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Kolding
i julepynt

Smukt ser det ud, når
byens gader som her
Jernbanegade, er
pyntet op mod jul.
Foto: Eva Kristensen
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Venstres kanonvalg
Venstre i Kolding sikrede sig som bekendt et kanonresultat ved det nys overståede kommunalvalg. Trods modgang på landsplan gik Ventre lokalt frem og fik absolut
flertal i det nye byråd.
Fremgangen må tilskrives en dygtig borgmester, som har
formået at lede sin by fornuftigt og at rydde op i fortidens
slendrian.
Samtidig har han evnet at formidle et bredt samarbejde i
byrådet ved bl.a. at betro andre partier tunge udvalgsposter. Således har han atter givet posten som formand for
seniorudvalget til en DF’er, som har opnået gode resultater for Koldings ældre.
Men midt i sejrsglæden har byens borgmester ifølge JydskeVestkysten sagt, at han ikke er uvillig til at tage fire år
mere, når vi skal til valg i 2021.
Dermed fraviger han sit tidligere udsagn om, at dette var
hans sidste valgperiode. Også bykonger har deres tid, og
et godt råd er at træde tilbage, når man har nået toppen,
og ikke spå om fremtiden. Det gælder både i erhvervslivet
og i politik.
LGH
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Julemarked på Koldinghus samler byen
ske specialiteter, kød og pølser
fra frilandsgrise fra den lokale
producent Susannesholm og olier, tørrede frugt og snacks fra Sa-

Der var trængsel om boderne på Koldinghus i 2016. Foto: Peter Kristensen
Koldinghus holder den 9. og 10.
december det hidtil største julemarked på byens gamle slot. I år
vil Slotsgården være fyldt med
middelaldertelte, hvor der serveres mad, pandekager, varme drikke, bagværk og god kaﬀe. Her
kan besøgende nyde duften af jul,
høre julemusik, købe juletræer og

pyntegran eller bare nyde julestemningen.
Fødevaremarkedet er i år udvidet
med adskillige boder, så der er rig
mulighed for at købe særlige julespecialiteter med hjem, bl.a. julesnaps, chokolade, specialøl, brændevin, mjød og krydderposer.
Derudover kan der købes italien-

lattøsen, som er fast vært på TVprogrammerne Årstidens Spisekammer samt live-kok i køkkenet
på TV2’s Go’ Morgen Danmark.

KOLDING SENIOR
Inde i slottets lokaler vil der være
fyldt med boder, der bl.a. sælger
kunsthåndværk, håndlavede lys
og julepynt, tasker af genbrugsmaterialer, keramik, glaskunst,
økologisk tøj til børn og voksne,
hjemmesko, fair-trade kurve og
designertøj. Her kan man også købe designersmykker og få repareret sine gamle smykker.
Under lysekronerne i Riddersalen
vil der være gammeldags julestue:
Madkælderen serverer gløgg og
æbleskiver, der vil være levende
musik med flere lokale kor og musikere For børnene er der en
workshop, hvor man kan stemple
og sende sit eget julekort. Hvis
man også ønsker at sende et brev
direkte til julemanden, kan man
aflevere sit brev i en gammel postsæk.
Det er i år 4. år i træk, at Koldinghus afholder julemarked med et
nyt koncept, hvor kodeordene er
kvalitet, godt håndværk, god mad
og julegaver, man ikke kan finde
andre steder. Besøgstallet var sidste år 7500 og har hvert år været
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stigende, så det er et tegn på, at
byens borgere har taget det nye
julemarked til sig. Desuden har
der være stor rift om at få en bod
på markedet, som allerede måtte
melde udsolgt for flere måneder
siden.
Museumsdirektør Thomas Thulstrup siger om julemarkedet: “Vi
har de sidste 3 år fået opbygget et
rigtigt hyggeligt julemarked.
Hvert år har vi lært lidt mere om,
hvad koldingensere gerne vil opleve til et rigtigt julemarked på
byens gamle slot. Vi har lyttet til
vores gæster, ændret og justeret
for hvert år, så vi stille og roligt
har fundet det rigtige koncept, der
lige passer til Koldinghus. I vores
vision står der, at vi gerne vil være byens samlingspunkt. Og julemarkedet er et af de events, som
virkelig samler byen. For mig - og
for mange tror jeg - bliver det
først rigtig jul, når man har ønsket
hinanden glædelig jul på markedet på Koldinghus.”
Weekenden for julemarkedet ligger i år i samme weekend som

Julemarked på Koldinghus. Foto: Peter Kristensen
Kolding Light Festival, så har man
lyst til at forlænge oplevelsen, når
julemarkedet lukker lørdag aften,
så kan man blive på slottet, nyde
sin aftensmad eller aftenkaﬀe, de
levende lys, ilddans i slotsgården
og udsigten fra tårnet over byens
mange lysinstallationer.
Julemarkedet på Koldinghus finder sted lørdag den 9. december
fra 10.00-17.00 og søndag den 10.

december fra 10.00-16.00
Det koster 50 kr. at besøge Koldinghus Julemarked, og billetten
gælder begge dage.
Der er gratis adgang for alle under 18 år og for medlemmer af
Museumsklubben og Erhvervsklubben. Julemarkedet er arrangeret i samarbejde med Den Kongelige Hoftieneste.
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Atter juletræ ved banegården
Igen i år bliver der rejst et juletræ
på Banegårdspladsen i Kolding til
glæde for de mange rejsende og
byens borgere.
Sidste år vendte juletræet efter en
pause på flere end 10 år tilbage til
Banegårdspladsen, da Ruth og Ib
Lohmann fra Sjølund donerede et
juletræ til pladsen. Den tradition
videreføres i år, hvor Erhardt Møller, Vejlevej 353, Kolding, har
skænket en godt otte meter høj
nordmannsgran. ”Vi er meget taknemlige for træet og ser frem til, at
julestemningen kan brede sig på

Banegårdspladsen til glæde for
Koldings borgere og de mange rejsende,” siger borgmester Jørn Pedersen. Juletræet bliver tændt
mandag den 27. november 2017,
kl. 11. Her byder Midtbyens Børnehus træet velkomment med sang
og dans, mens Erhardt Møller
sammen med borgmesteren tænder lys i træet.
I forvejen bliver der traditionen tro
opsat juletræ på Akseltorv i Kolding. Det træ blev tændt fredag
den 24. november kl. 17.30 .

Erhardt Møller har skænket juletræet, som kommer til at skabe julestemning på
Banegårdspladsen i Kolding frem til jul.

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.
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Jul på Landbomuseet
Landbomuseet
Kolding
holder
det traditionelle julemarked i
weekenden lørdag den 9. og søndag den 10. december, begge dage kl. 10 – 16.
Fæld selv dit juletræ i skoven eller køb friskskovede Nordmannsgran juletræer både i skoven og
på gårdspladsen ved museet. Der
bliver som tidligere år mulighed
for at komme til juletræsstykket i
skoven med traktor og vogn.
I stalden kan du opleve den helt
rigtige julestemning. Her kan du
få varmen og købe gløgg, varm
kakao, æbleskiver og grillpølser.
Julemanden besøger stalden lørdag kl. 11, 13 og 15.30.
Der er boder som byder på mange fine ting til pynt og pakker –
udtaler formanden for Landbo-

museets bestyrelse Otto Krogh.
Det sker i hønsehuset, og her kan
du lørdag den 9. december komme ind og lave en julebuk i halm.
Der er også boder, som bugner
med spændende juleting. Weekenden byder på flere sjove aktiviteter for både voksne og børn.
Benyt lejligheden til at gå en tur
gennem Landbomuseets hyggelige og julepyntede lokaler.
Landbomuseet har åbent begge
dage med fri entré.
Du er velkommen til at komme
og se de mange nisser og indsnuse atmosfæren fra livet på landet
ved juletid.

Ny sortering af restaffald
i Kolding Kommune
Så lød startskuddet, og nu
ruller madaﬀaldsprojektet
ud i Kolding Kommune.
I uge 47 modtog ejendomsejerne i Lunderskov
og Vamdrup et brev i eBoks om, at de nu kan
vælge nye aﬀaldsbeholdere til madaﬀald og restaﬀald.
Det betyder ny sortering,
hvor fx æbleskrog, sovs
og kyllingeben skal sorteres fra fx bleer, pizzabakker og støvsugerposer.
Projektet er så stort, at det
rulles ud i fem faser, og i
2019 er alle borgere i Kolding Kommune med.
På billedet ses en af de aﬀaldsbeholdeI brevet fra Kolding Komre, som de fleste borgere bliver tilbudt.
mune følger man et link til
en formular, hvor man kan
se, hvilke aﬀaldsløsninger, der er at vælge mellem.
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”Vi er selvfølgelig interesseret i at
sætte serviceniveauet højt, når det
kommer til genbrug og grøn omstilling. Derfor giver vi borgerne
mulighed for selv at vælge deres
aﬀaldsløsning. Der er 42.000 husstande i Kolding Kommune, og de
har alle forskellige behov. Det forsøger vi at komme i møde her”,
fortæller Henrik Martinsen,
aﬀaldschef i Renovation.
Dem, der ikke vælger en ny
aﬀaldsbeholder, får den beholder,

7
som Kolding Kommune anbefaler.
Den er på hjul og lavet af genbrugsplast. Derudover er den større, fordi den bliver tømt hver anden uge – modsat i dag, hvor alle i
kommunen får tømt aﬀaldsbeholdere hver uge.
De nye beholdere lander hos borgerne i Lunderskov og Vamdrup i
april 2018.
Sammen med beholderne får borgerne også en lille køkkenspand til
at sætte under vasken og tilhøren-

de grønne plastposer til madaﬀald.
De borgere, der ikke ønsker køkkenspanden, kan vælge den fra,
når de vælger aﬀaldsbeholder.
Man kan læse mere om projektet
på www.kolding.dk/madaﬀald.
Her er der svar på de hyppigst
stillede spørgsmål. Fx kan man læse, hvad man skal gøre med sin
gamle aﬀaldsbeholder, når der
lander en ny.
Sidste frist for at vælge ny aﬀalds-

beholder er 12. december 2017.
Døgnåbne genbrugspladser, mindre til småt brændbart, flere miljøstationer til flere typer aﬀald og en
storskraldsordning er alle gennemførte initiativer, der gør Kolding Kommune til en grønnere
plet på danmarkskortet.
Og næste skud på stammen er en
ordning til madaﬀald.
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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
Da Harry Hole vender tilbage
til politigården i Oslo med
endnu en omgang tømmermænd, venter der ham et overraskende brev; en personlig
hilsen om et bebudet mord –
signeret med tegningen af en
snemand. Da han på en opgave med den unge Katrine Bratt
på gerningsstedet støder på
netop en snemand, bliver han
klar over, at han har fået en
udfordring direkte fra en seriemorder, der nu står bag det
ene bestialske mord i Oslo
efter det andet. Men ikke nok
med det: inden for sine egne
rækker opdager han, at Katrine, der er forflyttet fra Bergen,
har en særlig interesse i sagen
om snemanden – på grund af
en lignende sag for flere år
siden i sin hjemby. Og mens
Harry og Katrine tilsyneladende bliver trukket rundt ved
næsen af den udspekulerede
morder, må politiet gå på listefødder for ikke at skabe panik
og skandale, så Oslos mulig-

heder for at blive værtsby for
verdensmesterskaberne skal
komme i fare. Og det bliver
ved med at sne …
Spille dato:
Den 29. og 30. nov. samt 1. og
3. dec. kl. 19.30
Spilletid: 2 timer 5 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 i Sverige har kirken
bestemt, at Gud ikke længere
er hankøn men intetkøn og
derfor skal omtales som ”hen”
i stedet for ”han”. Det giver
sikkert en masse arbejde med
at omskrive salmer og at finde
en ny betegnelse for ”Fader

vor”.
Til de svenske tanker er der
kun at sige Vorherre bevares.

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
Også julebrygningen stillede særlige krav til
husmoderen. Til jul kunde der på en bondegård godt brygges øl af ti skæpper malt, deraf blev der en tønde gammelt øl, en tønde
juleøl og lidt bagefter til dagligt øl.
Lillejuleaften var halvhellig, dog ikke for
husmoderen, for hvem det gamle ord passede: ʺSelv om året er aldrig så langt, så er lillejuleaften trangʺ. Lillejuleaften kogtes en
stor portion flæsk, medister, ribbenstykker,
gåse- og fårekød til saltmadsfadet, der brugtes til traktering af julens uventede gæster,
som ikke måtte gå bort, uden at have nydt
noget, da de ellers vilde ʺbære julen udʺ.
Juleaftensdag kogte husmødrene hele Danmark over grød til julemåltidet (også husets
gode værnende vætte, gårdboen eller nissen,
som han oftest kaldtes, skulle have sin julegrød med et godt smørhul i). Efterretten var
forskellig i de forskellige egne.
Ældst var sikkert den sønderjyske juleret:
kogt eller røget svinehoved, i det meste af
det øvrige Danmark erstattet med sylte til
julefrokosten første juledag eller med ribbensteg.
Gåsesteg som anden ret kendes fra Middelalderen. Fra først af er vel julens gåsesteg,
som vi nu regner for den typiske danske julespise i hovedstads- og købmandshjem,
overført fra mortensaften.

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

