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Da Chr. X. red
over grænsen

Hans Nikolaj Hansen
har med sit maleri foreviget begivenheden
ved Frederikshøj, da
kong Christian den
10. den 10. juli 1920
red over grænsen.
Kongen markerede
dermed Sønderjyllands genforening
med Danmark.
Fhv. museumsdirektør Poul DedenrothSchou fortæller i en
artikel om genforeningen.
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Stop den centralisering
Landet har i de seneste årtier været plaget af følgerne af centralisering. Mest iøjnefaldende er vel Skats problemer med 100
mia. kr. i tab pga. voldsom reduktion i medarbejderskaren, fordi man ville centralisere.
Politikerne har indset deres fejl og forsøger at rette op på dem
ved at etablere syv nye skattecentre rundt om i landet, og en del
kommuner har fået deres pantefogeder tilbage.
Centraliseringen har været ufattelig dyr og skabt mange problemer for borgerne. Vi har fået et udkantsdanmark, eller som
nogle kalder det, den rådne banan. Nu er det på tide at gøre op
med centraliseringen.
Man kunne jo begynde med at flytte nogle ministerier bort fra
København. Flyt Miljø & Fødevareministeriet til Jylland, hvor
vi har landbrug, fiskeri, fødevareproduktion og natur.
Flyt Forsvarsministeriet til Viborg eller Frederikshavn.
Det vil gavne de lokale områder med nye arbejdspladser. Selvfølgelig vil en flytning afstedkomme et protesthyl fra de mange,
som har deres arbejde i hovedstaden. Men det kunne modvirke
den ulykkelige skævvridning af landet.
LGH
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Støjskærm ved Bramdrupdam begynder at tage form
Borgerne i den nordvestlige del af
Bramdrupdam, som føler sig generet af støj fra motorvejen, kan
glæde sig over, at den planlagte
støjskærm nu begynder at tage
form.
I første omgang er der lagt op til
at bygge en fire meter høj støjskærm, som ventes at stå klar i
slutningen af 2018.
På byrådsmødet 26. juni 2017 behandlede politikerne et notat med
flere forskellige modeller fra Vejdirektoratet.
Et enigt byråd vedtog, at man ønsker, at der arbejdes videre med
forslaget til en fire meter høj støjskærm.
Hvis der bliver penge til det, kan
der opføres en fem eller seks meter høj støjskærm, som vil dæmpe
støjen yderligere.
Den kommende støjskærm vil blive etableret langs motorvejen fra
Egtvedvej i sydvest til den eksisterende jordvold øst for tilslutningsanlæg Bramdrupdam.

Støjberegninger viser, at beboerne
i 779 boliger i det nordvestlige
Bramdrupdam i dag udsættes for
støj fra motorvejen, som ligger
over Miljøstyrelsens vejledende
støjgrænse på 58 dB.
En fire meter høj støjskærm vil betyde, at borgerne i cirka en tredjedel af de berørte boliger kommer
under den vejledende støjgrænse.
Samtidig reduceres antallet af boliger, hvor beboerne udsættes for
ekstra kraftig støj på over 63 dB,
fra 170 til 21.
Etableringen af støjskærmen indebærer, at en del af beplantningen
skal fjernes på strækningen.
Det betyder fældning og beskæring af træer samt rydning af buskads.
For at kunne opføre støjskærmen
bliver der også behov for at ekspropriere arealer i området.
Der skal dels gennemføres midlertidig ekspropriation af arbejdsarealer samt permanent ekspropriation fra et mindre antal ejen-

domme.
I alt forventes det at koste 43,6
mio. kr. at anlægge støjskærmen,

og heraf skal Kolding Kommune
betale de 20 mio. kr.
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Da sønderjylland
kom tilbage
til Danmark
Af Poul Dedenroth‐Schou
Fhv. museumsdirektør
Efter 2. slesvigske krig 1864 måtte
Danmark afstå Slesvig, Holsten og
Lauenburg til Preussen og Østrig,
således at Preussen fik Slesvig og
Østrig Holsten.
En krig 1866 mellem de to magter
endte med en fred, der overlod
hele byttet til Preussen. Den franske kejser Napoleon 3. havde dog
fået indsat en bestemmelse om, at
indbyggerne i Nordslesvig skulle
gives mulighed for at stemme om

En af de mange plakater, der både
fra dansk og tysk side tryktes forud
for afstemningen.
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det fremtidige tilhørsforhold til
Preussen eller Danmark, men efter
at Frankrig tabte en krig mod
Preussen 1870-71, slettede Preussen afstemningsparagraﬀen i 1879
i forståelse med Østrig. Først 1907
anerkendte Danmark endelig
dette forhold.
Versailles-freden 1919, der afsluttede 1. verdenskrig, fik en bestemmelse om, at der skulle afholdes en folkeafstemning i to omgange, en i Nordslesvig og en i
Mellemslesvig. I mellemtiden indsattes en international kommission med deltagere fra England,
Frankrig, Norge og Sverige til administration af området og til at
forestå afstemningerne.
Afstemningerne resulterede som
bekendt i, at grænsen mellem
Danmark og Tyskland blev lagt
fast nord om Flensborg og syd om
Tønder, der hvor grænsen ligger
den dag i dag.
10. juli 1920 overtog Danmark formelt igen Nordslesvig
(Sønderjylland), markeret ved at
kong Christian 10. skulle ride over
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grænsen.
Kongeparret
ankom med
kongeskibet
til Kolding
havn, hvorfra
turen gik sydpå i biler indtil Taps, hvor
kongen besteg en hvid
hest og på
den red sydpå
og krydsede
grænsen ved
Frederikshøj.
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Kong Christian den 10.
modtages her på Kolding Havn.

Mindestenen ved landevejen mellem Kolding og Christiansfeld,
lige syd for Den Gamle
Grænsekro og Grænseog Genforeningsmuseet

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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initiativ med afdelinger i Østafrika, teste en forretningsmodel, der går ud på at lease
små solcellesystemer til fattige familier gennem en leasingaftale, der
er billigere end de otte dollars,
mange afrikanske familier bruger
på energi. Leaserne betaler fem
dollars via deres mobiltelefon og
har derefter frit forbrug. Efter tre
år har de frikøbt anlægget til sig
selv.

Danske solceller skal tænde lys i flygtningelejre
Kan man udvikle et koncept, der
hjælper mennesker i nød som samtidig er en god forretning for
dansk erhvervsliv? Det vil Folkekirkens Nødhjælp og det danske
firma M-PAYG teste i en flygtningelejr i Uganda.
I Afrika syd for Sahara lever 7 ud
af 10 mennesker uden adgang til

strøm. Uden strøm må man enten
gå i seng med hønsene – eller bruge omkring otte dollars om måneden på at skaﬀe sig lys og strøm til
opladning af batterier og mobiltelefoner. Mange køber petroleum
for at få lys, og folk går langt og
må betale for at få strøm til opladning.
Nu vil det danske firma M-PAYG i

samarbejde med Folkekirkens
Nødhjælp afprøve en solcelleløsning i og omkring den store flygtningelejr Bidibidi i Uganda. Lejren
huser flere end 270.000 flygtninge
fra Sydsudan, og energibehovet er
stort, men infrastrukturen og adgangen til bæredygtige energiløsninger er meget begrænset.
I Bidibidi vil M-PAYG, et dansk
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M-PAYG har allerede både erfaring og succes med sin solcelleløsning i andre udviklingslande.
Solcellesystemet kan forandre en
families hverdag radikalt.
Børnene kan læse lektier også efter mørkets frembrud, kvinderne
får mere tid til husarbejde og erfaring viser, at handelsmænd kan
øge omsætningen, hvis de har lys
i handelsboden.
Vi har allerede erfaring med uddeling af kontanter til flygtninge
via mobiltelefoner og e-vouchers,
og vi vil gerne være med til at teste en forretningsmodel, der tilbyder relevante produkter til en pris,
folk kan betale.
Især fordi samarbejdet med MPAYG fuldstændig matcher med
vores ønsker om at arbejde for bæredygtige og klimavenlige løsninger,” siger Jonas Nøddekær, udviklingschef i Folkekirkens Nødhjælp.
I Uganda er Folkekirkens Nødhjælps medarbejdere behjælpelige
med at identificere potentielle
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I første omgang tænker
vi at målrette
tilbuddet til
forretningsdrivende.
Det kan fx
være de
ugandiske
og sydsudanesiske købmænd, der
sælger varer
til flygtninge, som vi
yder kontant
nødhjælp til.
Hvis vi både
kan give
flygtninge
købekraft og
Et solpanel kan forandre en fattig families liv radikalt. Nu vil Folkekirkens Nødhjælp og M-PAYG
hjælpe købteste, om man kan hjælpe flygtninge og tjene penge på det. Foto: Mikkel Østergaard.
manden til at
øge sin omkundegrupper.
”Vi er meget spændte på at teste sætning, har vi slået flere fluer
med et smæk,” siger Karin ElisaMedarbejderne får refunderet de- solcellesystemet og forretningsbeth Lind, Folkekirkens Nødmodellen i Bidibidi.
res udgifter i forbindelse med
hjælps landechef i Uganda.
samarbejdet.
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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
Guardians of the Galaxy Vol. 2′ begynder
to-tre måneder efter, at
Star-Lord og hans
medsammensvorne
vogtere reddede utallige liv fra den onde
Ronan.
Nu har gruppen opnået en slags stjernestatus rundt om i universet, og Star-Lord (med
det borgerlige navn
Peter Quill) er ved at
vænne sig til rollen som
leder af en karismatisk samling umage udskud.
Men der går naturligvis ikke længe, før en ny fjende
lurer i kulissen og truer hele
galaksen med total ødelæggelse.
Samtidig kommer Quill
tættere på sandheden om sit
fædrene ophav.

Spille dato:
Den 26., 28., og 30. juli kl.
19.00
Spilletid:
2 timer 17 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 arkæologer har
gjort et sensationelt fund
på Bornholm. De har fundet tegn og symboler på
sten helt tilbage fra stenalderen altså ældre end hidtil kendt.
Nu mangler vi bare at få at
vide, hvad vore forfædre
ville fortælle os.

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...
- man kan ikke nyse med åbne øjne,
desuden stopper ens hjerte i et millisekund
- hvis resten af kroppen voksede lige så
meget som håret, ville mennesket blive
ca. 85 meter høj
- mænd får oftere hikke end kvinder
- et menneske går i gennemsnit på toilet ca. 6 gange i døgnet
- 1 ud af 40 er psykopat – de fleste er
mænd
- pac-man skulle oprindeligt hedde
ʺpuck- manʺ ved kradse lidt i pèt ville
det få en uheldig betydning så det blev
ændret
- verdens længste tandemcykel har 35
sæder
- Titanic havde 3000 ton skinke ombord, da det sank

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

