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Nissetid

Julen nærmer
sig,og en husejer på Gefionvej i Kolding
har muntret
sig med at lade en nisse titte frem.
Foto: Eva Kristensen
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Flere kolde hænder
Vi har brug for flere varme hænder. Det er der bred enighed om hos kommunalpolitikerne i disse dage.
Men vi har jo også kommunalvalg på tirsdag, så det er let
at love eller at ønske sig noget.
Sagen er, at vi har fået færre varme hænder siden 2006.
Der er blevet 3700 færre lærere og 6300 færre pædagoger i
løbet af 10 år. Og det er sket samtidig med de kolde hænders, akademikernes, enorme fremmarch i kommunerne.
Antallet af dem er vokset med 50 pct. i samme periode.
Det fremgår af en analyse, som Altinget har foretaget.
Den oﬀentlige sektor i Danmark er ikke bare verdens største pr. indbygger. Den bliver også ved med at vokse. I
2016 betalte vi danskere 31 milliarder kroner mere til det
oﬀentlige forbrug, end vi gennemsnitligt gjorde de foregående ti år.
Men flere ansatte betyder ikke, at en forvaltning får mere
fra hånden. Og slet ikke, at modtagere af velfærd blandt
borgerne får bedre liv.
LGH
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Vær kreativ sammen med børn og unge
teknikker får man som barn, og
voksen, en unik lejlighed til at
være sammen som familie og bli-

Vær med når Kolding Billedskole
inviterer familien på Trapholt.
Kunne du tænke dig at være kreativ sammen med dit barn eller din
teenager? Og på samme tid få en
god oplevelse, hvor kunsten er i
fokus? Så vær med, når Kolding
Billedskole igen åbner op for succesen med afholdelse af familieworkshops for dig og dit barn i
vinterhalvåret 2017 og foråret
2018.
Baseret på konceptet om at tegne
og opleve inviterer Kolding Billedskole til familieworkshops for

alle børn i alderen 7 år og op, og
deres voksne – såvel onkler og
tanter, som bedstemor, bedstefar,
og far og mor. Familieworkshopsene finder sted på udvalgte lørdage fra november 2017 og indtil
maj 2018, og tager udgangspunkt
i Trapholts aktuelle udstilling
EAT ME.
Sammen oplever familierne udstillingen på Trapholt, og undervejs arbejder børn og voksne både
hver for sig og i fællesskab med
inspiration i udstillingens værker.
Med tegning og forskellige andre

ve klogere på kunstnerne, mens
man dykker ned i kunsten. Undervejs får du hjælp fra billedsko-
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lens undervisere, som også er med til at sætte dig i gang og sparre
med ideer.
”Billedskolens familieworkshops plejer at være utroligt populære og
hurtigt udsolgt. Jeg tror, det er, fordi man i familierne rigtig gerne
vil lave noget kreativt sammen. Måske har man ikke så tit tid til det
derhjemme; måske skal man konkurrere lidt mere om opmærksomheden med søskende, IPads, osv.”, siger koordinator på Kolding Billedskole, Liv Grud Vestbjerg, som uddyber; ”På Billedskolen får
man et særligt ”rum” for fordybelse i en helt unik ramme, hvor man
kan mødes i billedkunstens univers, have tid sammen og stof til gode snakke undervejs og bagefter, om det man har set og oplevet. Det
kan måske være første gang barnet eller den unge får mulighed for
at dele sin glæde ved billedkunst med en fra familien, en god nabovoksenven, el. lign. – og naturligvis også den anden vej rundt. Uanset hvilke forudsætninger man har, så skal man absolut ikke være
bange for at hoppe ud i det – øvelserne er af en type, hvor alle, der
har lyst, kan være med.”
Hvis du kunne tænke dig at være med til at opleve og tegne på
Trapholt med Kolding Billedskole, skal du være hurtig på tasterne
og tilmelde dig og dit barn, barnebarn, nabobarn, niece eller nevø på
Kolding Kommunes Netbutik.
Du kan vælge mellem følgende datoer: Lørdag 25. november 2017,
lørdag 27. januar 2018, lørdag 24. februar 2018, lørdag 21. april 2018
og lørdag 5. maj 2018.
Læs mere om familieworkshopsene og billedskolens øvrige tilbud
på www.koldingbilledskole.dk. Her finder du desuden også link til
tilmelding på Kolding Kommunes Netbutik. For yderligere informationer kontakt underviser og koordinator Liv Grud Vestbjerg på
mail livv@kolding.dk
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DANSK FOLKEPARTIS KANDIDATER
TIL BYRÅDSVALGET 21. NOVEMBER

UDVIKLING I HELE KOMMUNEN
FLERE VARME HÆNDER I ÆLDREPLEJEN
BILLIGERE BØRNEPASNING
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Velfærdssamfundets
mange
ansigter
Koldingbogen 2017 sætter med
årets tema fokus på velfærdssamfundet fra en lokal vinkel.
I 12 artikler serveres en række
forskellige perspektiver på udviklingen af vores lokale velfærdssamfund. Der fortælles
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både om de første sundhedsplejersker i Kolding, Hanna Andresens erindringer fra sin tid i
Gademix, ældreforsorg i Hejls
samt ikke mindst den dramatiske fortælling om unge Helenas
flugt fra Østpreussen til Strårup
Mark lidt uden for Kolding –
og meget, meget mere.
Tiden efter Anden Verdenskrig
er den periode, der typisk knyttes sammen med fremvæksten
af en egentlig velfærdsstat, men
velfærdsstatens historie rækker
tilbage til de første egentlige so-

cialpolitiske reformer i den sidste del af 1800-tallet. Dvs. fattiglovgivning, alderdomsforsørgelse, sygeforsikring og ulykkesforsikring. Centralt her står
sognekommunernes administration af nogle af de mange
opgaver, der så småt begyndte
at vokse frem i løbet af 1800tallet, og som kommunalbestyrelserne gennem tiden har
overtaget, og som har vokset
sig til den storkommune, som
vi kender i dag.
Bogen blev præsenteret ved en

reception i Nicolai Scene i Nicolai-komplekset i onsdags.
Koldingbogen 2017 udkommer
for 47. gang, og den udgives af
Kulturudvalget og Kolding
Stadsarkiv. Bogen er på 216 sider og Mette Kirstine Lund har
stået for design og opsætning.
Den sælges for 150 kr. hos byens boghandlere, LIVA, Museet
på Koldinghus, Martensens
boghandel i Christiansfeld og
Kolding Kommunes netbutik.

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.

KOLDING SENIOR

6

Holger Drachmann hyldes med bog og CD
De fleste kender nok den danske nationalskjald Holger Drachmann af navn, men nu har de alle en enestående lejlighed til at blive lidt klogere på ham:
Hvem var han egentlig? Hvad har han bidraget
med? Hvorfor skal vi nu høre om ham?
Drachmann var lidt af det hele: Maler, digter, journalist, skuespilforfatter, rejseskildrer, levemand,
provokatør, samfundskritiker og -debattør, glad for
kvinder og vin, godgørende og hjælpsom over for
de svage i samfundet, rastløs og manisk produktiv
men altid i pengemangel samt meget mere – og lidt
til. Mange etiketter kan sættes på denne spændende
og alsidige digter og personlighed, og de fleste har
nok et gran af sandhed i sig.
Hans aske ligger begravet i klitterne ved Skagen, og
dette faktum har gjort, at Skagen i dag nærmest har
fået ”eneret” på ham. Men Holger Drachmann var
rastløs – og altid på farten. Han havde gang i mange
projekter og tilbragte store dele af sit liv på rejse og
ophold rundt omkring i Danmark og Europa – og
sågar et par år i USA, hvor han var på tourné med
sine viser, digte og sange, som var blevet oversat til
engelsk.
Drachmanns Venner, alias Lene Oustrup og Peter
Lorenzen fra Nørup ved Vejle, har brugt en håndfuld år på at undersøge Drachmanns færden rundt
omkring – og ikke mindst i Kolding og omegn.

Lene Oustrup
og Peter Lorenzen.

Drachmann holdt meget af at komme i ”Marielund”, hvor han havde sin yndlingsbænk. Her tilbragte han mange timer med at sidde og tegne og
digte – samt lade sig beværte på det nærliggende
gæstgiveri.
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Han skrev et hyldestdigt til Marielund og den daværende krovært, Jens Chr. Bølling.
Dette digt opbevares i dag på
Koldinghus Museum.
Peter Lorenzen har sat melodi til
digtet, som indgår som titelnummer på den nye CD.
I øvrigt er de fleste af melodierne
komponeret af Drachmanns Venner inden for de sidste fire-fem
år.
Med CD’en følger en bog på 64 si-
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der med alle teksterne samt historier og anekdoter om Holger
Drachmann – skrevet af Drachmanns Venner og udgivet på eget
forlag.
Ligeledes beskriver bogen baggrunden for de 13 viser og sange
på CD’en.
Bog og CD præsenteres ved et musikalsk foredrag i Kolding – tæt på
Holger Drachmanns elskede skov,
Marielund.
Det kommer til at finde sted lør-

dag den 25.
november kl.
16.00 på Nicolai Scene, Skolegade 2, 6000
Kolding.
Der er gratis
adgang og ingen tilmelding.
Alle er velkomne.
Der er plads til
150 tilhørere.
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Kolding skal afgive
lærlingeløftet
Jeg så gerne en endnu stærkere
kommunal indsats for at skaﬀe lærepladser til de unge i Kolding
Kommune. Faktisk står 156 unge i
Kolding lige nu uden en læreplads
– og det endda i en tid, hvor virksomhederne skriger på faglært arbejdskraft.
Vi skal gøre mere som kommune
for at få sat stik i mellem de unge
og virksomhederne. Derfor har jeg
skrevet under på lærlingeløftet,
hvor jeg har sagt ja til at arbejde for
– hvis jeg kommer i byrådet - at
kommunen tager flere elever selv
og brugen af uddannelsesklausuler
udbygges, så de virksomheder,
som handler med kommunen også
tager lærlinge.
Trekantsområdet har 270.000 arbejdspladser. En god portion af
dem kommer til at mangle lærlinge
rigtigt hårdt i fremtiden. Det kræver, at vi uddanner flere – og derfor skal virksomhederne også oprette flere pladser, hvis det ikke for
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MIN MENING
alvor skal gå galt. Det skal de, både
for deres egen skyld, men så sandelig også for de unges skyld, så de
ikke opgiver uddannelse, når de ikke kan få lærepladsen.
Karina Lorentzen Dehnhardt
Borgmesterkandidat for SF
Sindalvej 4
6000 Kolding

Succes med buskort til seniorer

Vi sætter gang i rigtig mange ting
på seniorområdet i Kolding Kommune. Nogle gange overraskes vi
over, hvad der virker, og hvad der
ikke gør.
En af de ting, som fra starten har
været særdeles populært, er årskortet til busser i Kolding Kommune
til 400 kr., til mennesker på 67 år og
derover. Det var nu ikke nogen
overraskelse.
Det giver let og billig adgang til, at
komme rundt til de mange aktiviteter der, besøge venner og bekendte

og meget andet. Det giver livskvalitet.
Vi er jo i den meget glædelige situation, at mange seniorer er frivillige i foreninger og klubber. Nu skal
de heller ikke have en urimelige
udgift, til at komme frem.
Buskortet bør derfor fortsætte efter
de to forsøgsår, 2017 og 2018. Ordningen bør også omfatte borger der
har nået alderen for folkepension
og førtdispensionister.
Da der ikke er så gode busforbindelser i weekenden og i aftentimerne til bl.a. Vamdrup og Lunderskov, bør ordningen også omfatte kørsel med tog, inden for
kommunegrænsen.Det vil jeg arbejde for.
Søren Rasmussen
Formand for Seniorudvalget
Dansk Folkeparti
Primulavej 7
6000 Kolding

spare 7.800 kr. om året ved at flytte
til Haderslev Kommune fremfor til
Kolding Kommune. Imens er en
vuggestueplads 12.000 kr. billigere
om året i Vejen Kommune. Lyder
det som en god salgstale? Nej, vel.
Jeg ønsker at sænke prisen på vores
dagtilbud uden at gå på kompromis med kvaliteten. For mig er det
tydeligt, at vores kommune bliver
en meget mere attraktiv bosætningskommune med lavere priser
på børnepasningsområdet. For flere tilflyttere er lig med flere arbejdstagere, som igen tiltrækker
virksomheder. Begge dele giver et
øget skattegrundlag og flere penge
i kommunekassen.
Billigere børnepasning er på den
måde en investering, der giver mening. Men vigtigst af alt, så vil rigtig mange børnefamilier i Kolding
Kommune få mere luft i husholdningsbudgettet, og hvem kan være
Billigere børnepasning imod det?
Kristina Jørgensen
Står du og overvejer at flytte til TreNæstformand i Børne- og Uddankantsområdet og har du et barn,
nelsesudvalget (DF)
der skal gå i dagpleje? Så kan du
Bakken 15, 6640 Lunderskov
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Gestapoagenten, der skiftede side
Anna Marie Christensen …
hvem var hun?
Onsdag d. 29. november får
Lokalhistorisk Forening for
Kolding og Omegn besøg af
Henrik Werner Hansen på
KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

DR Romanklubben – læs i Kolding

Nu inviterer Koldingbibliotekerne til romanklub i samarbejde med Danmarks
Radio. Her læser bogklubber over hele landet de samme bøger og slutter sæsonen med en stor finale, hvor bogklubberne er med til at vælge årets bedste roman.
De første tre/ to bøger er allerede valgt, nemlig Maren Uthaugs ”Hvor der er
fugle”, Jonas T. Bengtssons ”Sus” og Agnete Friis ”Sommeren med Ellen”. Sæsonens sidste tre bøger meldes ud 1. december.
Biblioteket sørger for bøgerne til Romanklubben. Man mødes seks tirsdag aftener og snakker om månedens roman. Bogklubben mødes en gang hver måned,
første gang i december. Den mødes i alt 6 gange i denne sæson.
For bordenden sidder en ordstyrer med bonusinfo om forfatteren, og ordstyreren sørger samtidig for, at alle kan komme til orde. Hvis der er én af bøgerne,
man synes lyder ekstra spændende, er man meget velkommen til at melde sig
som ordstyrer for en aften.
På Litteratursiden.dk kan man løbende følge den landsdækkende debat om
månedens roman, og man kan selv deltage. Desuden får men adgang til ekstra
bonusinfo om forfatteren og bøgerne.
Det er gratis at være med, men man skal tilmelde sig så snart som muligt, for
Henrik Werner Hansen
antallet af pladser er begrænsede. Man tilmelder sig på bibliotek@kolding.dk
eller direkte på biblioteket.
ægtemanden, der i 50 år var uvi- DR Romanklubben er et samarbejde mellem Danmarks Radio og Litteratursidende om hendes fortid.
den.dk
Efter retsopgøret og nogle års af- Datoer for romanklub
Tirsdag 12. dec. 2017 kl. 19-21
Maren Uthaug: ”Hvor der er fugle”
soning formåede hun at skjule
Jonas T. Bengtsson: ”Sus”
sin nazistiske fortid for omverde- Tirsdag 16. jan. 2018 kl. 19-21
Tirsdag 20. feb. 2018 kl. 19-21
Agnete Friis: ”Sommeren med Agnete”
nen, og hun skabte sig en helt ny
Tirsdag 20. marts 2018 kl. 19-21
Titel kommer 1. dec.
identitet og en strålende karriere Tirsdag 17. april 2018 kl. 19-21
Titel kommer 1. dec.
i København som kendte menne- Tirsdag 15. maj 2018 kl. 19-21
Titel Kommer 1. dec.

Tidl. chefanklager i Kolding,
Henrik Werner Hansen, har
skrevet bøger og holder foredrag
om spektakulære kriminalsager i
Kolding.
I sin bog ”Kamæleonen” fra 2016
er hele historien om Gestapoagenten fra Staldgården, Jenny
Holm (1916-1999), kvinden, der
mod krigens slutning skiftede
side.
Det er historien om hendes talrige ofre og elskere, om den sexfikserede retspsykiater, hun betroede sig til, den inhabile domskers yndlingshealer.
mer, der dømte hende, og om
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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
Tredive år efter den første
Blade Runner film, står
Ryan Gosling klar i rollen
som LAPD betjent K til at
opklare en dybtbegravet
hemmelighed med potentiale til at efterlade samfundet i totalt opløst kaos. Ks
opdagelse fører ham frem
til beslutningen om at finde Rick Deckard (Harrison
Ford), til trods for at han
har været savnet de sidste
30 år. – Med Denis Villeneuves som instruktør,
Ridley Scott som executive
producer og bl.a. Robin
Wright (House of Cards) og
Jared Leto (Suicide Squad) i
nogen af filmens øvrige
roller er der lagt an til en af
efterårets helt store, fantastiske filmoplevelse. – Vi
venter i spænding, vi venter på “Blade Runner
2049”!

Spille dato:
Den 22., 23., 24. og 26. nov.
kl. 19.00
Spilletid:
2 timer 43 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 hørt, at den politiske tone i byrådssalen er blevet
for hård.
Det har tv set på, og viser
som eksempel en borgmester, der forlanger, at et
medlem skal se hende i øjnene, når hun taler til ham.
Man kan jo spørge, om
borgmestre skal behandle
medlemmer som skolebørn.

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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Jul i helt gamle dage
Mens den almindelige bagning væsentlig udgjordes af grove, usigtede rugbrød og rugkager, måtte man til julebagningen bage en eller flere ovnfulde
sigtebrød (i juletiden måtte man kun
spise sigtebrød), der ellers var en sjælden kost på bondens daglige bord.
Man skulle endda bage så mange, at der
endog kunne gemmes et par til fastelavn.
Man skulle også bage flere meget store,
runde brød (i landbrødsform), der kaldtes julekager; de var ofte på 12-14 pund
stykket og var for en stor del bestemt til,
under navnet julegave, at foræres bort
til gårdens tyende, husmands- og håndværksfolk.
De danske julebrød kunne i visse egne
af landet være dekorerede ved hjælp af
kagestempler, men var i regelen udekorerede.
Der blev dog også bagt kager i mindre
format, som pebernødder, klejner,
vafler og især æbleskiver, vel nok den
danske bondes yndlingsbagværk.

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

