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Kolding set
i knæhøjde

Eva Kristensen
har her fotograferet Kolding set
nedefra.
Midt i billedet løber Lyshøj Allé og
i baggrunden
anes byen. I forgrunden lå engang Kobbelskoven. Nu er stedet
smukt bevokset
med græs og små
planter.
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Civil ulydighed efterlyses
IS‐krigere er på flugt, efter at de er blevet nedkæm‐
pet i Mosul. Byen ligger i ruiner, og hundredtusinder
borgere er flygtet, mens titusinder har mistet livet.
Men nu advarer eksperter mod forstærkede terroran‐
greb, for de finder IS endnu farligere end før. Man har
opsnappet meddelelser fra IS‐ledere, som opfordrer
til at føre kampen i Vesten med flere terroraktioner.
Herhjemme har mange politikere indset faren, og de
ønsker øjeblikkelig handling med skærpet grænse‐
kontrol i bl.a. lufthavne for at forhindre terrorangreb.
EU har besluttet at indføre den slags til oktober, og vi
venter pænt på at følge EU.
Hvad tænker de danske politikere på. Det er nu, der
skal handles. Landets sikkerhed står vel over hensy‐
net til EU?
Her er brug for lidt civil ulydighed: Lad os trodse
skrankepaverne i Bruxelles og få den skærpede græn‐
sekontrol nu.
LGH
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Loke er en hund efter rotter

Kolding Kommune har på to år redu‐
ceret brugen af gift i kampen mod
rotter med over 90 %. Samtidig er an‐
tallet af rotte‐anmeldelser i samme pe‐
riode stabilt.
Rotter hører ikke til den kategori af
dyr, som er hyggelige at få på besøg.
Tværtimod er rotter skadedyr og
smittebærere af alvorlige sygdomme.
Det er kommunerne, der har det over‐
ordnede ansvar for at bekæmpe rotter‐
ne, og de er blevet pålagt af Miljøsty‐
relsen at nedbringe brugen af gift. Det
arbejde er Kolding Kommune kommet
langt med.
’På kun to år har vi reduceret forbruget
af gift i rottebekæmpelsen med 92 %
fra 2,3 tons i første halvdel af 2015 til
165 kg i første halvdel af 2017. Samti‐
dig – og nok så vigtigt – er antallet af
rotteanmeldelser ikke steget.
Betingelserne har været gunstige for
rotterne de sidste par år, men i takt
med, at vi er blevet bedre til at fore‐
bygge, og mindske rotternes levemu‐
ligheder, har det vist sig, at vi kan bru‐
ge betragteligt mindre gift,’ siger Bir‐
gitte Østergaard Hansen, projektleder
for Kolding Kommunes strategiske
rottebekæmpelse.

Birgitte Østergaard Hansen forklarer,
at det er nødvendigt at nedbringe gift‐
forbruget af flere årsager, men især for‐
di der hvert år dør en stor mængde
rovdyr og –fugle af at spise forgiftede
rotter.
Pilotprojekter har vist, at en ny type
giftfri fælder, som Kolding Kommune
har taget i brug, er ganske eﬀektive. De
er blandt andet sat op ved Slotssøen og
ved Dollerup Engsø, og har begge ste‐
der været med til at få styr på et stort
antal rotter.
’De nye fælder virker på den måde, at
de lokker rotterne til med kraftig duft
og dræber rotten øjeblikkeligt med en
gaspatron.
Herefter bliver rotten gelejdet ud af
fælden og her kan rovfugle og ræve
samle den døde rotte op og æde den’,
forklarer Birgitte Østergaard Hansen
om den nye fælde.
Fordelen ved den nye fælde er desu‐
den, at det kræver færre ressourcer at
servicere den. Den nye fælde kan slå 24
rotter ihjel inden den skal have en ny
gaspatron, mens en klapfælde skal til‐
ses, hver gang den fanger en rotte. I alt
har Kolding Kommune sat 40 af de
miljøvenlige fælder af mærket
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’Goodnature’ op i
forsøgsområder i
Kolding by og har
desuden indkøbt fi‐
re ’Goodnature’‐
fælder, der først har
stået i Lunderskov
og nu er placeret i
Ødis.
Visionen for Kol‐
ding Kommunes
rottebekæmpelse er
at blive 100 % giftfri.
Den bedste rottebe‐
kæmpelse er at fore‐
bygge, at rotterne
kommer ind i huset.
Derfor er det vigtigt
at vedligeholde sine
kloakker.
Derudover skal man
sikre, at aﬀald eller
foder ikke er tilgæn‐
geligt for rotterne. I
Rottehunden Loke, den ene af kommunens to rottehunvintertiden, hvor
de,
er også en del af den giftfri rottebekæmpelse.
mange fodrer fugle‐
ne, skal du passe på
med foder, der falder ned på jorden, og Få flere gode råd og læs mere om rotter
endelig skal du undgå rod på din
på kolding.dk/rotter
grund – rotter elsker gemmesteder.
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Affaldsap hitter hos borgerne
En ny undersøgelse viser, at bor‐
gerne i Kolding Kommune er til‐
fredse med appen Aﬀald Kolding.
Yndlingsfunktionen er at hæve
bommen til genbrugspladsen
med knappen til Genbrug 24‐7.
Udover stor tilfredshed viser un‐
dersøgelsen også, at der er plads
til forbedringer.
‐Appens typiske bruger er mand,
han er mellem 40‐49 år, og han
bor i egen villa eller rækkehus.
Appen, den åbner han fra sin
iPhone cirka en gang om måne‐
den. Han bruger mest sin app, når
han er på genbrugspladsen uden
for åbningstiden. Her hæver han
bommen med knappen til Gen‐
brug 24‐7. Generelt synes han, at
det er nemt at finde de oplysnin‐
ger, han leder efter.
”Det er rart at vide, at vi har til‐
fredse kunder i butikken. På halv‐
andet år er antallet af downloads
på appen steget fra 5.500 til
13.500. Der er ingen tvivl om, at
Genbrug 24‐7 har været en væ‐

sentlig faktor
for den udvik‐
ling. For man‐
ge borgere er
appen dermed
gået fra at væ‐
re en rar ting
at have til at
være en nød‐
vendighed,
når de skal på
genbrugs‐
pladsen uden
for åbningsti‐
den.” Det for‐
tæller Anders
13500 borgere har
Poulsen, der
er kommuni‐ hentet affaldsappen. Den typiske
kationskon‐
bruger er mænd i
sulent i Reno‐ 40erne, der bor i
vation.
eget hus.
Ud over roser
peger brugerne på en række ting,
som kunne være bedre. Der er fx
efterspørgsel på en mere oversku‐
elig startside, hvor man hurtigt
kan få adgang til Genbrug 24‐7.

Borgerne vil også gerne kunne se,
hvornår de får tømt deres skral‐
despand, når der er helligdage.
”Når vi tilbyder gode løsninger
til aﬀald og genbrug, skal vi også
gøre informationen synlig og til‐

gængelig. Vi prioriterer derfor
at udvikle appen, fordi den gør
lettere for borgerne at gøre det
rigtige”, fortæller Anders Poul‐
sen.
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Da købmandslavet i Kolding fik sin skrå
Af Poul Dedenroth-Schou
Fhv. mueumsdirektør
Købmandsgildet i Kolding var i
1200‐tallet var formentlig kernen i
byens styre. Byen har på et tids‐
punkt overtaget Skt. Knudsgildets
segl, der endnu i dag er Koldings
byvåben: ørnen og liljen.
Gildet forsvandt med reformatio‐
nen. Så da kong Frederik 2. i juni
1586 opholdt sig på Koldinghus,

klagede byens købmænd til ham,
at mens alle håndværkere i byen
havde lavsskrå og kongelige privi‐
legier, så havde købmændene ikke
noget tilsvarende. Kongen imøde‐
kom købmændenes ønsker om
ordnede forhold og stadfæstede
10. juli 1587 et af borgmestre og
råd udfærdiget forslag til en skrå
(vedtægt) for købmandslavet.
Hvis man ville drive købmand‐

salg for øje. Ville en håndvær‐
ker brygge og sælge øl, skulle
han træde ud af håndværksla‐
skab i Kolding, skulle man optages vet og søge optagelse hos køb‐
mændene. Ingen købmand måtte
i lavet. Det krævede et godt rygte
handle på byens marked før by‐
og en vis sum penge, som skulle
klokken havde givet tegn dertil.
godkendes af fire lavsbrødre.
Kun når kongen holdt hof i byen,
Hvordan man har klaret sig ved
etableringen i 1587 vides ikke; det måtte man handle frit. Det var dog
tilladt købmændene at handle ind‐
har sikkert haft karakter af ”fore‐
byrdes i lavshuset. I øvrigt giver
ningen til gensidig ros”. Man
skråens artikler nogle små strejflys
måtte ikke etablere sig med lånte
penge. Til gengæld måtte kun køb‐ over bylivet i datidens Kolding –
og sikkert også andre købstæder.
mændene i byen brygge øl med

KOLDING SENIOR
Som medlem af købmandslavet
måtte man ikke bagtale andre,
hverken i eller udenfor lavshuset,
og da slet ikke borgmestre og råd.
Man måtte ikke med vilje spilde
lavsøl – hvem ville dog gøre det? –
eller drikke i lavshuset efter klok‐
ken ni uden oldermandens tilladel‐
se.
Det var forbudt at vædde og spille
kort i lavshuset, ligesom det var
forbudt at at slå en lavsbroder eller
trække ham i håret! Endelig be‐
stemmes, at hvis en lavsbroder
kommer i nød ved skibbrud eller
på anden måde, skal lavsbrødrene
hjælpe som oldermanden og de øv‐
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rige brødre bestemmer. Bli‐
ver et lavsmedlem fattig, så
han ikke kan brødføde sig
selv, skal lavsbrødrene hjæl‐
pe med et måltid mad dag‐
lig så længe han lever.
Her understreges det, at la‐
vene ikke blot var til for næ‐
ringens og morskabens
skyld, men at dette som an‐
dre lav havde et alvorligt
socialt sigte. Lavene i Dan‐
mark blev ophævet med
næringsloven i 1857.
Billedet viser Skt. Knudsgildets
segl brugt i slutningen af 1200‐

årene af ”foged, rådmænd og øvri‐
ge bedreborgere i Kolding” på en

skrivelse til rådet i Lybæk.

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

KOLDING SENIOR

Store forventninger til
medicinsk cannabis
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MIN MENING

Cannabis eller hash til medicinsk
brug, er på dagsordenen i øjeblikket. Det er ikke et øjeblik for tidligt.
Der er ikke længere tvivl om, at alvorligt syge mennesker oplever lin‐
dring af deres symptomer og betydeligt forbedret livskvalitet.
Kræftens Bekæmpelse siger også klart: ”alvorligt syge patienter skal
have mulighed for at få udskrevet forskellige cannabisprodukter til
medicinsk brug af en læge”.
I dag kan læger udskrive medicin, der indeholder cannabis. Fra næ‐
ste år giver en ny fireårig forsøgsordning mulighed for, at nogle pati‐
enter kan få mere uforarbejdet cannabis til medicinsk brug.
Til forskel fra i dag får læger med den nye forsøgsordningen lettere
adgang til at udskrive mere uforarbejdede dele af cannabis. Det kan
bruges som medicin og erfaringer andre steder fra, viser rigtig gode
resultater. Det kan for eksempel være tørrede plantedele i pulver‐
form, som kan indtages gennem olier, te eller dampe.
Lægerne får også med den nye ordning klare retningslinjer for, hvor‐
dan cannabis til medicinsk brug kan bruges. Det skulle gerne betyde,
at langt flere bliver opmærksom på muligheden, og der derved kom‐
mer brugbare erfaringer. Endelig skulle det gerne resultere i, at vi går
fra forsøgsordning til permanent hjælp til alvorligt syge mennesker.
Det er også på høje tid.
Søren Rasmussen
Medlem af regionens sundhedsudvalg
Dansk Folkeparti
Primulavej 7
6000 Kolding

Kunst i Storcentret: Sidste søndag var der fernisering på Store
Torv i Kolding Storcenter. Her viste otte kunstnere et udsnit af deres
værker. De otte kunstnere var Ellen Pedersen, Vejen, Michael Jensen,
Aabenraa, Eskild Vendelbo Eriksen, Egtved, Tanja Jensen, Fredericia,
Byron Attwel, Iwona Andersen, Børkop, Lasse Balzer, Haderslev, og
Vike Pedersen, Uldum. Trio col Basso spillede på klassisk instrument til
ferniseringen. På billedet ses Ellen Pedersen, som maler nutidige im‐
pressionistiske blomsterbilleder.
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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
”Den bedste mand” er histori‐
en om den legendariske dan‐
ske bokser Jørgen ”Gamle”
Hansen og hans kone Hanne.
Da vi møder Jørgen i slutnin‐
gen af 1970’erne, har de fleste
dømt ham færdig i boksning.
Han er bange for at gå i ringen,
hans krop er slidt, og banken
truer med at tage huset fra
ham og hans familie. Kun én
ting holder sammen på det
hele. Hans elskede Hanne –
manager og kone i ét.
Men da Hanne beslutter, at
familien Hansen skal lægge
hus til promoter Mogens Palles
nye afrikanske boksehåb Ayub
Kalule, spirer et uventet ven‐
skab, og takket været sin nye
ven og sparringspartner be‐
gynder Jørgen langsomt at
genvinde troen på sig selv.
Og da han stik mod alle odds
tilbydes en EM‐titelkamp mod
den frygtindgydende englæn‐
der Dave ”Boy” Green, der kan
redde både karrieren og famili‐
ens hjem, må han se sin største
fjende i øjnene én gang for alle:
En panisk rædsel for at bok‐
se…

Spille dato:
Den 19., 20., 21. og 23. juli kl.
19.30. Den 23. også kl. 13.00.
Spilletid:
1 timer 40 minutter
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 den britiske
avis Daily Mail har fundet
nogle bizarre klager fra tu‐
rister:
I en af klagerne hedder det
bl.a.: Dyrene i zoologisk ha‐
ve så meget triste ud, og det
fik vores børn til at græde.
Kan de ikke lære dem at
smile?

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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Viste De, at...

AKTIVITETSCENTRE I KOLDING KOMMUNE

‐ ca. 35 % af alle verdens kvinder har kastet
en sko efter en mand

Brugerstyrede aktiviteter på plejecentre:

‐ H.C Andersen blev født på en tirsdag

Olivenhaven

‐ man bruger mere energi på at spise en
mellemstor bladselleri, end man får af at
spise den
‐ en sædcelle kan svømme 18cm på en time
‐ på en dag tager gennemsnitsmennesket ca.
18.000 skridt
‐ et menneske blinker ca. 15.000 gange pr.
døgn
‐ ordet pige optræder kun 18 gange i biblen
‐ psykologer fra USA har regnet ud at børn i
USA har set over 8000 mord i fjernsynet in‐
den de fylder 13 år
‐ et voksent menneskes fod er altid samme
størrelse som dets underarm (tag ikke hån‐
den og håndledt med – tjek selv det passer)
‐ mere end 50 % af alle mennesker i hele
verden har aldrig foretaget el. modtaget en
telefonopringning

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

