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Det gælder om at have øjnene godt med sig, når man
går en fototur i naturen.
Her er Eva Kristensens superfoto af isbelagte hyben
på Apotekerengen.
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En spændende uge forude
Vi går en spændende uge i møde. Det handler ikke
om julegaver men om Folketingets finanslov. Vil det
lykkes Lars Løkke at gennemtrumfe finansloven trods
de voldsomme uenigheder mellem Liberal Alliance,
som har truet med at stemme nej, og Dansk Folkeparti, som har krav om stramninger på udlændingeområdet?
Liberal Alliance har, man fristes til at sige som sædvanlig, stillet det ultimative krav, at tingene skal være
på plads inden jul. Dermed er fristen sat til på fredag,
og det hele falder på gulvet, hvis LA ikke bøjer sig i
sidste øjeblik.
Man må formode, at statsministeren i disse timer arbejder på højtryk for at løse den gordiske knude.
Egentlig en skam, at Liberal Alliance blev optaget i
regeringen, og skade at DF kører så hårdt frem med
ønsker om stramninger.
Begge partier burde i demokratiets ånd bøje sig, og lade os få julefred.
LGH
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Kolding fik sin faste torvedag i 1653
Af Poul Dedenroth‐
Schou
Fhv. museumsdirektør
Torvehandel i Kolding kan følges tilbage til middelalderen.
Omegnens bønder og
byens håndværkere
og kræmmere kunne
tilbyde deres varer til
Torvedag i Kolding 1853, (laveret tegning af Ferdibyens befolkning på
nand Richardt i Museet på Koldinghus)
torvet – butikker var
marked (Mikkelsdag 29. septemendnu ikke ”opfundet”.
De ældste bevarede byprivilegier ber), som dog 1490 flyttedes til
Skt. Franciskus dag, som er 4. okstammer fra Christian 1.s tid,
hvor byen fik sine købstadsprivi- tober.
Begge markeder måtte vare i tre
legier bekræftet i 1452. Heri indgik regler for den almindelige tor- dage, så der har været liv og glade dage i Kolding på disse tidsvehandel.
Da havde Kolding allerede fået sit punkter.
Gennem 1500- og 1600-årene
første store såkaldte årsmarked,
måtte kongerne gang på gang
nemlig Skt. Olufsmarked i 1447.
Som navnet fortæller, skulle mar- skride ind med forordninger for
at regulere torvehandelen i byerkedet afholdes på Skt. Olufsdag
ne for at sikre købmændenes næ29. juli.
ring og for at sikre forsyninger til
Senere fik man også et Mikkels-

byernes befolkning.
I Kolding har der tilsyneladende
ikke været en fast ugedag for torvehandelen.

Den fik man med åbent brev af
Frederik 3. 23. juli 1653. Den oﬃcielle torvedag var herefter tirsdag.
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Glædelig jul!

Godt nytår!

Torvedag i 1924. Foto i Kolding Stadsarkiv.
I dagens Kolding er tirsdag stadig
torvedag, på et tidspunkt er også
fredag blevet torvedag.
Men vore dages torvedag er langt
fra tidligere tiders. Strøgbutikker,
supermarkeder, indkøbscentre og
senest e-handel har taget en stor
del af detailhandelen.
Et helt særligt marked var det såkaldte ”Folkemarked”, der holdtes på Rendebanen.
Oprindelsen er ukendt, men hæn-

ger selvfølgelig sammen med de
to årlige skiftedage, dvs. 1. maj og
1. november, idet tjenestekarle og
-piger især i landbruget ansattes
på halvårlige aftaler.
Rektor Taubers skriver herom i
1822: ”Det hele ville have nogen
lighed med Afrikas slavetorve,
hvis ikke de glade ansigter og
den folkefest, der slutter forhandlingerne, viste, at det hele var frivilligt”.

Kære læsere
I mere end 11 år har jeg nu udgivet Kolding Senior, og det har
været en fornøjelse at udsende
den hver uge. Læsertallet er vokset og er nu ca. 2000. Det har jeg været taknemlig
for, men tiden er nu inde til at sige stop, da annoncemængden er blevet for lille til, at det er rentabelt at
lægge så stort et arbejde i at udsende avisen.
Jeg må derfor standse udgivelsen pr. 31.12. 2017.
I stedet vil jeg bruge tiden på at skrive en bog om
Kolding Folkeblad, som jeg var chefredaktør for i 10
år, med beskrivelse af nogle af de personer, der
medvirkede ved udgivelsen.
Den ventes at udkomme i løbet af 2018 til en pris på
omkring 150 kr. Interesserede kan forudbestille en
bog, da oplaget bliver meget begrænset.
Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår siger jeg tak til alle læserne.

Lars Gregers Hansen
PR Centret

Mail: 75502555@mail.dk
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Tre medaljevindere fejret på Kolding Rådhus
Det var med stolthed, at Kolding
Kommune med borgmester Jørn
Pedersen i spidsen tog i mod Mai
Ginge, Thomas Larsen og Mik
stampe, der var vendt hjem fra
VM i Las Vegas med metal til Kolding.
De tre atleter blev derfor budt på
champagne og de traditionelle
honningkager på Kolding Rådhus

med modtagelse fra byrådsmedlemmer og embedsmænd fra Kolding Kommune. Samlet set var der
6 Danmark 2 individuelle medaljer
ved Thomas og Mai, mens Mik og
Thomas var på holdkortet til femmandsholdet, der hentede den sidste danske medalje.
Der blev rettet et personligt til lykke til de tre atleter fra borgmester

Jørn Pedersen, der glædede sig
over at kunne se Kolding Kommunes logo i sammenhæng med præstationer på så højt niveau.
Formanden for BK-Trekanten KIF
Ole Stampe var glad for, at bowlingsporten bliver anerkendt i Kolding, og at der er plads til at give
sporten den omtale og ikke mindst
anerkendelse, der ligger i at blive

inviteret op på rådhuset.
Mai, Mik og Thomas fik overrakt
gaver og kunne fremvise medaljerne, og de behøver ikke pakke dem
alt for langt væk. Tirsdag samler
Dansk Bowling Forbund atleterne
til en hyldest i Sydbank Arena i
Kolding, hvor DR sporten også
kigger forbi.
Når opmærksomheden lægger sig
igen, venter der ny træning for de
tre atleter, der har lidt forskellig
hverdag. Mai er tandlæge i Nord-
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Billetsalg klar til julekoncerter i 2018

Borgmester Jørn Pedersen siger til lykke til Mai Ginge.

jylland og skal pendle til Kolding, mens Thomas er Danmarks
eneste fuldtidsprofessionelle
bowler og har stor adgang til de
gode faciliteter i Kolding. Mik
har et halvtidsjob i faderens revisionsselskab og er morgentræner
på Brændkjærskolens eliteidræts-

linje.
Uanset de forskellige tilgange til
sporten er de tre dog enige om
en ting. De er dedikerede til at
blive endnu skarpere og komme
tilbage til Kolding med guldet
om halsen næste gang, der skal
spilles mesterskaber.

De tre koncerter med Stig Rossen finder næste år sted lørdag den 8. december. I 2018 står Kolding Flisepudser Laug af 1985 traditionen tro bag
tre julekoncerter med Stig Rossen.
Næste år er det 23. gang, den populære sanger med en fortid i Kolding,
gæster Brændkjærkirken med sin originale julekoncert. Det sker lørdag
den 8. december kl. 15, kl. 17.30 og kl. 20.
Billetsalget til de tre koncerter er startet via Billetten (70 20 20 96), og lige som julekoncerterne er en tradition, er det også tradition i mange familier, at der blandt gaverne til f.eks. forældrene, er billetter til koncerterne i Brændkjærkirken.
-Nogen vil måske synes, at det er tidligt at sætte billetterne til koncerterne i december 2018 til salg nu, men det er der en god grund til. Vi oplever hvert år, at så snart koncerterne med Stig er overstået, kommer der
henvendelser om at købe billetterne til koncerterne året efter. Billetterne
er en populær julegave, lyder det fra oldermand Otto Skak.
- Vi skal helt tilbage til 1996 for at finde den første julekoncert med Stig
Rossen. Siden har vi hvert eneste år afviklet tre koncerter, og det bliver
altså også tilfældet næste år. Hvem Stig i 2018 tager med som gæstesolist, ved vi endnu ikke, men det vil vi naturligvis melde ud, så snart der
ligger en afklaring. Navnet har dog ikke den helt store betydning for billetsalget, for stort set alle kommer først og fremmest i Brændkjærkirken
for at høre det tidligere bysbarn.
At samtlige billetter til de tre koncerter hvert år bliver revet væk, er ensbetydende med, at Flisepudser Lauget får et overskud, som bruges til
velgørende formål.
Det er således Lauget, der har betalt for det nye springvand i Slotssøen,
og i forbindelse med årets koncerter donerede flisepudserne en hjertestarter til Brændkjærkirken samt penge til Sankt Nicolai Kirkes Drengeog Mandskor, Kolding Selvhjælp og Projekt Øst Børn.
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Nytårstur
rundt om
Donssøerne

Herefter går vi tilbage på søens vestside - en tur på ca. 10
km. Ved Soldaterbroen mellem Nørresø og Søndersø kan
man vælge at afkorte turen til
Igen i år byder DGI på en nyårstur kun at omfatte Nørresø, så vil
turen være på ca. 5 km. Husk
rundt om Donssøerne. Det sker
fornuftigt tøj efter vejret og
den søndag 1. januar kl. 13 med
start fra P-pladsen ved Vester Ne- godt fodtøj.Turen er gratis og
der er ingen tilmelding.
bel Kirke.
Donssøerne er et naturskønt områ- Turledere: Børge Lund, tlf.
6177 2755 b.lund@me.com
de med en interessant historie,
samt et rigt fugle- og planteliv. Tu- Ole Vingborg Bech, naturvejren vil gå fra Vester Nebel Kirke til leder fra Harteværket tlf. 6130
Nørresø, og videre øst om Sønder- 5135, olevingborgbech@yahoo.dk
sø til naturstien Kolding/Ferup.
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Soldaterbroen. Foto: Eva Kristensen

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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Lettere at finde P-plads i Kolding midtby
Nu er det blevet lettere at finde en
ledig parkeringsplads i Kolding
midtby. Et nyt elektronisk Phenvisningssystem guider bilister
frem til nærmeste ledige p-plads,
så man slipper for at køre frustreret rundt på jagt efter et sted at
sætte bilen.
”Det nye P-henvisningssystem vil
gøre det nemmere og hurtigere for
bilister at finde et sted at parkere.
Det er til gavn for den enkelte bilist, og det vil også få trafikken til
at glide bedre, når folk ikke skal
bruge så meget tid på at køre
rundt for at lede efter en ledig pplads,” siger trafikplanlægger Erik
Harbo, Kolding Kommune.
Det nye P-henvisningssystem er
netop taget i brug. De kommende
dage bliver brugt på at teste og
kalibrere systemet. Bilisterne skal
også lige blive dus med systemet.
”Som bilist kan man bruge det
nye P-henvisningssystem på flere
måder. Når man kommer til en p-

plads, viser skiltet ved indkørslen,
om der er plads. På den måde
slipper man for selv at skulle ind
på p-pladsen for at lede efter en
fri bås. Hvis der er fuldt booket, så
vil der ved de fleste p-pladser være skilte, som henviser til nærmeste p-område med ledig plads,” siger Erik Harbo og fortsætter:
”Enkelte steder i byen – f.eks. på
ringvejen – kan man stadig støde
på de gamle henvisningsskilte,
som blot viser vej. Her får man ingen info om ledige pladser. Men
når man kommer længere ind
mod centrum, støder man på de
nye dynamiske skilte, der hele tiden opdateres.”
Det nye P-henvisningssystem omfatter 18 parkeringsområder med
sammenlagt 2.038 p-pladser, heraf
35 handicappladser. Enkelte private p-pladser som f.eks. Føtex’ Phus er med i ordningen, men ellers omfatter systemet primært
kommunale p-pladser i centrum

og sydbyen.
Sammenlagt findes der 2.200 kommunale p-pladser i Kolding midtby. Hertil kommer cirka 700 kantstens-pladser med to timers parkering i tidsrummet kl. 9-17.
”Vi hører jævnligt, at der mangler

parkeringspladser i midtbyen. Vores belægningstal viser, at der er
ledige p-pladser i midtbyen – udfordringen har været at finde
dem. Det vil P-henvisningssystemet forhåbentligt afhjælpe,” siger Erik Harbo.
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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
Året er 1982. André Bamberski
modtager den
frygtelige besked, at hans 14årige datter er
død på sin ferie
hos sin mor og
stedfar i Tyskland. Han meddeles, at datterens død var en
ulykke, men
Bamberski er
overbevist om, at
det ikke forholder sig sådan og
går i gang med at undersøge sagen, der ender med at
blive en årelang kamp for
retfærdighed.
Spille dato:
Den 19., 20., 21. og 22. dec.
kl. 19.30

Varighed:
1 timer 27 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 flere hundrede dybfrosne ænder er
stjålet fra fødevarestyrelsen. De var egentlig beslaglagt som uspiselige
på to ulovlige slagterier
på Fyn og i Thy, men nu
er de pist væk.
Og det er ikke en avisand!

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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Andre lande - andre skikke
For tjekkerne handler julen ikke kun om
god mad og gaver. Den er nemlig også højtid for giftemodne kvinder, som
på juleaften stiller sig uden for døren i
deres hjem og kaster en sko over skulderen. Hvis tåen peger mod døren, venter et bryllup i det kommende år. Hvis
ikke, kan de prøve lykken ved at ryste
et hyldetræ.
Nogle nordmænd render hvert år
rundt og gemmer alle kostene i huset
juleaften. Det er for at forhindre heksene i at stjæle dem og dermed undgå deres ondskabsfulde drillerier.
I Ukraine er det ikke kun glinsende juletræer og julelys, man hænger på juletræet. Her er en gammel myte nemlig
skyld i, at plastik-edderkopper og spindelvæv får en helt særlig plads på træets grene. Det lyder umiddelbart ikke så
hyggeligt, men den, som finder edderkoppen julemorgen, går et heldigt år i
møde, siges det.

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
75 56 52 35

Midtgården
Nicolaiplads 10
6000 Kolding

Aktivitetscentret
Storegade 2
6640 Lunderskov
Tlf. 75 585457
40587457

Oasen
Bavnehøj 177

