredygtighed og giver
gode fif til at
træﬀe flere bæredygtige valg.
Under Designweek vil der være
arbejdende værksteder i Biblioteksparken. Mandag mødes genbrug og bæredygtighed med integration og håndværk i et samarbejde mellem Integrationsafdelingen og Renovationen i Kolding
Kommune.
Det er det arbejdende værksted,
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gamle ting i nye rammer, og skaber unik kunst.
De nævnte aktiviteter er bare noget af det, der vil foregå i Biblioteksparken i Designweek.
Biblioteket forventer at overraske
med flere spontane pop-op aktiviteter, hvor borgerne kan få sig
en uventet oplevelse.

På billedet ses en trækæmpe,
som Thomas Harbo har fremstillet.

der rykker ind i parken, og man
kan se, hvad gammelt genbrug
kan upcycles til. Tirsdag er det
Skatkammeret, der spreder budskabet om nytteværdien af overskuds- og fejlproduktioner, når de
forvandler dem til fantastiske og
kreative konstruktioner.
Onsdag arbejder tre studerende på
at opbygge Koldings første byha-

velaug.
Det kan man høre mere om, mens
man afprøver om man har grønne
fingre.
Torsdag fortæller BlueKolding om
klimatilpasningsprojekter og hvordan regnvand kan give merværdi.
Fredag kan man få indblik i den
kunstneriske håndværksmæssige
proces, når Lisbeth Thorøe sætter

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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Danskerne støtter udviklingsarbejde trods faldende bevillinger
På trods af besparelser på udviklingsbistanden kunne Folkekirkens
Nødhjælp i 2016 sende 455,4 mio. kroner til verdens fattigste.
ʺVi glæder os over, at danskerne åbenbart ikke lytter til eksperternes
snak om, at den folkelige støtte til udviklingsbistanden er faldende,ʺ siger generalsekretær Birgitte Qvist-Sørensen.
For Folkekirkens Nødhjælp blev 2016 blev præget af et fald i katastrofebevillinger og besparelser på 30 mio. kroner på rammebevillingen fra
Danida. En del af faldet i indtægterne blev opvejet af nye bevillinger,
især til humanitær minerydning.
I 2016 blev Folkekirkens Nødhjælp betroet 586,4 mio. kroner til arbejdet med at redde liv, skabe robuste lokalsamfund og bekæmpe ekstrem ulighed.
Støtten fra befolkningen holdt samme høje niveau som i rekordåret
2015 (187,9 mio kroner i 2016 mod 188 mio i 2015), mens bevillingerne
fra Danida, EU og internationale donorer faldt med 64 mio. til i alt 392
mio. kroner.
Administrationsprocenten blev 8,3 procent, et lille fald i forhold til
2015 og et tegn på, at Folkekirkens Nødhjælp arbejder eﬀektivt.
Afrika er stadig det kontinent, hvor Folkekirkens Nødhjælp har størst
aktivitet.
218,1 mio. kroner (47,9 %) blev brugt på katastrofehjælp, katastrofeforebyggelse, humanitær minerydning og arbejdet for at sikre respekten
for demokrati og menneskerettigheder, hovedsageligt i Sydsudan, Etiopien, Malawi og Uganda.
I Asien blev 94,6 mio. kroner (20,8 %) brugt på fortsat genopbygning i

I Mellemøsten er der anvendt 93,6 mio. kr til katastrofearbejde.
Nepal og på katastrofeforebyggelse og demokrati- og menneskerettighedsarbejde i Myanmar og Cambodja.
I Mellemøsten er der anvendt 93,6 mio. kroner (20,5 % - en stigning på
knap 21 mio. kroner) på katastrofearbejde blandt syriske flygtninge,
demokrati- og menneskerettighedsarbejde og humanitær minerydning
i Libanon, Syrien og de palæstinensiske områder.
Der er anvendt 1,6 % i Europa, 1,1 % i Latinamerika og 8,1 % på globale aktiviteter.
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Masser af oplevelser for børn og barnlige sjæle
Der vil være rig mulighed for gode oplevelser for børn og barnlige
sjæle under Design Week Kolding.
Det er ikke kun de voksne, der
kan se frem til spændende aktiviteter og inspirerende events under
Design Week Kolding i uge 22. I
programmet er der nemlig også i
høj grad tænkt på både børn og
barnlige sjæle.
Christiansfeld Centeret og Børnedesign på Tværs afholder hver
dag i uge 22 ”Put i Papkassen” for
børn mellem to og seks år. En kasse med ukendt indhold vil skabe
oplevelser og aktiviteter, hvor
nysgerrigheden pirres, fantasien
udfordres og sanserne skærpes.
Kig forbi Legeparken og byg din
egen træbåd og design selv det
segl, som skal føre båden over
vandet. Vi står klar med materialer, du kan bygge af, og hjælpe
dig godt i gang med dit byggeri.

Efterfølgende bliver din båd søsat
på jomfrurejse, og vi ser, hvor vinden fører det hen. Når du har testet sødygtigheden og set din båd
in action, sørger vi for, at bådene
bliver samlet op, så du selvfølgelig kan få din egen båd med hjem.
Der startes bådebyggerhold op
hver time.
Oplev, eksperimenter og leg dig
til viden om rotter og rottebekæmpelse, når rottebekæmpelsens Legeunivers tager på tour til Christiansfeld, Vamdrup, Lunderskov,
Kolding og V. Nebel.
Børn, voksne og barnlige sjæle
kan møde den lokale rottebekæmper, klappe en rottehund, se en levende rotte i en rottelabyrint og
lære at se forskel på mus og rotter.
Du kan også lege i vores leg & lær
som en rotte- område og se filmen
om Hr. Rotte. Derudover kan du
hjælpe hr. Olsen med at forebygge
rotter på sin grund i vores interak-

tive forebyggelsesunivers og deltage i vores forebyggelseskonkurrence.
Kommer du forbi Julemandens
Hjem kan du lave brillante briller
af papir (og andre halvmagiske
materialer) der maler byen rød,
vender den på hovedet, eller kun
viser dig sine mindste detaljer og
oplev verden på helt ny måde!
Brilleriet bestyres af en hemmelig
klub - et kunst- og designinitiativ, der arbejder med leg som
kunstform. Leg lærer os nemlig
nysgerrighed og fantasi - to vigtige egenskaber, som designere også bruger i deres arbejde.
Opfinderklubben laver fredag eftermiddag tandbørsterobotter. Det
er let at gøre sig de første erfaringer med robotteknologi ved at
bygge små tandbørsterobotter.
Robotterne består af kun tre dele:
Et batteri, hovedet fra en tandbørste, og en vibrationsmotor, som

dem der bruges i f.eks. mobiltelefoner. Robotterne kan samles med
dobbeltklæbende tape.
Vibrationerne får robotten til at
bevæge sig rundt på gulvet som et
insekt. Jo mere skrå du kan få børstehårene til at være, jo hurtigere
løber robotten. Jo mere ligeligt
vægten er fordelt, jo mere lige løber den.
Børn og forældre med lyst til at
udfolde sig kreativt, kan godt begynde at glæde sig. Lørdag den 3.
juni gæster den populære Shane
Brox nemlig Nicolai for børn i forbindelse med Design Week Kolding.
Bevæbnet med limpistol og et hoved fuld af fantasifulde historier
vil klippe-klister-kunstneren Shane Brox gå til kamp for at udvikle
børns kreativitet. Det sker til en
workshop, hvor Shane vil vise,
hvordan æggebakker, guldknapper, mælkelåg, dukkehoveder og
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Tryghed i nattelivet

Der er masser af oplevelser for børn

andet skrald kan blive forvandlet
til fantasifulde væsner og verdener, hvis vi ser på det med nye øjne. BEMÆRK - der er begrænsede
pladser til arrangementet.
På Akseltorv vil Børnedesign på
Tværs fra mandag til fredag skabe
et åbent værksted, hvor der kan
eksperimenteres og konstrueres i
primær-farverne.
Kom og få en oplevelse af, hvordan børn designer, og hvordan

genbrugsmaterialer omdannes til
”guld.” Oplev et kunstværk mens
det skabes og bliv selv en del af
det til sidst. Værket Snorespor bliver skabt af kunstneren Karoline
H. Larsen og skoleklasser fra hele
Trekantområdet i løbet af Design
Week Kolding. Der vokser en 6000
kubikmeter stor struktur af snore
frem, som ender med at være så
stærk, at man kan bevæge sig inde
i den

Min mening

Man må tage sig til hovedet over politiets afvisning af at tillade videoovervågning af Kolding bymidte.
Kolding satser stort på, at være en attraktiv studieby. Vi bygger mange ungdomsboliger, vi gør os attraktive for uddannelsesinstitutionerne, vi skaber studiejob osv. En del af det at være studieby er også, at der er et trygt natteliv. Her
er videoovervågning et vigtigt element.
Kolding Byråd har også sat gang i byggerier, som vil betyde en fordobling af
antallet af boliger i midtbyen i løbet af en overskuelig fremtid. Skal det være
attraktivt at bo i byen, skal der være trygt at færdes.
Det er ikke rimeligt, at byrådet ikke kan afgøre, om der lokalt er behov for
overvågning eller ej. Derfor er det fint med en henvendelse til justitsministeren.
Men en lovændring tager langt tid. Derfor må vi forlange, at politiet giver en
langt mere seriøs vurdering af en fornyet henvendelse fra teknikudvalget. De
skal ikke modarbejde den overvågning, som der åbenlyst er brug for.
Søren Rasmussen
Viceborgmester
Dansk Folkeparti
Primulavej 7
6000 Kolding

Børnene skal have kørekort

I Kolding Kommune har vi store planer i vores aﬀaldsplan, som strækker sig
helt frem til 2024. Så hvorfor ikke udvide de gode intentioner til også at involvere børnene? Det er aldrig for tidligt at lære om aﬀaldssortering og sammenhængen mellem et produkts fremstilling, forbrug og bortskaﬀelse eller genanvendelse. Ved hjælp af kreative metoder kan vores børn vha. entreprenørskab
og innovation bliver klogere på alt dette og forhåbentlig ikke kun opnå en sund
nysgerrighed omkring genbrug og aﬀald, men også erhverve sig et såkaldt
genbrugskørekort. Jeg er spændt på, hvad skolerne formår at gøre ud af mit
forslag om genbrugskørekortet. Jeg er i hvert fald sikker på, at børnene vil
komme til at kunne lære os voksne noget om korrekt genanvendelse.
Kristina Jørgensen
Næstformand i børne- og uddannelsesudvalget (DF), Bakken 15, 6640 Lunderskov
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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)

Vamdrup
Kino
Patriots Day er den dramatiske og hæsblæsende beretning om terrorangrebet
under ´Boston Marathon´,
den efterfølgende menneskejagt og de ekstraordinære eftervirkninger. Efter
terrorangrebet slutter politibetjenten Tommy Saunders
(Mark Wahlberg) sig sammen med overlevende,
beredskabsfolk og efterforskere i et kapløb mod tiden,
for at fange bombemændene før de slår til igen. Filmen følger desuden Special
Agent Richard Deslauriers
(Kevin Bacon), Politikommissær Ed Davis (John
Goodman) og betjent Jeﬀrey
Puglieses (J.K. Simmons), og
deres historier flettes sammen i en intens, spændingsmættet
og dramatisk fortælling om dagene omkring terrorangrebet og
Vamdrup Kino, Kinovej 1, 6580 Vamden menneskejagt, der fik hele
drup
verden til at holde vejret.
E-mail: kinogrupSpilledato
pen@vamdrupkino.dk

Den 31. maj, 1., 2. og 4. juni
kl. 19.30
Tlf: 7558 1202 - åben 30 min før filmLængde: 2 timer 13 minutter forestilling
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Herbert von
Hörensagen

så i fredags tv-udsendelsen ”Klipfiskerne” og bemærkede, at værten, Felix
Smith, ikke kom ind under
bragende bifald fra publikum. Han sad roligt i sin
stol og bød velkommen.
Bravo! Værten er nemlig ikke hovedperson. Det er panelet, og det er en navlebeskuende uskik at hylde tvværter på den måde. Lidt
mere beskedenhed, om vi
må bede.

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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Hvad er pinsen?
Pinsen er oprindeligt en jødisk tradition,
hvor man fejrer påskens afslutning og de
minder, der er forbundet med Moses og
den pagt han indgik på Sinai bjerget.
For jøderne er pinsen også en høstfest og
bliver kaldt Kornhøstfesten. Jøderne fejrede
oprindeligt pinsen med valfart til Jerusalem, hvor den helt store fest fandt sted ved
Templet.
Pinsen er dog også en kristen tradition. Kirken overtog nemlig festen og har sidenhen
givet den sit eget indhold – nemlig fejringen
af, at Helligånden kom til jorden for at
guide Jesus disciple og for at skabe tro, håb
og fælleskab.
Inden Jesus steg til himmels på Kristi Himmelfartsdag, lovede han sine disciple en
talsmand, som kunne tale på deres vegne,
når de skulle ud i verden og fortælle om
den genopstandne frelser. Talsmanden blev
Helligånden, som kom til Jesus disciple
præcis 50 dage efter Jesus død i påsken.
Fortællingen siger, at Helligånden gav disciplene ildtunger, som var et tegn på Guds
ånd. Ildtungerne skulle gøre det muligt for
disciplene, at tale og forstå alle sprog. På
den måde kunne disciplene sprede den
kristne tro til hele verden. Pinsen kaldes
derfor også for den kristne kirkes fødselsdag.

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

