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I forbifarten

Det er jordbærtid,
og mange familier
tager på landet for
at plukke friske bær
Eva Krístensen har
i forbifarten fra toget taget dette billede af en familie i
færd med at plukke
bær nær Lunderskov.
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Forstå det, hvem der kan
En pige på ni år blev udsat for en blotter, og hendes mor
blev så vred, at hun lagde et billede af blotteren på internettet. Nu er der faldet dom i sagen. Moderen har fået en
bøde på 5.000 kr. Blotteren fik en bøde på 2.500 kr!
Man forstår det ikke, men politiet kan selvfølgelig henholde sig til juraen og paragraﬀerne, ligesom de gør i Koldiing mht. videoovervågning i byens gader, hvor der er sket
en del overfald. Trods henvendelser fra butikslivet og et
samlet byråd siger politiet nej.
Overvågning i det oﬀentlige rum burde slet ikke være en
sag for politiet, men overlades til de enkelte butikker og
restauranter.
Det er i sidste ende Folketingets afgørelse, og man kan
spørge sig selv, hvad de mon tænker på derinde. Men de
har naturligvis travlt med at diskutere, hvem der har ansvaret for skattesnyderi i milliardklassen. Det kan der gå
mange år med, og sorteper kan gives videre mange gange.
Men en opbragt mors handling skal prompte straﬀes med
en bøde. Forstå det, hvem der kan.
LGH
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Christiansfeld er håndværkets by

Når skolernes sommerferie begynder,
lyder startskuddet for et nyt tiltag,
der skal hylde Christiansfeld som
håndværkets by.
Turistsæsonen banker for alvor på
døren, og i den anledning lancerer
Christiansfeld Centret et nyt tilbud.
De har inviteret håndværkere og
kunstnere til på skift at flytte ind i Søstrehuset og vise deres kunnen frem i
et åbent sommerværksted. For Christiansfeld Centret har den nye aktivitet i Søstrehuset ligget lige til højrebenet. Det fortæller arkitekt Neel
Gotthardt.
’Christiansfeld er historisk set håndværkets by. Det var på grund af deres
gode håndværksmæssige evner, at
Brødremenigheden blev inviteret til
at slå sig ned her tilbage i 1773, og
derfor at Christiansfeld overhovedet
eksisterer og ser ud, som den gør i
dag. Vi har gennem mange år hyldet
det gode håndværk, og det er den tradition, vi nu breder ud.’
Christiansfeld Centret har inviteret
håndværkere og kunstnere fra Sydog Sønderjylland til det nye koncept,
og indtil videre har en række forskellige håndværkere takket ja til at arbej-

de i det åbne værksted, eller – hvis
vejret er godt, –
udenfor i Søstrehusets gård. Værkstedet vil være åbent
hver dag for besøgende i tidsrummet fra 1. juli til og
med 13. august fra
kl. 11 til kl. 16 alle
ugens dage. Én af
dem, som har takket ja til muligheden for at arbejde i
det åbne værksted, Smed Kim Hjort er én af håndværkerne, der flyter smed Kim Hjort ter ind i Søstrehuset i Christiansfeld i løbet af
sommeren.
fra Vojens.
’Det bliver spændende, og jeg er beæret over, at jeg
travlt med at planlægge det nye tilhar fået lov til at deltage. Jeg har før
tag, og henviser til, at man kan følge
været med til Håndværkets Dag i
med på Christiansfeld Centrets hjemChristiansfeld, og jeg glæder mig til
meside.
igen at få lov til at arbejde i den
Nogle af de første håndværkere i det
spændende, gamle by med mit hånd- åbne værksted er trædrejerne Marianværk,’ fortæller smed Kim Hjort, som ne og Steen Andersen, som viser deflytter til Christiansfeld med sit værk- res kunnen den 3. og 4. juli.
tøj den 21. og 22. juli og den 5. og 6.
Værkstedet finder du i Søstrehusets
august.
gård, Nørregade 14 i Christiansfeld.
Christiansfeld Centret har fortsat
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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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Ny og bedre service for turisterne
Sommeren 2017 bliver første sæson med den nye Servicestrategi.
Det mobile turistkontor vil møde
gæsterne på gaden, og hvor der er
mange gæster samlet.
Det nye mobile turistkontor vil
være at finde ved større events i
Kolding Kommune, og allerede nu
har bilen været forbi Hejlsminde,
da der i starten af juni blev afviklet Surf Regatta.

”Vi glæder os til feriesæsonen.
Ved at være der, hvor gæsterne er,
håber vi at få fortalt de gode budskaber om Kolding kommunes
mange spændende turistattraktioner og hoteller”, siger erhvervsdirektør i Business Kolding, Tove
Gæmelke.
Det mobile turistkontor vil være
til stede ved Opera på Skamling,
Cykelstafetten, Get out Festivalen,

Ecco Walkathon og Light Festival.
I Kolding Kommune har vi 3 bemandede I-bureauer, henholdsvis
i Christiansfeldcentret, Centerinformationen i Kolding Storventer
og på Kolding Bibliotek.
Herudover vil der i uge 26 blive
etableret 4 Info Points, i Føtex i
Kolding midtby, i Nicolai Komplekset, i Hejlsminde samt i Marina Syd.

”Vi ved, at mange af vores gæster
søger deres informationer digitalt,
hvorfor der er opstillet 10 interaktive touch skærme rundt i Kolding
kommune. Derudover kan de
samme informationer findes på
www.visitkolding.dk, hvor der er
udarbejdet en specifik sommerside
med de mange tilbud, der er i løbet af sommeren”, tilføjer Tove
Gæmelke.
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Seniorerne bestemmer
Seniorer i Lunderskov, Christiansfeld, Vamdrup og Sydvestkvarteret i Kolding får i 2017
retten til at bestemme, hvad Kolding Kommunes penge skal bruges til.
Seniorudvalget har hvert år fra
2016 til og med 2019 afsat 250.000
kr. af midler fra værdighedspuljen til at fremme aktivt medborgerskab og styrke meningsfulde
fællesskaber for seniorer.
”Christiansfeld, Vamdrup og
Sydvestkvarteret i Kolding har erfaringer med fordeling af midlerne i 2016. Lokale kræfter i de 3
områder har lagt en stor indsats i
at få deres naboer og medborgere
til at komme med idéer bl.a. ved
at holde idémøder og engagere
flest muligt i projektet. Hen over
efteråret 2016 sørgede de for, at
medborgere blev inviteret ind til
fælles idémøde, som dannede
grundlag for de mange spændende idéer, der kom frem. Der blev i
hvert område foretaget en afstem-

ning på et fælles afstemningsmøde, og de idéer, der blev valgt, er
med succes blevet realiseret eller
står lige for at skulle holdes” udtaler seniorudvalgsformand Søren
Rasmussen.
Det er altså borgerne, der selv
kommer med ideerne, beslutter
hvilke idéer, der er bedst, og som
selv fører idéerne ud i livet.
Seniorudvalget har fået idéen til
Senior Bestemmer fra et lignende
projekt i Kolding Kommune, der
kaldes Brændkjær Bestemmer.
Begge projekter har sin oprindelse
i metoden borgerstyret budgettering, der er en verdensomspændende metode til aktivering af
nærdemokrati og medborgerskab
i et afgrænset lokalområde.
”Senior Bestemmer blev skudt
godt i gang sidste efterår, og de
lokale grupper har udført et stort
stykke arbejde, der har givet glæde til mange seniorer i lokalområderne. Vi håber, at områderne
igen i år kommer frem med nogle

gode idéer, og vi er glade for, at
vi i år også får Lunderskov med”
siger Søren Rasmussen
Af midlerne i 2017, vil der også
blive udloddet et beløb på 20.000

kr. til én eller et par gode idéer
fra områder, der ligger uden
for Kolding midtby, Lunderskov, Christiansfeld og Vamdrup.
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Nej til Skamlingsbanke-planerne

Kolding Kommune, Skamlingsbankeselskabet og Klokkestabelfonden
har 28. juni 2017 fået afslag på ansøgningen til at etablere et nationalt
samlingssted med bl.a. besøgscenter
og ny folkemødeplads på Skamlingsbanken. Fredningsnævnet vurderer,
at projektet vil stride mod den eksisterende fredning af området.
”Vi er overraskede over afgørelsen,
for projektet er udviklet med stor respekt for landskabet, men vi tager
selvfølgelig Fredningsnævnets afgørelse til efterretning. Vi har stadig et
fast og fælles ønske om at udvikle og
fremtidssikre Skamlingsbanken som
folkeligt mødested og national
attraktion. Nu vil vi i fællesskab
overveje, hvad der skal til for at realisere den vision og tage en tæt dialog om disse muligheder med A. P.
Møller Fonden, som har givet tilsagn
om et stort støttebeløb til projektet,”
hedder det i en fælles udtalelse fra
borgmester Jørn Pedersen, Kolding
Kommune, Nis Steﬀensen, formand
for Skamlingsbankeselskabet, og

Flemming Agerskov, formand for
Klokkestabelfonden.
31 hektarer mindepark, skov og overdrev ved Skamlingsbanken blev
fredet i 1937 med
det væsentligste
formål at bevare
udsigten fra Skamlingsbankens top.
For at kunne gennemføre de ambitiøse planer for Skamlingsbanken
krævedes en dispensation fra fredningen. Den ansøgning har Fredningsnævnet nu givet afslag på.
I sin afgørelse skriver Fredningsnævnet:
”Selv om det projekt, som Kolding
Kommune har udarbejdet, vil understøtte Skamlingsbankens betydning
både i naturmæssig og historisk henseende, vil projektet i væsentlig grad
forringe de landskabelige værdier,
som fredningerne skal sikre og beva-

re.”
”Som følge heraf, og da projektets
realisering vil tilføre Skamlingsbanken nye aktiviteter, og da projektet
strider mod forbuddet mod bebyggelse og opsætning af skæmmende
elementer i det fredede landskab, vil
det derfor tillige stride mod formålet
med fredningen at dispensere til
projektets gennemførelse.”
Kolding Kommune, Skamlingsbankeselskabet og Klokkestabelfonden
har nu fire uger, hvor de kan klage
over afgørelsen fra Fredningsnævnet. En anden mulighed er at søge
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om at få gennemført en ny fredning, som åbner op for, at der kan
etableres et nationalt samlingssted
på Skamlingsbanken. En mulighed
kan også være at etablere faciliteterne uden for det fredede område.
Projektet, som der blev søgt om dispensation til, består af et nyt besøgscenter, fjernelse af den eksisterende udstillingsbygning og parkeringsareal, retablering af terrænet, en ny parkeringsplads, en ny
folkemødeplads, renovering af det
eksisterende stiforløb, etablering af
et nyt stiforløb og opsætning af
små spots i landskabet mv.

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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Hurra for bussen
Da det nye bybussystem blev indført, blev bybussen til Kløvervej
ved det tidligere plejecenter sløjfet.
Passagererne skulle i stedet gå til
og fra et stoppested på Tvedvej.
Men mange syntes, det var for
langt f.eks. med rollator.
De rettede derfor henvendelse til
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formanden for seniorudvalget, Søren Rasmussen, og gjorde ham opmærksom på problemet.
Han fik sin byrådskolleger Molle
Lykke Nielsen til at rejse sagen i
teknikudvalget, hvor bybusserne
hører under.
Der var dog ikke flertal for at ændre busruten.
I stedet begyndte Søren Rasmussen og Molle Lykke Nielsen at

samle underskrifter blandt de utilfredse.
Inden de nåede at få underskriftarkene tilbage, var der imidlertid
budgetforhandlinger, og her lykkedes det Dansk Folkeparti at få
ændringen af busruten med.
26. juni havde Sydtrafik så fået
omlagt ruten, og med Dannebrog
på bussen ankom flere glade seniorer, en kommunal aktivitetskon-

sulent og formanden for seniorudvalget så til Kløvervej.
Her blev de modtaget af mange
glade brugere af Cafe Kløver og
aktivitetshuset på Kløvervej samt
beboere i ældreboligerne ved siden af, der med flag og sangen
ʺHjulene på bussenʺ viste deres
glæde over endelig at have fået
deres bybus- forbindelse tilbage.
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Kom og hils på Kolding
Kogge-laugs første skib
Kolding Kogge-laug har fået doneret en smakke-jolle, så allerede til
næste år skal vi ud at sejle.
Smakken, som har sit navn efter
det firkantede sejl og er en ældgammel skibstype, som i tidligere
tider var livsnerven til fastlandet
for mange i det danske ørige, og
smakken blev også benyttet flittigt
til fiskeri.
Smakken Frigg, som nu bliver
hjemmehørende i Kolding Koggelaug, er en såkaldt tosmakke, med
to master.
Frigg blev bygget på Holmens Orlogsværft i 1943 til et ganske særligt formål, nemlig til et fyrskib, og
var der ʺskifte-jolleʺ, som bragte
frisk besætning og proviant ud til
fyrskibet.
Friggʹs ankomst til Kolding Kogge
-laug fejres med en velkomsts reception lørdag d. 1/7-17, kl. 15.00,
på Dokvej 4 (Nordre Marina), 6000
Kolding.

Frigg er under restaurering, og frivillige i lauget vil nu
færdiggøre arbejdet, og Frigg forventes søsat til næste forår.
Kolding Koggelaugʹs medlemmer
glæder sig til at
komme i gang med
opgaven, og har du
også lyst til at være
med til restaureringen eller vil deltage
i nogle af laugets
andre aktiviteter og
måske lære at sejle
en tosmakke, så er du velkommen
til at kigge forbi i lauget, Dokvej 4.
Vi er der onsdage kl. 17-19 og lørdage kl. 15-17.
Frigg vil blive forsøgt optaget i
Skibsbevaringsfondens register for
bevaringsværdige fartøjer, og Kol-

Smaggen Frigg, som nu bliver
hjemmehørende i Kolding
Havn.

ding Kogge-laug vil nu melde sig
ind i TS - Træskibs Sammenslutningen - og ser frem til at deltage i
de mange arrangementer for træskibe rundt om i det ganske land.
Kolding Kogge-laugʹs arbejde med
at rejse penge til bygning af en ko-

pi af Kolding koggen er i positiv
udvikling og fortsætter ufortrødent.
Oldermand - Claus Ron Dellgren
Kogge-laug / Tlf. 91926805
Oldermand / Tlf. 31388315
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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
Da Arthur stadig er
en lille dreng, bliver hans far myrdet
og hans onkel, Vortigern, tiltvinger sig
magten. Efter at
have mistet sin retmæssige titel, og
uden anelse om,
hvem han i virkeligheden er, vokser
Arthur op under de
hårdest tænkelige
vilkår i byens mørke og skumle baggårde. Men den dag, hvor
han trækker det mytiske
sværd ud af den sten, hvor
det har været indstøbt så
længe nogen kan huske,
vender det hans tilværelse
på hovedet og han tvinges
til at acceptere sin sande
arv – hvad enten han vil
eller ej…

Spille dato:
Den 5., 6., 7. og 9. juli kl. 19.30
Spilletid:
2 timer 6 minutter
Vamdrup Kino, Kinovej 1, 6580 Vamdrup
E-mail: kinogruppen@vamdrupkino.dk
Tlf: 7558 1202 - åben 30 min før filmforestilling

KOLDING SENIOR
Herbert von
Hörensagen
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Viste De, at...
- den skudsikre vest, brandtrapper, vinduesviskere og laserprintere blev opfundet af
kvinder.
- astronauter ikke må spise kål, fordi deres
prutter kan ødelægge rumdragten.

har på tv hørt en nyhedsoplæser tumle rundt i det
danske sprog. Om Mærskrederiets problemer med
hacking sagde speakeren
bl.a., at containerne ikke
kunne lastes eller aflastes.
Vi andre siger lastes eller
losses. Men hackerne har
åbenbart også skabt sprogforvirring.

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.

- Det er ulovligt i Danmark at starte sin bil,
hvis nogen befinder sig under den.
- Hjernen skrumper med 2-3 gram om året
hos midaldrende og med 3-4 gram hos ældre.
-1/3 broccoli stilk indeholder mere Cvitamin end ca. 1 kg appelsin eller 204 æbler.
- McDonalds blev grundlagt i 1954 af brødrene McDonald og milkshakemaskinesælgeren Ray Kroc. Den første McDonalds
uden for USA åbnede i Canada i 1967 og i
1981 kom kæden til Danmark. I dag er der
99 McDonalds i Danmark. McDonalds serverer hver dag mad og drikke til ca. 45 millioner kunder i 28.700 restauranter i 120 lande.
- Antallet af sandkorn i sahara er beregnet
til at være 1800 trillearder.
- Microsoft har haft en indtjening på 14,9
millioner kroner hver time døgnet rundt i
de seneste tre måneder. Dette svare til 4.138
kroner i sekundet.

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

