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Kvindernes
eg

15. juni var årsdagen
for indførelsen af
kvindernes valgret i
Danmark. Det blev
markeret ved en
sammenkomst ved
mindestenen ved
Koldinghus.
Her ses Lene Breindal male bogstaverne op på mindestenen. Hun tog i 2014
initiativ til at få sat en
ny og større sten op,
da den lille gamle fra
1935 havde været
brugt til at lave sjov
med, når der blev festet i Slotshaven.

Foto: Bente Vilandt
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Kynisk spekulation
Tv‐journalisten Morten Spiegelhauer har i det seneste pro‐
gram af Operation X afsløret en næsten ufattelig, kynisk
spekulation i kræftramte børns sygdom.
Gennem længere tid har en forening kontaktet danske
virksomheder og fået millioner af kroner til udflugter og
legetøj til de syge børn. Problemet er bare, at udflugtsmå‐
lene, f.eks. Tivoli og Legoland, aldrig har hørt om forenin‐
gen. Det er kort sagt svindel. Og politiet har siden maj sid‐
ste år modtaget flere anmeldelser.
Spiegelhauer sporede foreningen i Barcelona, hvorfra den
dog var forsvundet i en vis hast. På adressen havde en
gruppe naive danskere drevet et callcenter og ringet til
danske virksomheder. Dog var det strengt forbudt at op‐
lyse, at de ringede fra Spanien, men de skulle sige, at de
ringede fra Odense.
I Odense fandt Spiegelhauer frem til en af bagmændene,
som truede med at anmelde ham til politiet.
Kort efter ankom en politipatrulje for at få Spiegelhauer til
at fjerne sig.
Det er interessant, at politiet rykker ud med fem minutters
varsel for at beskytte en notorisk bedrager, mens de selv
har været 13 måneder om at undersøge anmeldelser, fore‐
løbig uden resultat.
LGH
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Holmstaden
har fået byggetilladelse
Holmstaden, Koldings nye bydel
med 59 outletbutikker og 100 bo‐
liger, har fået byggetilladelse og
kan begynde byggeriet. Dermed
er der taget et stort skridt mod
etableringen af Holmstaden.
Første fase består af 59 butikker, 8
restauranter/cafeer og godt 100
boliger. Butikkerne får fokus på
mode, outdoor og interior design
‐ alt til indretning af hjem‐
met. Holmstaden kommer til at
huse brand stores, hvor de mest
kendte mærker sælger varer til
stærkt reducerede priser. Anden
fase indeholder yderligere 40 bu‐
tikker og flere boliger. Nordic De‐
sign Village, som er selskabet bag
Holmstaden, har stillet garanti på
30 millioner kroner, der er en for‐
udsætning for byggetilladelsen.
”Byggetilladelsen og ikke mindst
garantien bag den, er stort skridt
frem mod realiseringen. Det er nu
af vores hænder, men vi forventer

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

Holmstaden vil ligge i direkte tilknytning til gågaderne i Kolding.
også, at Holmstanden i den kom‐
mende tid får alle aftaler med bu‐
tikker og investorer på plads. Vi
giver ikke yderligere fristforlæn‐
gelser på to så attraktive grunde,
så jeg ser frem til byggeaktivitet i
Holmstaden”, siger borgmester
Jørn Pedersen.
Med garanti og byggetilladelser i
hus har Nordic Design Village et
år til at begynde byggeriet. Når
byggeriet går i gang, vil Kolding
Kommune informere om alterna‐
tive parkeringsmuligheder. Når

det er færdigt, bliver der parke‐
ringsmuligheder under butikker‐
ne og boligerne.
Cowi har målt handelsoverskud‐
det i Kolding Kommune til 1,1
mia. kr. svarende til en ekstra be‐
folkning på 25.000 indbyggere.
Typisk køber vi vores mad og øv‐
rige dagligvarer lokalt, så det er
handel med tøj, sko og øvrige ud‐
valgsvarer, der trækker handels‐
overskuddet ekstra meget op. Det
vil stige yderligere med Holmsta‐
den.

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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Nedslidt multibane rives ned

arkitekt Thomas Thinghuus
fra By‐ og Udviklingsfor‐
valtningen.
fjerne banen, hvor der har været
Multibanen ved Brostræde i Kol‐
ding ligger på et areal, der bliver
Han fortæller, at det meste af ud‐
mulighed for spille basketball,
inddraget til Domeas nye bolig‐
hockey og streetfodbold. Arbejdet styret fra banen, som basketstolper
byggeri. Multibanen skal derfor
‐ og net, aﬀaldsbeholdere, belys‐
begynder i uge 24.
fjernes, men en ny multibane er en ’Vi står overfor en række større re‐ ning, m.m. vil blive genbrugt.
del af helhedsplanen for området. parationsarbejder på multibanen, I forbindelse med det nye bolig‐
Når arbejdet med at nedrive Klo‐
og tilstanden er efterhånden på et byggeri er der lavet en helheds‐
stergården i Kolding midtby går i niveau, hvor vi ikke kan forsvare
plan for området, som blandt an‐
gang til efteråret, er det samtidig
at holde banen åben. Da banen al‐ det omfatter en ny multibane. Pla‐
også endestationen for multibanen ligevel skal fjernes om kort tid,
nen er, at den skal placeres på den
på Brostrædet. Kolding Kommune bruger vi ikke midler på at repare‐ anden side af Brostræde for enden
går dog allerede nu i gang med at re på banen’, fortæller landskabs‐ af Idrætsbygningen.
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’Sammen med idrætsbygningens
brugerråd har vi designet en ny
multibane, som idrætsforeninger‐
ne kan bruge til udendørsaktivite‐
ter. Den bliver bogstavelig talt
multifunktionel, så man fx kan
sætte en boksering op eller lave tai
chi og på den måde håber vi, at
rigtig mange får glæde af den nye
bane’, siger Thomas Thinghuus,
der samtidig understreger, at fi‐
nansieringen af den nye multibane
endnu ikke er på plads.
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Ingen radonfare i skolerne
De senere år er der kommet øget fo‐
kus på den sundhedsfarlige luftart
radon, der siver ind i boliger fra un‐
dergrunden – typisk gennem rev‐
ner og sprækker i fundamentet.
Som en af de første kommuner i
Danmark har Kolding nu under‐
søgt samtlige skoler og daginstituti‐
oner for radon, og heldigvis er der
ingen grund til at være urolig.
”Indholdet af radon er på ingen
måde kritisk i Kolding Kommunes
skoler og daginstitutioner. Der er
ikke behov for særlige foranstalt‐
ninger ‐ ud over, at man selvfølge‐
lig altid skal lufte ud og sørge for
god ventilation for at sikre et sundt
indeklima,” siger embedslæge Hen‐
rik L. Hansen efter at have vurderet
resultaterne af den omfattende
screening.
I starten af året blev der sat 1.020
målere op på kommunens 86 skoler
og daginstitutioner.
I tre måneder har målerne registre‐
ret koncentrationen af radon. Nu er
de mange målinger blevet analyse‐

ret og omregnet til middelværdier,
som viser det gennemsnitlige ind‐
hold af radon pr. år.
I næsten samtlige skoler og dagin‐
stitutioner ligger den gennemsnitli‐
ge koncentration af radon i op‐
holdsrum under Sundhedsstyrel‐
sens vejledende grænseværdi på
100 becquerel pr. kubikmeter luft,
og i de øvrige tilfælde er der tale
om beskedne overskridelser.
”Vi har et ansvar for at sikre vores
børn og ansatte et godt og sundt in‐
deklima. Derfor er vi naturligvis
lettede over, at koncentrationen i
vores bygninger er så lav. Vi havde
frygtet noget højere værdier, da
Kolding Kommune ifølge en lands‐
dækkende radonundersøgelse fra
2001 ligger i den midterste og næst‐
højeste risikogruppe med hensyn til
radon fra undergrunden,” fortæller
stadsarkitekt Michael Pagaard
Madsen, Kolding Kommune.
Radon er en naturligt forekommen‐
de radioaktiv luftart.
Indholdet varierer efter undergrun‐

dens sammensætning, og her har
forskerne hidtil vurderet Kolding
Kommune til at ligge i den lidt hø‐
jere ende.
Den landsdækkende undersøgelse
fra 2001 bygger imidlertid på for‐

holdsvis få målinger i boliger.
Screeningen af alle skoler og
daginstitutioner i Kolding giver
ny viden og formentlig et mere
præcist billede af forholdene i
denne del af landet.
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Borgerne
bestemmer
hvordan
Bypark Øst
bliver
attraktiv

hængekøjer. Idéerne kommer fra na‐
boerne til parken, som har været
med på tre workshops, som kom‐
munen har holdt. Én af dem, der har
været med, Dorthe Christiane Zinck
Iversen, er glad for at blive involve‐
ret.
’Vi hilser nye initiativer velkomne,
og vi vil rigtig gerne i dialog om for‐
andringerne. Jeg tror faktisk, at de
på kommunen er blevet overrasket
over, hvad det er for nogle ting, vi,
som bor i området, har lagt vægt på,
og jeg tror også, at resultatet ville
Et nyt regnvandsbassin i Bypark Øst
være blevet anderledes, hvis vi ikke
skal hjælpe med at holde regnvan‐
var blevet inddraget, fortæller Dor‐
det fra kloakkerne i midtbyen og
the Christiane Zinck Iversen og siger
samtidig bliver projektet en løfte‐
videre:
stang for at forvandle parken fra et
’Jeg er stor tilhænger af designpro‐
halvkedeligt område til et attraktivt
cesser, og det giver rigtig god me‐
udflugtsmål.
ning, at borgerne kan være med til
Miljøudvalget ønsker, at By‐ og Ud‐
at få indflydelse på, hvad der skal
viklingsforvaltningen skal arbejde
ske på så stort et areal. Det fine i
videre med et projekt, der giver me‐
denne proces har været, at vi ikke
re bynær natur, fx med et vandløb,
kun én gang er blevet bedt om in‐
der kommer til at sno sig rundt i
put, men har været med hele vejen i
parken, en blomstereng, og forskelli‐
udviklingsfasen.’
ge muligheder for opholdsrum og
Dorthe Christiane Zinck Iversen og‐
aktiviteter som byhaver, bålplads og
så formand for beboerforeningen
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parkens tilfælde vil vi gerne skabe et
Tre‐i‐en, der dækker Graacksvej,
helt nyt mødested, nye aktiviteter og
H.C. Petersens Vej og Grønningen.
mere natur. Vi skulle under alle om‐
Hvor mange af idéerne, der i sidste
stændigheder klimatilpasse og på
ende kan realiseres, er endnu usik‐
denne her måde får vi tænkt flere
kert, da finansieringen ikke er på
ting sammen og skabt synergi,’ for‐
plads. Projektleder og klimatilpas‐
klarer Eea Haldan Vestergaard, som
nings‐koordinator Sanne Munk hå‐
ber, at det kan lykkedes at fundraise er formand for Miljøudvalget.
sig til en del af midlerne. I første
omgang skal
regnvandsbassi‐
net etableres og
det arbejde be‐
gynder i efter‐
året. At klimatil‐
pasnings‐
projektet skal
være med til at
give Byparken et
nyt liv er ikke til‐
fældigt.
’I byrådet har vi
besluttet, at alle
klimatilpasnings‐
Udover at bo tæt på byparken er Dorthe Christiane
projekter skal
kunne mere end Zinck Iversen én af de naboer til parken, der har
bare at håndtere været med til at udvikle idéer. Samtidig er hun også
de stigende regn‐ formand for beboerforeningen Tre-i-en, der dækker
Graacksvej, H.C. Petersens Vej og Grønningen.
mængder. I By‐
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Er kongehuset fortid eller fremtid?
Bruger‐ og pårørenderådet ved
Bertram Knudsens Have fortsætter
sit nye initiativ ‐ en foredragsræk‐
ke for beboerne og deres pårøren‐
de ‐ onsdag 6. september kl. 18.45
– 20.30 i Torvecafeen med et spæn‐
dende og aktuelt foredrag af et
bysbarn, adjunkt, ph.d. ved Uni‐
versity College Sjælland, Lars
Hovbakke Sørensen.
Han er én af de mest anvendte
kommentatorer og analytikere i
både tv, radio og aviser af aktuel
dansk og europæisk historie, poli‐
tik og andre aktuelle samfundsfor‐
hold ‐ f.eks. kongehuset i det mo‐
derne samfund, som han den aften
taler om.
Lars Hovbakke er født og opvok‐
set i Kolding. Han har gået på Lys‐
højskolen og senere på Kolding
Gymnasium. Samtidig var han
særdeles aktiv i kulturlivet, både
på Kolding Musikskole (spillede
bl.a. klassisk klaver), på Dorothea‐
teatret (akkompagnerede bl.a. til
Nøddebo Præstegaard) og gik til

dans hos Børge Jensen. Han leve‐
de i Kolding de første 18 år af sit
liv ‐ og flyttede efter studenterek‐
samen til Aarhus for at studere hi‐
storie ved universitetet.
Om sit foredrag, som han fængs‐
lende holdt over for et stort publi‐
kum i OK‐klubben i Kolding i maj.
fortæller han:
” ‐ I løbet af seneste 100 år har de
kongeliges rolle i Danmark ændret
sig markant. Kongerne/
dronningerne er gået fra at være
politiske ledere til at være
”kransekagefigurer” i et moderne
demokrati. Men har kongedøm‐
met overhovedet nogen berettigel‐
se i dag? Og har kongedømmet
nogen chance for at overleve i et
moderne, demokratisk samfund?
Umiddelbart ser det sådan ud.
Kongehuset er blevet mere og me‐
re populært i løbet af de seneste 30
‐40 år. Men hvordan vil situatio‐
nen være om 50 eller 100 år? Vil
danskerne også til den tid synes,
at det er værdifuldt at have et mo‐

Lars Hovbakke Sørensen
narki? Og hvilken rolle vil de kon‐
gelige spille til den tid?”
Hans foredrag går bag om konge‐
husets historie i Danmark. Han vil
både se på, hvordan kongehusets
rolle i samfundet har ændret sig i
tidens løb, og se på hvilken indfly‐
delse kongefamiliens enkelte med‐
lemmer har haft på denne udvik‐
ling. Han vil både analysere kon‐
gehusets rolle i vore dages moder‐
ne samfund og undersøge hvilke
fremtidsperspektiver, der tegner
sig. Med andre ord: Er kongehu‐

set fortid eller fremtid?
Lars Hovbakke vil meget leven‐
de gå bag de royale kulisser og
bl.a. komme ind på kronprins‐
parrets rolle i dag og dets mulig‐
heder, når kronprinsen træder
ud af mors skygge som Kong
Frederik X, og kommer ikke
uden om prinsgemal Henriks –
for mange – mærkværdige ad‐
færd i de seneste år. Og han me‐
ner, at Gorm den Gamle, som re‐
gerede fra Jelling i midten af 900‐
tallet, ikke var Danmarks første
konge!
HHS

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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Rejsegilde
på Minibyens
nye bygninger
Kolding Miniby har holdt rej‐
segilde på de nye bygninger,
der ligger ved Amfiscenen på
Christian den Fjerdes Vej i
Kolding.
De nye bygninger er på 462
kvadratmeter, og her skal der
være værksteder, administra‐
tion, samlingsstuer, kaﬀestue
og toiletter.
Det er fimaet Falk Petersen,
der er hovedentreprenør på
byggeriet.
Forud har minibyggerne haft
travlt med at rydde grunden
for buske og træer, og der er
kørt mange kubikmeter jord
væk, før man kunne begynde
byggeriet.
Kolding Miniby måtte som be‐
kendt flytte fra Lykkegårdsvej og

har midlertidigt haft til huse på El nibyrådet frem til at samle aktivi‐
‐Vej i de tomme bygninger, som
terne på Chr. 4.s Vej i tilknytning
TV Syd havde forladt. Nu ser mi‐ til Geografisk Have.

På billedet ses rejsegildet på de
nye bygninger. Foto: Kurt Nielsen.
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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)

Vamdrup
Kino
Hvad hvis du ikke
måtte røre noget i
den virkelige ver‐
den? Aldrig trække
frisk luft, føle solen i
ansigtet eller… kys‐
se nabodrengen?
Maddy er en klog,
nysgerrig og fantasi‐
fuld 18‐årig pige,
som lider af en syg‐
dom, der gør, at hun
ikke må forlade det
hermetisk lukkede
hjem. Men det stop‐
per ikke nabodrengen Olly.
De kommunikerer med
sms’er, ser på hinanden
gennem ruden og skaber et
dybt bånd. Maddy er de‐
sperat for at opleve verden
udenfor og sammen med
Olly, er hun villig til at ofre
alt. Også selvom det bety‐
der at risikere at miste alt.
Kilde: Filmcompagniet

Spilledato:
Den 21., 22., 23. og 25. juni kl.
19.30. Spilletid: 1 timer 36 mi‐
nutter.
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

har læst, at der er faldet en
lottogevinst på 46,3 mio
kr. til en vinder på Sjæl‐
land. Kuponen er købt hos
en bager, der også har en
kiosk.
Da der er tale om en Guld‐
bager, blev gevinsten na‐
turligvis fejret med kager.
Det var guldmedalje‐kager
til en pris på 3 stk. for
46,30 kr.

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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Dagens vits
Søvnmangel:
Nu ved jeg, hvorfor jeg lider af søvn‐
mangel ...
Der bor 5,6 mio. i Danmark.
1,7 mio. er pensionister.
2 mio. er for unge til at arbejde eller er
studerende.
1,3 mio. er oﬀentligt ansatte eller i hæ‐
ren.
356.200 er på dagpenge.
188.500 er syge.
55.298 er i fængsel lige nu.
Det betyder, at der kun er to tilbage til
at lave arbejdet: Dig og mig.
Og du sidder bare og læser vitser!

Folketingets åbning
En udenlandsk diplomat undrede sig
over, at Folketingets åbning blev fejret
med en gudstjeneste.
‐ Beder præsten virkelig for Folketin‐
gets medlemmer, spurgte han en
dansk kollega.
‐ Nej, han ser ud over medlemmerne,
og så beder han for folket!

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

