KOLDING SENIOR

Kolding Senior
Internetblad for borgere over 60 år

Der er mange oplevelser
at hente i Apotekerengen, hvis man har øjnene
med sig.
Her har Eva Kristensen
med sit kamera foreviget
en fiskehejre.
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Det er spil af tid
Der har som bekendt været G20 møde i Hamborg, og
fjernsynet har til ulidelighed bragt reportager derfra.
Igen og igen har vi set, hvordan verdens mægtigste
giver hinanden håndtryk.
Og netop politikernes kropssprog er blevet analyseret
og kommenteret af alverdens journalister.
Som om det ikke var nok havde dansk fjernsyn indkaldt tidligere politikere som ”eksperter”.
Det blev vurderet, om Putins kropssprog viste, at
han havde en ræv bag øret, og om han ville overtrumfe Trump.
Og Angela Merkel rullede med øjnene i samtale med
Putin.
Uha, uha, hvad mon det betyder?
Til tv er der kun at sige: Fri os for de tomme reportager. Lad os få noget konkret, og hvis der ikke er noget
nyt, så vent, til der er truﬀet beslutninger.
Det er kostbar tomgang og spild af tv-seernes licenspenge og tid.
LGH
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Slut med natslukning af gadelyset

I 2010 indførte Kolding Kommune
delvis natslukning af gadelyset. En
storstilet omlægning til LED-gadelys
betyder, at det nu bliver muligt at
holde alle gadelamper tændt hele
natten.
Siden 2010 er to ud af tre gadelamper
i Kolding kommune blevet slukket
om natten mellem kl. 23 og 06 om
morgenen - hele året rundt. Det har
både været en gevinst for økonomien
og klimaet. Men nu er det slut med
natslukning. I 2013 gik Kommunen i
samarbejde med EWII i gang med at
udskifte 75 % af alle gadelysene i
kommunen til den energisparende
LED-teknologi, og det har givet nye
muligheder.
’Min forventning er, at vi kan afslutte
renoveringen af gadelys ved årets udgang, og allerede nu har vi mulighed
for at ophæve natslukningen på
grund af den store energibesparelse
de nye LED-armaturer giver. Første
nat med lys i alle gadelygter bliver
natten til 4. juli’, fortæller fagansvarlig Kim Bauenhøj fra By- og Udviklingsforvaltningen, der er kommunens koordinator på projektet.
I alt er omkring 15.000 af de utidssva-
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God
buffet
til din
næste fest
Tlf. 74 65 92 06

De nye LED-armaturer giver et bedre lys og bidrager dermed til en højere
sikkerhed på gader og veje. Her er det Vejlevej, hvor man kan se de gamle
gadelamper til venstre og de nye LED-lygter til højre.
rende og mest energiforbrugende armaturer udskiftet til LED. Den energibesparelse Kommunen opnår ved
at skifte til de nye LED-armaturer,
sikrer at renoveringen kan finansiere
sig selv over de næste ca. 15 år. Når
renoveringen er gennemført i 2017, er
forventningen, at det gennemsnitlige
energiforbrug på gadelyset vil være
halveret i forhold til tidligere. På miljøkontoen giver det en besparelse på

1.430 tons CO² om året, hvilket svarer
til den årlige CO2-udledning fra ca.
500 parcelhuse. ’Vi forventer, at vi
med den nye lyskilde, de nye master
og med alle ledninger i jorden får en
større stabilitet på belysningsanlægget, når vi er færdige med renoveringen, og så forventer vi ikke mindst en
væsentlig forbedret kvalitet af belysningen,’ forklarer Kim Bauenhøj.

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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Det giver mening at sortere ens affald
Det giver mening at sortere sit aﬀald.
Og for at formidle det budskab har Renovation lanceret formidlingstjenesten
RE:LAB, hvor man bliver aﬀaldsekspert på rekordtid. Siden februar har
over 400 børn lært om aﬀald og genbrug. Men tilbuddet kan bruges af alle,
der vil vide mere om aﬀald og genbrug.
RE:LAB leverer formidling i øjenhøjde,
så man både kan huske og forstå, hvad
der sker med det aﬀald, man sender til

genbrug:
”Det handler om at gøre aﬀaldets vej
konkret. Fx ved at fortælle, at to metaldåser kan blive til en ringeklokke, et
kilo aviser kan ende som 32 æggebakker og hullet tøj kan genbruges i bussæder”, fortæller Kim Ankjær Nielsen,
der er projektleder i RE:LAB.
Genbrug nytter, og formidlingsholdet
fortæller hvordan. Det sker gennem
sorteringslege og rundture på genbrugspladserne. Formidlerne deler og-

så ud af deres viden om alt fra deres
arbejdsdag, over aﬀaldstyper og sortering, til dem der køber aﬀaldet og sender det til videre behandling.
RE:LAB har haft stor succes med at få
besøg af skoler og institutioner, men
flere skal med: ”Vi har allerede gjort
400 børn til aﬀaldseksperter. Nu arbejder vi på at gøre endnu flere til specialister i aﬀald og genbrug. Derfor retter
vi nu fokus mod foreninger, klubber
og virksomheder”, siger Kim Ankjær

Nielsen.
RE:LAB er Renovations formidlingstjeneste. Den tilbyder formidling om
aﬀald og genbrug, sortering hjemme
og på genbrugspladsen – samt meget
mere. I RE:LAB bliver man aﬀaldsekspert på rekordtid, og det er et tilbud
til alle grupper af mennesker, der ønsker at blive klogere på aﬀald og genbrug. Besøg bookes på www.kolding.dk/relab. Besøg er gratis, og de
varer typisk mellem 1 til 2 timer.
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5 mio. til fristende ældremad
Elbokøkkenet har fået 4.910.780
kr. fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje, der er målrettet bedre mad til ældre i eget hjem.
Det er en kendt problemstilling,
at mange ældre kæmper med
manglende appetit, og dermed
underernæring for nogles vedkommende. Særligt udsatte er de
af vores ældre medborgere, som
bor i eget hjem og får mad udefra.
Det vil Middelfart, Kolding, Fredericia og Haderslev Kommuner
nu gøre noget ved i samarbejde
med Elbokøkkenet, University
College Lillebælt og Public Intelligence.
Projektet hedder ”Fristelser i øjenhøjde”, og målet er via det fælleskommunale Elbo-køkken at udvikle måltider sammen med de
ældre og deres pårørende, som
frister småtspisende og underernærede ældre i eget hjem til at
spise mere.
Formanden for Elbokøkkenet Nikoline Damkjær glæder sig på
vegne af de ældre borgere, som
får mad fra det fælleskommunale
Elbokøkken:

- Det er en glædelig nyhed, som
kommer en vigtig målgruppe til
gode. I alle fire kommuner har vi
allerede gode erfaringer med at
skabe gode rammer omkring måltidet og serveringen af maden på
vores plejecentre. Vi vil gerne skabe samme forbedring i appetit og
livskvalitet for ældre i eget hjem”.
Midlerne skal bruges til arbejde
med tre nøgleudfordringer:
Hvordan skaber man en måltidsløsning, der er så indbydende og
ernæringsrigtig, at småtspisende
og underernærede borgere får
lyst til og mulighed for at spise
mere?
Hvordan giver man borgere og
pårørende mulighed for løbende
at give feedback på og indgå i udviklingen af fremtidens måltidsløsninger, og få et overblik over
de muligheder og tilbud, der er at
vælge imellem?
Hvordan kan man modernisere
måltidsløsningerne til borgere
med forskellige udfordringer, så
måltiden passer til netop deres
behov?

Udover de fire kommuner, så
deltager University College Lillebælt og Public Intelligence også i
projektet.
De skal via forskning og produktudvikling være med til at sikre

projektets overordnede formål
– nemlig at forbedre borgernes
ernæringstilstand ved at udvikle og tilbyde nye måltidsløsninger, som giver borgeren lyst
og mulighed for at spise mere.
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Kolding kårer Årets Klimahelt

Vi ved alle sammen, hvordan man
gør, men det er ikke os alle, der er
lige gode til at gøre det. Passe på
miljøet, altså.
Er du en af dem, der er gode til at
tage cyklen på arbejde, sortere
aﬀald og vande haven med regnvand i stedet for drikkevand? Så er
du en rigtig klimahelt. Det handler
nemlig ofte om de små ting i hverdagen, der gør en forskel. Det er
budskabet med en ny pris, som
overrækkes for første gang i forbindelse med kulturnatten den 25.
august. Nomineringen af kandidater begynder nu.
Nu skal der fokus på hverdagens
helte, som hver dag gør sit til at
redde jorden og bremse klimaforandringerne. Det sker, når Klimavand uddeler en ny pris til en borger i Kolding Kommune, som er
god til at yde sit til fællesskabet,
når det handler om at beskytte jordens ressourcer.
Ideen opstod i forbindelse med Design Week 17, hvor Klimavand introducerede ideen med, at Kolding
skulle have en klimahelt – og det
blev taget rigtig godt imod.
- Vi spurgte de mange, som kom

forbi vores event, og der var en
meget positiv stemning ligesom
kriterierne hurtigt tog fart. Vi havde nok forventet, at man ville pege
på, at en klimahelt var en, der havde gjort et eller andet ekstremt for
at redde vores planet, men Koldings borgere pegede tydeligt på,
at de virkelige klimahelte er dem,
der formår at leve klimavenligt i
hverdagen. Måske er det en reaktion på historier, der tidligere har
været i pressen om mennesker,
som Bono og Al Gore, der på den
ene side har rejst verden rundt for
at fortælle andre, hvordan de skal
leve et klimavenligt liv, samtidig
med at de selv har fået skyld for at
ødsle med ressourcerne og CO2udslippet, siger Stella Steen Jensen,
der er projektleder på udviklingen
af prisen.
Er du en af dem, der er god til at
passe på jorden i hverdagen, eller
kender du en, der er? Så er det nu,
du skal nominere dig selv eller en,
der fortjener det.
- Vi vil gerne have så mange bud
som muligt – alle, der bliver nominerede, er for mig at se en klimahelt, for de bidrager på en eller an-

den måde til, at vi kan beskytte
verden mod unødvendige klimaforandringer, siger Stella Steen Jensen. Kåringen af Årets Klimahelt
bliver dels afgjort af en afstemning,
hvor alle kan deltage, og dels af en
jury.
- Det her er en folkelig pris, så i
første omgang er det alle, der har
lyst, som kan nominere sig selv eller en de kender. Dernæst laver vi
en afstemning på Facebook, hvor
de fem klimahelte, der får flest
stemmer, går videre til finalen.
Blandt de fem finalister udvælger
en jury den endelige vinder på
baggrund af en vurdering af klimaheltenes opfindsomhed, holdånd og samfundssind. Vinderen af
titlen som Årets Klimahelt bliver
afsløret i Søndergade den 25. august i forbindelse med kulturnatten.
Uddelingen af prisen Årets Klimahelt bliver støttet af EU i forbindelse med, at Kolding Kommune og
BlueKolding har fået midler til at
involvere borgerne i Kolding i udviklingen af klimatilpasningsløsninger.
Kender du nogen, der fortjener tit-
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len som Årets Klimahelt 2017, så
kan du nominere dem på to måder: Tag vedkommende på Klimavands Facebook-side sammen
med en kort begrundelse
Eller: Send en mail til
lejk@bluekolding.dk med vedkommendes kontaktoplysninger
og en kort begrundelse.
Du kan nominere helt frem til
den 4. august, hvorefter 5 spidskandidater udvælges gennem en
åben afstemning på Facebook.
Den endelige vinder afgøres af
en uafhængig jury.
HUSK: Du må også gerne nominere dig selv.

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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I år er det 100 år siden
Troldhedebanen åbnede
Af Poul Dedenroth‐Schou
Fhv. museumsdirektør
Kolding-Egtved Jernbane og Kolding Sydbaner sikrede forbindelse
mellem Kolding og det nærmeste
opland. Men det indre af Jylland
ønskede også forbindelse til det
statslige jernbanenet. Allerede i
1891-92 var der planer fremme om
Midt- og Vestjyllands tilknytning
til statsbanenettet.
Efterhånden blev Kolding en del
af disse planer, og 25. august
1917 kunne jernbanen fra Troldhede til Kolding indvies. Dermed
var Kolding blevet udgangspunkt for hele tre private jernbanestrækninger.
Troldhedebanen løb fra Troldhede over Sdr. Omme, Grindsted,
Vorbasse, Gesten til Kolding. Fra
Gesten blev der anlagt en sidebane til Vejen. Flere steder var der
direkte forbindelse til statsbanenettet. I Kolding indførtes Trold-

hedebanen til statsbanegården trods
bestræbelser fra byens handlende på at
få banen indført til Nordbanegården.
Troldhede-Kolding-Vejen Jernbane
blev Danmarks længste privatbane.
Den betjente et tyndt befolket område, og persontrafikken lå til stadighed under landsgennemsnittet.
Til gengæld var godstrafikken vigtig. I mellemkrigsårene var mergel
og gødningsstoﬀer de store varer,

Det sidste tog på Troldhedebanen

En skinnebus fra Troldhedebanen krydser Fynsvej i Kolding

men først og fremmest transporteredes store mængder tørv og brunkul fra lejerne nær Troldhede til
Kolding. Troldhedebanen har således dels haft stor betydning for opdyrkningen og landbruget i Midtog Vestjylland, dels for landets
energiforsyning i mellemkrigs- og
krigsårene. Alligevel kørte også
denne bane med betydelige underskud, hvorfor den lukkedes i 1968,
bl.a. udkonkurreret af rutebiler til
persontrafik.
Det sidste tog på Troldhedebanen
kørte 31. marts 1968.
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De store skakbrikkers dag på
Midtgården
Formanden for seniorudvalget, Søren
Rasmussen, holdt åbningstalen, da
Midtgården i tirsdags indviede sit
store skakspil. Han sagde bl.a.:
Mange tak til brugerrådet og jeres
formand Hanne Lind for invitationen til at deltage her ved indvielsen af jeres udendørs skakspil. Det
har jeg glædet mig meget til.
Skak er godt af mange grunde.
F.eks. kan man se, at skakspil
hjælper på skoleelevers indlæring
– og for os der ikke, der ikke går i
skole mere, kan vi glæde os over,
at det bl.a. er godt til at vedligeholde hukommelsen og styrker
koncentrationsevnen.
Det er også godt og hyggeligt at
tale sammen over et spil skak – og
når spillet er så stort som jeres, ja
så kan man jo sidde ved siden af
og følge med, komme med god
råd, heppe og deltage i det dejlige
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sociale samvær.
Jeg håber, I får rigtig
stor glæde af dette
udendørs spil – som et
godt supplement til alle
jeres andre gode aktiviteter. For hold da helt
op, her sker meget i
Midtgården.
Nu er vi jo på vej ind i
sommerferien her i juli.
Men ellers så skal jeg da
love for, at I får brugt
lokalerne og kan glæde
rigtig mange mennesker
med rigtig mange aktiviteter, fra mandag til
fredag og somme tider
også lørdag.
I, der er frivillige, kan
virkelig være stolte af Det store skakspil på Midtgården.
jeres indsats, I er meget
aktive og får afviklet så mange go- opmærksom på alle de ting, I lade aktiviteter i årets løb. Jeg er i ver, og jeg håber for jer, at det vil
hvert fald stolt af, at vi har sådan betyde, at stadig flere får øjnene
nogle aktive ildsjæle som jer i Kol- op for de mange muligheder, der
ding.
er for at blive aktiveret, underJeg synes også, I er gode til at gøre holdt og komme i rigtig godt sel-

skab, lige her på Midtgården i centrum af Kolding. Jeg ønsker jer
held og lykke med spillet og håber
for jer, at det må give mange gode
times underholdning. Fortsat god
vind med jeres mange aktiviteter .

KOLDING SENIOR
lade regionen afholde udgifterne
til hjemtransport (med Taxa).
Kan man få nogen til at forklare
det fornuftige i den beslutning?
———
Jeg var for kort tid siden indlagt et Kolding Senior har sendt spørgsmå‐
døgn på hjertemedicinsk afdeling let til Kolding Sygehus og har modta‐
til observation, og da jeg skulle
get følgende svar fra Conny Sjøgren:
hjem igen, tilbød man mig gratis
hjemtransport, skriver Bent Peter- Hermed bekræftes modtagelsen af
sen, Kolding.
mailen sendt til adm. SygehusdiHan fortsætter: Den er nok ikke
rektør Dorthe Crüger og læst med
mere gratis, end at det er regiostor interesse.
nen, som kommer til at betale, og Som ansvarlig for bl.a. patientserda jeg i øvrigt var rask og rørig,
vice på Sygehus Lillebælt, vil jeg
afslog jeg tilbuddet og meddelte,
meget gerne give en tilbagemelat jeg ville tage en Taxa for egen
ding på de muligheder, der er for
regning. Det gjorde jeg i tillid til,
Taxakørsel fra Kolding Sygehus.
at der - som det tidligere var tilI forbindelse med udbygningen af
fældet - var en Taxa-holdeplads
Kolding Sygehus og flytningen af
ved hovedindgangen, men den
hovedindgangen, har vi drøftet
var der ikke. Jeg blev gjort bepatienternes behov og muligheder
kendt med, at Taxa-selskaberne
for at kunne rekvirere en hurtig
trods ansøgninger har fået afslag
Taxakørsel fra Kolding Sygehus –
på etablering af holdepladser.
herunder bl.a. i samarbejde med
Man vil åbenbart ikke have den fi- et Taxa-selskab.
ne nye hovedindgang skæmmet af Med udgangspunkt i patientbehoventende hyrevogne, men i stedet

Hvorfor er der ingen
Taxaer ved sygehusets hovedindgang?
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vet og tilgængelighed kan jeg oplyse følgende:
Behovet for patienternes rekvireringer af privat Taxa er meget faldende.
Der er ikke afsat ”særlige” Taxaholdepladser foran den nye hovedindgang. Dette set i lyset af, at
det er vigtigt, at flowet foran den
nye hovedindgang er så stor som
muligt – ikke mindst i dagtimerne.
P-pladserne er primært til af- og
pålæsning – naturligvis også for
Taxa – og sygehusets dårligt gående patienter/borgere.
Der er afsat ”særlige” 3-timers Taxa-holdepladser foran den gamle
indgang, så Taxaen hurtigt kan
komme frem til den nye hovedindgang og da chauﬀørerne ofte
anvender p-pladserne, som hvilepladser, fungerer det p.t. tilfredsstillende,
I receptionen har vi – i samarbejde
med Taxa – fået installeret et direkte kald til Taxa, således at taxaen er fremme på meget kort tid.

Receptionen har åben i Kolding
fra kl. 07.00 – 22.30, hvorefter receptionspersonalet sidder og servicerer i receptionen, skadestuen
fra kl. 22.30 – 07.00, her kan Taxa
også kaldes.
Med hensyn til kørsel med Flextrafik, så har Region Syddanmark
klare retningslinjer for, hvilke patienter, der kan modtage disse
kørsler.
Det vurderes primært ud fra en
klinisk faglig vurdering.
På Sygehus Lillebælt arbejder vi
naturligvis ud fra Region Syddanmarks gældende retningslinjer for
hjemtransporter, hvorfor patienterne ikke tilbydes en hjemtransport, uden der er fagligt belæg for
transporten.
Håber med ovennævnte, at have
givet et indblik i, hvilke muligheder der er, for at få en hurtig Taxa
til Kolding Sygehus samt baggrunden for de muligheder, der
tilbydes.
Conny Sjøgren

KOLDING SENIOR
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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
Stranden og vandet
ser indbydende og
idyllisk ud, så Emerald Bay er et trækplaster for alle, som vil
slappe af og nyde livet. Nogle slapper for
meget af og er ikke
forsigtige nok, og så er
der brug for livredderne: Baywatch! Deres
mangeårige leder
Mitch får imidlertid
kam til sit hår, da den
tidligere olympiske
svømmer Matt slutter
sig til holdet med meget lidt respekt for Mitch og
arbejdet, og da han bliver påduttet den energiske, men temmelig kiksede Ronnie. Så stoler
han hellere på sine kvindelige
kolleger C.J., Summer og Stephanie, hvis røde badedragter
er blevet ikoniske for livredderne.
Spille dato:
Den 12., 13., 14. og 16. juni kl.

19.30
Spilletid:
1 timer 50 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...
- mellem 15 og 25% af alle verdens byggekraner befinder sig for tiden i Dubai
- der sælges omkring 300.000 ure om dagen
i USA

har læst, at Enhedslisten i
Kolding til efteråret vil foreslå, at byrådet undersøger muligheden for førerløse busser i Kolding.
Hvem ville have forestillet
sig, at netop det parti ville
gå ind for afskaﬀelse af
jobs?

- kvinder har i gennemsnit 11.000 hår på benene

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.

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

- menneskets hjerne har 100 milliarder nervebaner

Kløvervej 44
6000 Kolding
Tlf. 76 34 74 44

Aktivitetshuset Bjert
Vesterløkke 10
6091 Sdr. Bjert

Stepping Midtpunkt
Nørre Allé 1, Stepping
6070 Christiansfeld

- et gennemsnitligt kvindebryst bevæger
sig 9 cm uafhængigt af kvindens krop for
hvert skridt, hun løber på et løbebånd

Munkensdam

Lindely
Lindegade 2
6580 Vamdrup
Tlf. 52 92 84 34

Svinget
Hechtsvej 5
6052 Viuf

- franske fletninger hedder i Frankrig afrikanske fletninger

Bliv gratis abonnent

AKTIVITETSCENTRE I KOLDING KOMMUNE

- 13 personer dør på verdensplan hvert år af
nedfaldende slik – og sodavandsautomater
- tyske forskere har fundet ud af at ægte
blondiner uddør om ca. 200år fordi genet
for hårfarven er ressisivt
- hvert år brækker 14 englændere deres tæer i forbindelse med at tage sokker på .

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

