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Jazz og kunst
på Harteværket
For første gang nogen sinde spiller et
6 mands jazzband i
den gamle turbinehal på Harteværket.
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100.000 børn lider af angst
Fjernsynet har i den seneste uge dokumenteret, at mange
danske børn lider af angst. Man blev for alvor opmærksom på dette, da en kvindelig læge i Nordylland slog
alarm, idet hun måtte udskrive attester i hundredvis til
børn, som var så plagede af angst, at de ikke kunne gå i
skole.
Og det er netop sådan, det begynder. Barnet bliver tilbageholdende, og man opfatter det som genert. Det er ikke
til at slå et ord af, men holder sig tilbage i skolen, vil ikke
deltage i fælles sociale aktiviteter, og nægter til sidst at gå
i skole.
Nu kan der selvfølgelig være mange årsager til børns problemer, f.eks. forældrenes skilsmisse eller alkoholproblemer, men mon ikke vi skal en tand højere op? Vi har udstyret vores børn og børnebørn med alskens ny teknik,
mobiltelefoner, i-pads og egne tv-apparater, uden at tænke på, hvor meget en barnehjerne kan kapere. Og vi har
med de uanede muligheder skabt grobund for, at barnet
ganske vist er en del af noget større, men samtidig føler
sig så ensom som på en øde ø.
LGH
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Jazz og kunst på Harteværket
For første gang nogen sinde spiller
et 6-mands jazzorkester i den gamle turbinesal.
Riverside City Jazz band rykker
ind på Harteværket og spiller traditionel jazz i Dixieland stilen med
inspiration hentet fra bl.a. Louis
Armstrong All Stars.
Bandet vil spille mellem de gamle
turbiner, hvor også publikum har
mulighed for at stå. Mens publikum nyder den gode musik serveres der en let anretning.
”Vi glæder os meget til at opleve
noget helt andet, her på Værket”,
siger projektchef Cecilie Røner og
forsætter ”det bliver spændende at
høre den fantastiske lyd der er i
rummet”
Riverside City Jazz Band, er hjemmehørende i Odense og blev dannet i efteråret 1978.
Riverside City Jazz Band består af
følgende musikere:
Anders Kirkegaard, tenor-sax og
klarinet

Knud Schwaner,
trombone & vokal
Ove Larsen, trompet
Ulrik SpangHansen, piano
Mogens Leander,
kontrabas
Per Andersson,
trommer
I bandet finder
man også den Koldingkendte kunstner Mogens Leander.
Leander vil på dagen, og ugen efter
udstille nogle at sine flotte kunstværker i de flotte gamle lokaler på Harteværket.
”Jeg har aldrig før
spillet eller udstillet på et vandkraft- Mogens Leander i turbinehallen.
værk, stedet her er

jo
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helt unikt, og jeg
ser virkelig frem
til, hvorledes
ikoner - bronzer
og oliebilleder går i dialog og
samspil med
værkets rustikke
og industrielle
særpræg” siger
Mogens Leander.
Gæsterne har
naturligvis mulighed for at få
en snak med
kunstneren om
de udstillede
værker. Mogens
vil være til stede
fra kl. 12 om lørdagen.
Mogens Leander Riverside City Jazz Band
grundlagde i
formsprog. Sideløbende med ikon
1984, The New Icon-School of
-tavlerne arbejder han med
Denmark. Et kunstnerisk manifest der fokuserer på at forny den bronzestøbninger og større
ortodokse byzantinske ikontradi- lærredsbilleder. Mogens Lander
har i dag indrettet en kombination, til et nutidigt og moderne
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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

tion af galleri og arbejdende
værksted i Katrinegade i Kolding.
Musikken flyder i den gamle turbinesal lørdag den 10. juni kl. 1315 på Harteværket.

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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Sommerkampagne ”Klar til et pust?”

Alt for mange tager bilen hjem efter et hyggeligt sommerarrangement, hvor der har været alkohol
på bordet. En kampagne fra Kolding kommune, Rådet for Sikker
Trafik og TrygFonden opfordrer
flere til at lade bilen stå. Politiet
bakker op med kontrol.
Hygge på stranden, grill i haven,
festival eller byfest. Sommeren
byder på mange gode stunder,
hvor vi skåler i øl, vin og sjusser.

Knud Erik Langhoﬀ.
I juni måned vil rekord mange
Desværre er der stadig for mange, på turen til stranden.
kommuner derfor minde om, at
der vælger at tage bilen hjem bag- Problemet opstår, når man skal
man bør lade bilen stå, når man
efter. Ulykkestallene viser, at der hjem. Så bliver nogen fristet til at har drukket mere end én gensker flere spritulykker med pertage bilen, selv om de er usikre på stand.
sonskade i sommermånederne
deres promille. Man bør kun sætte Kolding kommune er med i kamend i december. Mens de fleste
sig bag rattet, hvis man er helt sik- pagnen ”Klar til et pust? ”, samhar lært at planlægge, hvordan de ker på, at man ikke har fået for
men med Rådet for Sikker Trafik
kommer hjem fra julefrokosten,
og TrygFonden. Kampagnens
meget alkohol. Det er budskabet
kniber det mere med sommerens med den kampagne som nu skybudskaber vil man møde i form af
mange impulsive arrangementer,
des i gang, siger formand for Tek- en kampagnefilm i tv, på tusindhvor man lige kører forbi nogle
vis af plakater langs vejene og på
nikudvalget i Kolding Kommune,
venner og griller eller får nogle øl
Facebook.
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Kogræsserlaug byder på kaffe
Lunderskovs nye kogræsserlaug
og Kolding Kommune inviterer
alle interesserede til kaﬀe på Sortebjerg torsdag den 8. juni kl. 18.
Her kan man høre meget mere
om, hvordan og hvorfor køer skal
pleje naturen på Sortebjerg og om
kogræsserlauget.
Køerne er ejet af en gruppe lokale
familier, som er gået sammen i et
nyoprettet kogræsserlaug, og de
firbenede naturplejere er vigtige
for at holde udsigten åben i området og sikre den spændende flora,
der er på Sortebjerg.
’Vi vil gerne bevare udsigten fra
Sortebjerg – derfor kommer der
nu køer ud på en del af arealet på
Sortebjerg lige uden for Lunderskov by. Ved at afgræsse arealet
kan vi, udover at holde mere af
området åbent, også sikre de
mange sjældne vilde blomster og
insekter i området, som ellers på
sigt ville risikere at forsvinde’,
fortæller projektleder fra By- og
Udviklingsforvaltningen Julia

Toppen af Sortebjerg
Gram-Jensen.
Selvom der kommer køer på Sortebjerg, er der stadig gode muligheder for at gå tur i området. Den
øverste top af Sortebjerg bliver
holdt uden for indhegningen og
der vil være en trampesti rundt
om hegningen, så man kan gå tur
uden at skulle ind til køerne. Desuden er der sat klaplåger i hegnet,
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så man også kan gå ind til køerne.
’Hunde skal dog holdes uden for
hegningen i den periode, hvor
dyrene går der, men man kan stadig have sin hund med i snor i

området uden for indhegningen’,
forklarer Julia Gram-Jensen. Der
er desuden etableret en ny kommunal hundeskov ca. 800 m længere mod syd ad Sortebjergvej,
hvor man kan have sin hund løs.
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Vinderforslag
skal få børn
til at plage
Med et forslag til en app, som skal
få børn til at plage deres forældre,
lærere eller pædagoger om at
komme en tur til UNESCO-byen
Christiansfeld, har tre studerende
fra IBC vundet konkurrencen Christiansfeld – det’ for børn.
31. maj fik to af vinderne, Sascha
Berg Bøgebjerg og Sebastian
Reeckmann, overrakt blomster og
en check på 5.000 kr. af borgmester Jørn Pedersen på Kolding
Rådhus. Celina Ingerslev Sørensen, som også har været med i
projektet, var ikke i stand til at
deltage.
”I har sået et frø med en eventyrlig
tilgang, som vil appellere til særligt de yngste, og som Christiansfeld Centret nu kan udvikle videre
på,” sagde Jørn Pedersen ved
overrækkelsen.
Konkurrencen blev udskrevet af
Christiansfeld Centret og Design
Week Kolding tidligere på året.
Opgaven var at udvikle et aktivi-

nye tilbud til disse målgrupper –
bl.a. geocaching og en stribe arrangementer som f.eks. dukketeater, vandring i børnehøjde og en
fortælling om Hernnhutstjernen
og det at være barn i Brødremenighedens kostskoler.
Ligeledes har Christiansfeld Skoles 8. klasser i samarbejde med
Christiansfeld Centret udviklet
en app for de yngre elever, ligesom de ældste elever er blevet
klædt på til at være ungdomsguider for udenlandske ungdomsgrupper på besøg.

Borgmester Jørn Pedersen overrækker vinderne af konkurrencen en
check på 5.000 kr.
tets-, lærings- eller informationskoncept, som kan trække flere
børn og unge til Christiansfeld og
gøre dem interesseret i den enestående kulturhistorie.
De studerendes vinderforslag er
en app målrettet børn. Ideen er, at
de unge gæster bliver udfordret,
f.eks. med spørgsmål om de historiske personer, som de møder, når
de udforsker Christiansfeld Cen-

trets mange kringelkroge.
Hvordan vinderforslaget skal bruges, har Christiansfeld Centret
endnu ikke besluttet.
En mulighed er at indarbejde konceptet i den nye app, som centret
netop har lanceret.
Et af Christiansfeld Centrets indsatsområder er at tiltrække flere
børn og børnefamilier.
Det seneste år er der udviklet flere

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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En god aften om Kolding i 30’erne og op til i dag
Med bruger- og pårørenderådets nye
initiativ for at aktivere de pårørende
til Bertram Knudsens Have’ beboere
(brugere) holdtes tirsdag 23. maj den
anden foredragsaften:
Chefredaktør i ti år for Kolding Folkeblad Lars Gregers Hansen fortalte
og viste underholdende en film om
emnet ”Kolding i 30’erne”.
Han startede den velbesøgte foredragsaftenen med at fortælle om
kendte koldingere og om en række af
deres kendte virksomheder, deres udvikling og forvandling eller forsvinden op til i dag.
Flere af de tilstedeværende nød gensynet med fortidens Kolding, og der
hørtes mange genkendende bemærkninger. Filmen var velredigeret – speciel overgangen fra de sort/hvide billeder fra institutioner, livet i Kolding,
de kendte virksomheder i 30’erne og
til - i farver – den videre udvikling
op til i dag. Det hele blev ledsaget af
en tekst fremført af en behagelig speakerstemme og harmonisk tilpasset baggrundsmusik.
Lars Gregers Hansen engagerede
derudover tilhørerne med en interessant gætteleg:
Vidste du, at der i 1845 var 2300 ind-

byggere i Kolding mod 16.378
i 1933, og at der i 1933 var 43
frugt- og grønthandlere, 30 bagere, 33 slagtere og 86 købmænd?
Det vil sige, at hvis vi fremskrev datiden til i dag, skulle
vi i dag i Kolding have 301
frugt- og grønthandlere, 210
bagere og 602 købmænd! I dag
kan disse vel tælles på én
Filmen vakte minder hos mange
hånd.
af de fremmødte.
Filmen var noget ganske speciel: Om dens tilblivelse fortalte Lars Gregers Larsen, at filmen blev fremstillet af nogle
smalfilmamatører for over 84
år siden. Kort før sin død i 2012 aftalte sommerferien - i september med en
fotohandler Svend Jensen med Lars
højst interessant foredragsholder. AdGregers Hansen, at denne måtte
junkt Lars Hovbakke Sørensen, Kø”modernisere” filmen, så der blev lagt benhavn, fra University College Sjæltekst og lyd på den. Samtidig blev op- land. Han er kommentator, forfatter
tagelserne fra dengang tilføjet nye bil- og foredragsholder og holder foreleder i farver, så man kunne se byens drag om Europa, historie og politik.
udvikling.
For os vil han fængslende tale om
Siden 2005 er Lars Gregers Hansen
”Det danske kongehus i det moderne
også udgiver af Internetavisen
samfund”. Han siger: - Umiddelbart
”Kolding Senior”, og desuden har
ser det sådan ud, at Kongehuset er
han fremstillet 10 lokalhistoriske film blevet mere og mere populært i løbet
om Kolding.
af de seneste 30-40 år Men hvordan
Foredragsrækken fortsætter - efter
vil situationen være om 50 eller 100

år? Vil danskerne også til den tid synes, at det er værdifuldt at have et
monarki? Og hvilken rolle vil de kongelige spille til den tid?”
Foredraget går bag om Kongehusets
historie og analyserer dets rolle i dag
og undersøger dets fremtidsperspektiver. Han kommer også ind på bl.a.
kronprinseparret Frederik og Marys
rolle i dag og dets fremtidsudsigter
og går heller ikke af vejen for at kommentere prinsgemal Henriks - for
mange - uforståelige adfærd.
HHS
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Snart er der valg
til ældrerådet
I Kolding Kommune har vi et meget aktivt og engageret Ældreråd.
De høres om vigtige emner, som
berører seniorerne i Kolding Kommune, og de rejser selv emner, som
de mener er vigtige. De følger livet
i bl.a. de 20 aktivitetshuse og vores
plejecentre. De hjælper også borgere, f.eks. når man skal visiteres til
hjemmehjælp.
Ældrerådet er meget konstruktivt
og godt inde i sagerne. Derved har
de opnået stor respekt og indflydelse.
Kunne du tænkte dig at være en
del af dette spændende arbejde? Så
er det nu du kan melde dig som
kandidat til ældrerådet. Det kan
man frem til mandag den 28. august 2017.
Betingelserne for at kunne stille op
er, at man senest den 11. september 2017 har fast bopæl i Kolding
Kommune og er fyldt 60 år.
Man kan melde sig som kandidat
på www.kolding.dk/
aeldreraadsvalg eller, hvis man ikke er så glad for en computer, ved
at ringe til valgsekretariatet på te-

Nødvendig misbrugsbehandling

Søren Rasmussen
lefon 79797203.
Der vil i perioden og særligt i hele
august måned, blive annonceret
om muligheden for at stille op i
aviser og pjecer, på plakater i de
aktivitetshusene, i foreninger og
klubber samt på hjemmeside og
Facebook.
Selve valgmaterialet vil blive udsendt i den sidste uge i september,
og man har herefter frem til senest
mandag den 16. oktober til at afgive sin stemme. Man kan stemmer
enten elektronisk eller pr. brev.
Søren Rasmussen
Formand for seniorudvalget
Dansk Folkeparti
Primulavej 7, 6000 Kolding

Min mening

Social- og sundhedsudvalget har på sit seneste møde fået en orientering om unge og misbrug i Kolding Kommune. Det er meget tydeligt,
at der er plads til betydelige forbedringer.
I 2016 var der 117 unge i behandling ved Kolding Kommunes misbrugscenter. Størsteparten af de unge indtager rusmidler, flest hash og
amfetamin mens en lille gruppe har et alkoholmisbrug.
Af de 117 unge, er 41 fortsat i behandling. 43 unge er ophørt eller har
afsluttet behandlingen efter eget ønske. Kun 9 unge har reduceret deres
forbrug af rusmidler. 5 unge udskrevet til andre institutioner. 3 unge er
stabiliseret blandt andet ved hjælp af medicin. 16 unge er udeblevet fra
behandlingen.
Center for rusmiddelforskning har i juni 2015 vurderet, at ca. 17.00020.000 unge i alderen 15-25 år har udviklet et misbrug af illegale stoﬀer
på landsplan. Dette svarer til et sted mellem 275 - 320 unge i Kolding
Kommune.
Kommunen har altså langt fra kontakt med alle unge, der er ude i misbrug og blandt dem man har fat i, lykkes man langt fra altid med behandlingen.
Vi har en fælles interesse i at få de unge mennesker ud af misbruget og
på ret køl igen, så de også har en gode fremtid. For deres egen og for
fællesskabets skyld. Derfor er der vigtigt at øge indsats og se på, hvad
man har succes med andre steder i Danmark og i udlandet.
Susanne Hvid Hansen
Byrådskandidat for Dansk Folkeparti
Kingosvej 15
6000 Kolding
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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
Salazars
Revenge
Den unge Henry forsøger at
finde havguden
Poseidons trefork.
Han har brug
for Jack Sparrows hjælp, og i
sin søgen møder
han den unge
Carina.
I hælene er den
spanske kaptajn
Armando, der
søger hævn
mod Jack.
Spilledato
Den 5., 7., 8., 9. og 11. juni
kl. 19.30.

Vamdrup Kino, Kinovej 1, 6580 Vamdrup
E-mail: kinogruppen@vamdrupkino.dk
Tlf: 7558 1202 - åben 30 min før filmforestilling
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Herbert von
Hörensagen

Stavekontrol i mobiltelefon og
pc er ofte årsag til misforståelser.
Vi fik en sms fra vores datter,
som skrev, at hun ønskede sig
en bid af den store grønne høstak, vi har i haven.
Nu har vi ikke en høstak i haven, men mysteriet blev opklaret, da vi fik en ny mail med en
rettelse. Der skulle stå den store grønne hosta, men da mobiltelefonen ikke kendte det ord,
have den foreslået en høstak.

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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Fars dag
Fars dag fejres i Danmark hvert år
den 5. juni, som også er grundlovsdag, det nærmeste man kommer en
dansk nationaldag, hvilket kan have
været medvirkende til, at få familier i
landet er opmærksomme på dagens
særlige betydning for fædrene. I perioden 1947-56 var dagen på foranledning af nordiske købmænd henlagt til
den anden søndag i november, men i
Danmark slog den nye dato aldrig
rigtig an, og derfor blev den flyttet tilbage til 5. juni igen.
Den første fars dag fandt sted den 19.
juni 1910 i Spokane i Washington,
USA.
I Danmark blev fars dag indført omkring 1935. I dag fejres dagen bl.a.
på Danmarks Tekniske Museum med
en årligt tilbagevendende maskinfest.
Tidspunktet for fars dag varierer fra
land til land; i USA fejres fars dag fx
den tredje søndag i juni, og de øvrige
nordiske lande er det fars dag den
anden søndag i november.

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

