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Snart klar til
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på slotssøen

Her har Eva Kristensen fotograferet
arbejdet med at
etablere springvandet.
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DR skal spare
Inden længe skal der forhandles medieforlig, og de politiske kanoner er kørt i stilling. Således har DF meldt ud, at
der skal spares 25 pct. på Danmarks Radios budget.
Helt så galt går det næppe, men spares skal der.
Er det rimeligt, at direktøren for statsradiofonien aflønnes
med 3,4 milloner kroner om året, altså tre gange så meget
som landets statsminister? Eller at en ”mangfoldighedsmedarbejder” scorer 2 mio. om året?
Ledelsen i DR, og det gælder både direktion og bestyrelse, har et meget afslappet forhold til udgifter. Og det kan
man jo let, når der er tale om andres penge.
Vi behøver ikke at gå længere end til landets nuværende
kulturminister, Mette Bock, der engang var medlem af DR
-direktionen og selv sagde op. Hun gik derfra med 2 millioner som fratrædelsespenge.
Hun sagde selv op!
Det siger vist alt om ledelsens forstand på penge.
LGH

2

KOLDING SENIOR

Redaktion:
Lars Gregers Hansen (ansv.) 75502555@mail.dk
Olaf Hermansen
olaf.hermansen@stofanet.dk

Web-adresse:

www.koldingsenior.dk
Annoncer:

PR Centret 75502555@mail.dk tlf. 75 50 25 55
KOLDING SENIOR opdateres hver søndag

KOLDING SENIOR

Mange borgere har svært ved at forstå kommunens sprog
I Kolding Kommune er der fokus
på inddragelse af borgerne i udviklingen af kommunens tilbud.
Derfor sendte senior- og socialforvaltningen i tre måneder fire designere ud blandt borgere, der
modtager hjælp fra forvaltningen.
De skulle finde ud af, hvordan
borgerne oplever mødet med
kommunen, og hvor der var
grundlag for at forbedre tilbuddene.
Mere end 320 borgere og medarbejdere, har været involveret i undersøgelsen.
Lis Ravn Ebbesen, formand for
social- og sundhedsudvalget fortæller:
”Det er vigtigt for os at få borgernes oplevelse af mødet med kommunen. Vi tror på, at det er borgerne, som bedst kan pege på,
hvor vi skal rette vores fokus, når
der udvikles på de tilbud kommunen har. Det skal først og
fremmest give mening for borgerne, så de oplever en håndholdt

Der bliver brugt for mange fagudtryk, som er naturlige for medarbejderne, men som kræver en
oversættelse til almindeligt hver-

Lis Ravn Ebbesen
indsats, der passer til den enkelte.
Og så er forpligtende fællesskaber
endnu vigtigere end vi havde forestillet os.”
Undersøgelsen viste blandt andet,
at kommunen har behov for at få
justeret på sprogbruget.
Mange borgere oplever, at der bliver talt et sprog, som kan være
svært at forstå.

dagsdansk.
Samtidig skal det være nemmere
at finde frem til det sted i kommunen, hvor man kan få den
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hjælp, man har brug for. Kommunen er blevet en stor og kompleks
størrelse, som mange borgere har
svært ved at navigere i.
Sidst viser undersøgelsen, at ”den
gode relation” fylder meget for
mange borgere. Det er vigtigt, at
blive mødt som det menneske man
er på en tryg måde.
Ligeledes er det vigtigt for borgerne, at der er sammenhæng, hvis de
får hjælp fra flere forskellige områder i kommunen. Det kan f.eks.
være man både får hjælp fra jobSøren Rasmussen
centeret og i familierådgivningen
eller på sundhedscenteret.
Søren Rasmussen, formand for
Seniorudvalget fortæller:
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”Kommunen vil med det samme
gå i gang med at ændre på
sprogbruget. Blandt andet vil senior- og socialforvaltningen gennemgå deres hjemmesider og
breve. Derudover skal der arbejdes med at sikre borgerne en
indgang til kommunen, der ikke
forvirrer dem, men hurtigt hjælper dem det rette sted hen”.
I senior- og socialforvaltningen
anvendes borgerundersøgelsens
resultater som grundlag for en
udviklingsstrategi.
Overskriften er ”Selvværd og
Sammenhæng” for kogt helt ind til
benet, så er kommunens mål, at

hjælpe borgerne ved at understøtte udviklingen af deres selvværd, så de kan mestre deres
eget liv.
Det sker blandt ved hjælp af 5
”leveregler”:

1: Tal et sprog alle mennesker
forstår
2: Alt inden for din radar er
dit ansvar
3: Det er borgerens plan
4: Sæt fællesskabet i spil
5: Gå borgeren i møde

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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To sociale
mediekendisser
kommer til
Kolding
Hvis man ikke har hørt om Kristine Sloth og Rasmus ”Lakserytteren” Kolbe, er man garanteret
over fyrre.
For spørger man teenagere, kender de fleste de to sociale medie-
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kendisser.
Den 31. august kommer de til
Kolding og fortæller hudløst ærligt om deres digitale og virkelige
liv.
Med mere end 200.000 følgere på
bl.a. YouTube er Kristine aldrig
bange for at tage alvorlige emner
op.
Det at være 18 år og være næsten
voksen, uddannelse, selvværd,
skønhed, style og meget andet.
Som influencer inspirerer hun sine

følgere med videoer og engagement på de sociale medier. Kristine Sloth har desuden udgivet flere
bøger bl.a. ”Min Verden”.
Rasmus ”Lakserytteren” Kolbe er
Snapchat mester. Han er efter sigende Danmarks eneste professionelle snapchatter og vinder af den
internationale Ghostie Award som
Best Snapchat Storyteller.
Han er en dygtig influencer, og
han har bl.a. været en del af Coca
Colas store sommerkampagne i

2016. Lakserytteren står også bag
live talkshowet Tabasco Show på
YouTube.
Den 31. august kl. 18.30 kommer
de til Kolding Bibliotek og holder
foredrag med efterfølgende meet
n’ greet.
Det foregår på bibliotekstorvet.
Alle er velkomne, og det er helt
gratis at deltage, men vil man gerne sikre sig en siddeplads, kan
man bestille billet i forvejen på
bibliotekets hjemmeside.
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Årets Klimahelt hyldes med moderne vandrepokal
Når Årets Klimahelt bliver kåret
for første gang den 25. august kl.
17 i Søndergade, får han eller hun
overrakt et smukt armbånd designet og produceret af den lokale
guldsmed, Jytte Kromann.
- Jeg vil rigtig gerne være med til
at sætte fokus på og hylde dem,
der gør en indsats for at passe på
klimaet. Det er vigtigt for os alle,
siger Jytte Kromann, der selv gør
meget ud af at genbruge guld og
sølv i sine smykker og i det hele
taget lever af at arbejde med naturens smukkeste materialer. Vi bliver alle sammen nødt til at bidrage, og hvis dette bidrag kan være
med til at hylde én, der gør sin
del, så er jeg glad for at være
med.
Det er tanken, der tæller, lyder et
gammelt ordsprog, men når det
kommer til at skåne miljøet i
hverdagen, så er det handlingerne, der tæller. Derfor har Jytte
Kromann valgt at lave et arm-

gode beslutninger og evnen til at
se ting i et større perspektiv, hvilket også må siges at kendetegne
en klimahelt. Derudover har jeg
lagt vægt på, at smykket skal
kunne bæres af både en mand og
en kvinde, ligesom det skal kunne
bruges i hverdagen.
Klimahelten får lov til at bære
armbåndet i et år, hvorefter det
gives videre til den næste. Udover smykket fra Jytte Kromann,
så får Årets Klimahelt også en
lækker middag på Sdr. Bjert Kro
og en regnfrakke designet af den
Guldsmed Jytte Kromann laver moderne vandrepokal til Årets Kli- danske virksomhed Rains.
Prisen udspringer fra et EUmahelt.
støttet samarbejde mellem Kolbånd i sin moderne fortolkning af eller negativt - har uendelige kon- ding Kommune og BlueKolding,
hvor de under navnet ”Klimaen vandrepokal. Det kommer til
sekvenser, siger Jytte Kromann.
vand – nyt vejr, nye muligheder”
at sætte fokus på, hvad hånden
Uendelighedstegnet er lavet af
ønsker at klimatilpasse i kommugør, fremfor hvad hovedet tænsmå gulddråber pyntet med et
nen og gøre kommunens borgere
ker.
par diamanter og en sort, dråbe- Jeg har lavet armbåndet med et formet onyx. Onyx er en sten, der mere opmærksomme på, hvordan
vi alle kan bidrage til passe på
uendelighedstegn i midten, for
symboliserer ansvarlighed og similjøet.
det, vi gør ved miljøet – positivt
ges at styrke evnen til at træﬀe
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Indsamling af underskrifter
for video-overvågning
Dansk Folkeparti i Kolding Byråd, er stærkt utilfredse med at
Sydøstjyllands Politis ledelse ikke vil give tilladelse til videoovervågning i Koldings gågader.
Derfor har parti besluttet at
samle underskrifter ved kulturnatten den 25. august.
Viceborgmester Søren Rasmussen, siger: - Vi oplever at der er
stor opbakning både fra de forretningsdrivende
i
Kolding
midtby og blandt borgerne i
kommunen, til videoovervågning.
- Vi hører, særligt fra mange unge mennesker, at de ville føle
større tryghed bl.a. i nattelivet.
Da vi sidste begyndte, at samle
underskrifter for en genåbning
af Buen for biltrafik, åbnede det
døren ved de andre partier i by-

rådet, og endelig skete der noget. Nu vil vi se, om vi ikke på
samme måde kan vise politiet, at
det faktisk er et udtalt ønske
med videoovervågning.
- Der er stor undren over, at politiets ledelse ikke vil tillade
overvågningen, når alle ved, at
det første de menige betjente
gør, når der er sket en forbrydelse, det er at lede efter overvågningsbilleder. Vi har da også fået opbakning fra flere politibetjente, der ønsker, vi får held
med at overbevise deres ledelse,
siger Søren Rasmussen.
Dansk Folkeparti samler underskrifter fra deres bod i Torvegade ved rådhuset, fra kl. 13.00, på
kulturnatten, fredag den 25. august.

Vandretur til og rundt på Æbelø
Skovøen i bunden af Kattegat, et naturparadis ud over det sædvanlige.
Turen er ret krævende. Vi starter lørdag den 26. august ved Jersore/
Lindø (hvor vadevejen begynder).via Æbeløholm og Brådet, til
Æbelø.
Turens samlede længde er ca. 15 km(deraf er 2 x 1,5 km gennem 1080 cm vand).
Husk solidt fodtøj, vand, madpakke og evt. regntøj og kikkert.
(Gamle sko til turen i vandet).
Æbelø ligger i Kattegat lige nord for Fyn, kun 3,5 km fra moderlandets nordkyst og ved et drej næsten helt forbundet med denne.
Æbelø kaldes ofte prikken over Fyn. Øen er ca. 2,1 kvadratkilometer
og syd for øen ligger de små øer: Brådet, Dræet og Æbeløholm.
Æbelø er indbegrebet af et dansk kystlandskab. Den enestående naturskov, de smukke drag, strandenge og slotte kyststrækninger gør
stedet til noget helt særligt.
Præcis starttidspunkt er nødvendigt af hensyn til tidevandet
Hvis vejret er for dårligt til at vandre ved Æbelø går turen til Gyldensteen Strand, der er et stort inddæmmet og drænet fjordområde.
Turen er arrangeret af DGI Turfriluftsliv – tilmelding nødvendigt på
79404400 eller www.dgi.dk/201710508419
Turledere/info.:Børge Lund, tlf. 7555 3468 / 6177
2755, b.lund@me.com,
Med på turen er også geolog Søren Skibsted
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Frivilligfest
med Johnny
Reimar
Der er i øjeblikket invitationer
på vej ud til alle frivillige på seniorområdet i Kolding Kommune. Der årlige frivilligfest
skal afvikles den 13. september, og der plejer at deltage 700
-800 mennesker.
– Frivilligfesten er en påskønnelse for den kolossale og
uundværlige indsats, de frivillige gør på seniorområdet. Vi
vil så gerne vise, hvor meget de
Johnny Reimar
betyder, og hvor meget vi påskønner deres indsats. I år har vi
været så heldige at få Johnny Reimar til at underholde. Han skal faktisk til Spanien samme dag, så vi starte en time, før vi plejer for, at han
kan nå sit fly. Der bliver også fælles sang, hvor vi skal synge den nye
Danmarkssang, ”Du er mit Danmark”, som er skrevet af to lokale.
Teksten er skrevet i et samarbejde mellem komponist og pianist Bente
Ibenfeldt og den dengang kun 16årige Sabina Haugaard Stuke, og
Bente Ibenfeldt har selv sat musik til. Rebbøl Band spiller traditionen
tro op til dans, så det skal nok blive festligt, siger seniorudvalgsformand Søren Rasmussen.
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Sommerfest på Basagerhus
Fredag den 25. august er der stor sommerfest på Basagerhus. Festen begynder kl. 17, og som noget helt nyt bliver der stillet en pølsevogn op,
fortæller Connie Hermansen.
- Her kan man få alle slags pøler. f.eks. hotdogs, ristede pølser eller almindelige. Og så kan man slukke tørsten med f.eks. en Cocio. Senere
er der is, og vi slutter med en kop kaﬀe.
- Til festen har vi inviteret alle aktivitetscentrets brugere, forbindelser
og beboere, og der er tilmeldt 60.
For arrangementet med pølsevognen står Daddys Pub. Festen er blevet
mulig, efter at Jubilæumsfonden har skænket aktivitetscentret 10.000
kr.
- Vi er naturligvis klar over, at vi kolliderer lidt med kulturnatten i Kolding, siger Connie Hermansen, men vi ser frem til sommerfesten, og vi
har bestilt godt vejr.
_______________________________________________________________

Kloge ord
fundet på
Facebook
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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
François Ozon,
sidst aktuel med
’Min nye veninde’,
overrasker med et
gudesmukt historisk melodrama,
der udspilles i tiden
efter Første Verdenskrig. Den unge
Anna har mistet sin
forlovede, soldaten
Frantz, der er faldet
i kamp. Hendes
lidenskaber genvækkes, da en ung
franskmand dukker op i
hendes tyske hjemby og
lægger blomster ved Frantz’
grav. Mødet med hendes
afdøde forlovedes ven lindrer Annas sorg, men blotlægger også skjulte sandheder. François Ozon er en
elegantier af Guds nåde og
udvirker mirakler med en
overvejende sort-hvid billedside, der agerer bagtæppe for en historie, hvor instruktøren excellerer i klassiske twists og seksuel am-

bivalens.
Spille dato:
Den 23., 24., 25. og 27. august
kl. 19.30. Den 27. også kl. 15.00.

Spilletid: 1 timer 53 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
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Viste du det om Norge
...hvert år sælges lige knap 60 millioner
frostpizza i Norge. Det betyder, at nordmændene spiser mest frostpizza pr. person
i verden.

mener, at det danske
sprog volder nogle journalister besvær.
På Ekstra-Bladets nyhedsside kunne man forleden læse: Politiet er
overbevist om, at ubåden
er sunket bevidst.
Det var da en ordentlig
mundfuld!

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.

…vi danskere handler for plus minus 5-6
millarder årligt syd for grænsen. Men nordmændene handler for over 10 millarder i
Sverige!
…Statens Pensjonsfond Utland er det oﬃcielle navn for det som populært kaldes Oliefonden. Den er på 4500 milliarder kroner,
og vokser med ca. 200 milliarder hvert år.
…når klokken er tyve minutter over to, er
den “ti på halv tre” på norsk.
…hvis du er lidt småsulten og har lyst til
chips, kan du spørge efter “en pose potetgull” i butikken.
…og så det med bokmål og nynorsk. Nynorsk i skrift bruges af ca. 15% af nordmændene, men lidt mere i tale.
…slalom er (naturligvis) oprindeligt et
norsk ord.

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

