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Sydvesten

Gejlhavegård 23 
DK-6000 Kolding

Tlf. 75 52 77 11 
Fax 75 52 06 66

www.from-grafisk.dk  
info@from-grafisk.dk

V/ glarmestrene Sørensen
Carl Plougsvej 67 - 69

6000 Kolding
Tlf. 75 53 06 66 • Fax 75 53 47 65

Ring 29 90 40 40 eller læs mere på
www.edblee.com/fjernsupport

Christian 3 Vej 35  ·  6000 Kolding  ·  Tlf. 29 90 40 40  ·  www.edblee.com  ·  info@edblee.com

INSTALLÉR
PROGRAM

RING TIL 
EDBLEE

FÅ HJÆLP
OG BETAL

DRILLER
COMPUTEREN?
Få løst problemet med det samme, og til en 
rigtig god pris igennem vor supportprogram.

 

Reparation af båd- eller cykel-kaleche: 

Skift af lynlås, isæt nye ruder, isæt nyt trykknapper 
og bespændinger, laver nye syninger og lign. 

 

Reparation af hynder, madrasser, puder og sæder:  

Skift af lynlås, velcro, laver nye syninger, skift af 
revnet betræk, nyt skum, nyt betræk. 

 

Har du andet du gerne vil have syet eller repareret, så 
ring, er det noget jeg kan lave, så gør jeg det gerne. 

 

ÆRKSTEDET V 
ÅL og 
 

N RÅD T V 
N 
T 

v/Gerda Jensen 

Bjælderbæk 10 

6000 Kolding 

Tlf.: 21 29 99 66 
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af formand 
Henning Hansen

Rettelse.
Her på bladet er vi ikke blege for at 

erkende vore fejl (altså trykfejl) – 
august udgaven af ”Sydvesten” på side 
25 skrev vi, at det var Neanders Jazz-
band, der spillede en forrygende kon-
cert. Det var selvfølgelig Vestre Jazz-
værk, der spillede – hvordan vi kunne 
begå sådan en fejl – ja – det står hen i 
det uvisse. Hvorom alting er/var, så 
var det altså en forrygende koncert, 
som Vestre Jazzværk spillede for os. 
Så vi håber, at I ikke blev alt for for-
virret over billederne kontra teksten. 

Vi beklager fejlen. 

”Sydvestens” frivillige. 
I august måned inviterede bestyr-

elsen bladets frivillige til et mindre 
traktement i Kvarterhuset. 

Som sædvanlig blev det en hyggelig 
aften i selskab med nogle dejlige men-

nesker. Selvom vi havde ”skruet” lidt 
ned for menuen i forhold til sidste år, 
som jo var bladets 25. årgang, så 
udtrykte de fremmødte stor tilfredshed 
med arrangementet. 

Vi fik smørrebrød og lidt at drikke 
efter eget valg, samtidig med at for-
manden – som sædvanlig – ikke kunne 
dy sig for at fortælle om bladets liv i 
det forgangne år. 

Bestyrelsen og redaktionen prøver 
hele tiden på at gøre bladets indhold 
så læseværdigt som muligt, samtidig 
med at vore annoncører også føler 
sig godt behandlet. 

Ikke mindst pointerede formanden 
dette slogan – STØT BLADETS 
ANNONCØRER – DE STØTTER 
OS! 

Udover formandens fortælling om 
bladets indhold m.m., så blev økono-
mien også berørt, og kampen for at 
beholde og få nye annoncører er ikke 
blevet mindre, dog ser det bedre ud, 
end man kunne frygte. 

Formanden takkede alle for endnu 
et års frivillig indsats – uden jer 
kunne bladet ikke bestå. 

Generalforsamling. 
Allerede nu kan I sætte et kryds i 

kalenderen – ”Sydvesten” afholder 
den ordinære generalforsamling 
mandag, den 20. marts 2023 kl. 19 i 
Kvarterhuset. 

Alle er selvfølgelig velkommen.

Jeg håber, at I vil nyde at læse 
denne udgave af ”Sydvesten”.  
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SKOMAGEREN

 Telefon nr.: 2420 2393
E-mail: tj@din-hvidevaredoktor.dk

 Torben Jakobsen, Brandorffsvej 17, 6000 Kolding 

* Rep. af alle mærker
* Salg af nye og  
  brugte hvidevarer

Din Hvidevaredoktor
Er dine hvidevarer “syge” så ring til:

M  A  L  E  R  F  I  R  M  A  E  T

Ib Kristensen og søn A/S

Haderslevvej 106
6000 Kolding
Tlf. 7552 8820
www.ibkristensen.dk

Beckers

Åbningstider:
Man.-Fre. 10-17.30
Lørdag      9-12.00

 

BÆREDYGTIG FRISØRSALON
 

Altid god tid til dig
 

Book en tid
Online: www.gittelykkesalon.dk

Tlf: 26161010
 
 Dybbølvej 1 (på hjørnet af Haderslevvej), 6000 Kolding

Trine Høj
Lykkegårdsvej 10
6000 Kolding
Telefon 75 53 15 59
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Kvarterhuset
Åbningstider: normalt daglig imellem 9 .00-15 .00  
Aften og weekend: (se aktivitetskalender)

Sydvesten

Kvarterhus Venner

Medlemskab  .  .  .  .  . kr . 50,- pr . år 
Husstand  .  .  .  .  .  .  . kr . 100,- pr . år
Firma/forening  .  .  . kr . 1 .000,- pr . år

Medlemskab betales enten til:
Arbejdernes Landsbank
Reg . Nr . 5346 Konto nr . 0000241797
eller kontant i Kvarterhuset .
eller Mobile Pay -kontakt formanden
Kontingentet gælder et kalenderår .

Kvarterhusets bestyrelse:
Formand Henning Hansen 
Kasserer Arne Aa. Knudsen
Jan Lauritzen
Bestyrelsesmedlemmer:
Anna-Marie Bjørn
Inge Hultberg

Bestyrelsessuppleanter:
Tove Rasmussen 
Kristian Ebbesen

Værksteder:
Tilgængelig alle hverdage samt aften - 
og weekend  efter aftale med 
Kvarterhusets formand . 

Interessegrupper: 
Der er forskellige aktiviteter næsten 
hver dag, følg med i "Sydvesten", 
hjemmesiden eller Facebook og på 
opslagstavlerne i Kvarterhuset . 
Har du en ide, så ring eller kom i huset .

Lokaler : 
Der kan reserveres mødelokaler også til 
større grupper . Mad og drikkevarer kan 
købes mod bestilling og forudbetaling .
Reservering af lokaler m .v . skal ske ved 
henvendelse til Kvarterhusets formand 
på mail eller telefon .

Fester: 
Skal du holde en privat fest og mangler 
lokaler, så kontakt os på 
kvarterhuset.kolding@outlook.dk 
eller Kvarterhusets formand .

Formand
Henning Hansen,  
tlf. 23 45 75 55/30 35 44 24
E-mail: 
henhansen19@gmail.com

Junghansvej 121, 6000 Kolding
Telefon: 61 13 61 21 / 30 35 44 24
email: kvarterhuset.kolding@outlook.dk

Hent flere informationer om Kvarterhuset 
på: www.kvarterhuset.kolding.dk og
Facebook: kvarterhuset sydvestkvarteret 
kolding

Kvarterhusets aktivitetsrum

Sy og Design
I lokalet "Sy og Design" på 1 . 
sal er der symaskiner m .m . til 
rådighed for kreative aktivite-
ter .
Mød op på disse hold - eller 
kontakt Kvarterhuset .
Mandag  kl. 10.00 - 13.00   
Torsdag  kl. 13.00 - 16.00   

Kunstgruppe
Har du interesse i billedkunst er 
der p.t. tre kunstgrupper i 
Kvarterhuset. Mød bare op.
Mandag kl. 13.00 - 16.00 
Tirsdag  kl. 18.30 - 21.00
Onsdag  kl.  9.30 - 12.30

Lær om IT og video
I Medieteket på 1 . sal er Kvarter-
husets frivillige til rådighed med 
hjælp og vejledning .
Se på side 29 eller spørg i 
Kvarterhuset for nærmere 
oplysninger.

Legestuen
I Legeteket samles de små børn  og 
voksne
hver fredag kl. 9.30 - 12.00
Her er forældre/bedsteforældre 
med deres mindre børn 
velkommne .

Træ- og 
metalværksted
Her kan du komme og låne de 
maskiner, der er opstillet . 
Brug af værkstedet kan aftales 
med formand Henning Hansen 
på telefon 30 35 44 24

Strikkecafe 
Fat strikketøjet i hyggeligt 
fællesskab, bare mød op!
Hver torsdag kl 13.00 - 16.00
Kontaktperson: Bente Andersen 
telefon 22 94 51 81
eller kontakt Kvarterhuset

Stolegymnastik
Stolegymnastik starter 
hver torsdag kl. 09.30 
med Margit og Tove som 
instruktører .
Alle er velkomne .

Dans
Dans i Kvarterhuset med 
danseinstruktør Gerda Jensen 
hver anden mandag  kl. 10.00 i ulige 
uger  
Alle er velkomne .
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Set og Sket

Sydvesten

Bestyrelsen i Sydvest Kvarterets Medieforening  (som udgiver "Sydvesten":

Henning Hansen    - formand    Bestyrelsessuppleanter:
Peter Heesemann   - kasserer    Arne Fuglsang
       Anna-Marie Bjørn
Gerhard Pedersen  - bestyrelsesmedlem
Bjarne Eliassen     - bestyrelsesmedlem   Revisorsuppleant:   
Hanne Østergaard - revisor    Aase Lydiksen
  

Rundt i kvarteret med et digitalt fotoapparat
Har du noget, du synes skal komme andre til glæde, så send det til
avisensydvesten@hotmail.com 
Hvis du vil have fotografen til at komme - ring til redaktionen 
på telefon 23 45 75 55

Det er fantastisk som træerne kæmper for at bli-
ve stående på skrænten - de vil overleve. Ja - der er ikke løbet meget vand i åen. 

Mon ikke det snart ændre sig?

Får i Hyldkedalen har det ligesom så mange     
   andre - græsset er (måske) grønnere og bedre på 
den anden side

Kvarterhusets formand prøver at gøre reklame for 
Kvarterhuset på Seniorfestivalen - imens der bliver 
smagt på det gode øl fra Brygholdet
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www.tagenissen.dk

Erfaring og godt 
byggehåndværk

Erfaring og godt 
byggehåndværk

Mosevej 2 . 6000 Kolding 
E-mail: pa@tagenissen.dk

Tlf. 7552 1487

E-mail: mh@tagenissen.dk

Du bevarer fabriks-
garantien ved service
og reparation

Haderslevvej 145
6000 Kolding
Tlf. 7550 5059
autoclaus.dk

Auto Claus

Tryghed og garanti

Uanset hvor du har købt din nye bil, så bevarer du 
fabriksgarantien, når du får den serviceret hos os.

Vi servicerer og reparerer bilen efter bil-
fabrikkernes forskrifter og opfylder alle krav. 
Du får et stempel i servicebogen, som er din 
garanti. 

Så kig ind, så vi kan servicere dig og din bil.
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Cafeen 
sælger
kaffe, glögg 
og æbleskiver.

Lørdag d. 12/11 2022 kl. 09.30 - 14.00

Arr.: Kvarterhuset, 
Junghansvej 121, Kolding
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Sammen om 
dannelse

Lykkegårdsvej 75 - 6000 Kolding - Telefon 75532266 
www.lykkegaardskolen.dk - kontor@lykkegaardskolen.dk
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Af Den selvejende 
institution 
Kvarterhusets formand 
Henning Hansen

Kvarterhus Nyt
Sydvesten

Kvarterhusets aktiviteter.
Efter en god lang sommer er Kvar-

terhusets lokaler igen ved at blive 
fyldt med glade mennesker, som har 
lyst til at dyrke fællesskabet – samti-
dig med at få muligheden for at lære 
noget nyt eller få kendskab til og 
prøve nogle områder, som man ikke 
lige havde tænkt på. 

Det kunne f.eks. være ”Op af sto-
len”, seniordans, maling, strikning, 
sang, kortspil eller IT. Måske mangler 
der en aktivitet lige netop for dig, så 
er du velkommen til at komme i Kvar-
terhuset og tale med os om dine ønsk-
er. 

Kvarterhusets arrangementer: 
Her i efteråret er vi godt i gang med 

at invitere jer både til frokostjazz, 
release koncert på en ny CD med og 
af John Schmidt, malekurser, jule-
marked og julefrokost, så nu kan I 
sætte jer tilbage i lænestolen og vælge, 
hvad I kunne tænke jer at deltage i – 
forhåbentlig det hele! 

Seniorfestival.
 Kolding Kommune har igangsat 

en festival for seniorer, som startede 
i Pulzion (KFUM Hallen) den 13. 
september, hvor mange af Koldings 
foreninger var repræsenteret. Fra 
Kvarterhusets side prøvede vi også at 
”sælge os selv” til - forhåbentlig - 
kommende brugere. 

Både med en stand hvor husets 
dygtige bryglaug både uddelte viden 
om brygning og smagsprøver på 
dejlige hjemmebryggede øl, og en 
stand hvor formanden uddelte infor-
mation om vort – efter min mening – 
dejlige Kvarterhus. 

Frivillige i Kolding Kommune. 
Torsdag den 22. september blev 

der afholdt en kæmpe fest for kom-
munens frivillige med mad, drikke 
og underholdning. Fra Kvarterhusets 
side deltog der et antal frivillige.

Prisændringer i
 Kvarterhusets cafè.
 Fra 1. november 2022 ser vi os 

desværre nødsaget til at forhøje vore 
salgspriser. De nye priser vil være 
hængt op på vore opslagstavler m.v. 

Kvarterhusets kalender. 
Vi udgiver vor kendte kalender for 

2023 sammen med ”Sydvesten” i 
december måned. 

Besparelser i Kvarterhuset. 
 - Varme.
I de kommende måneder vil bru-

gerne af Kvarterhuset være nødt til at 
tage en ekstra trøje på, fordi varmen 
i huset bliver nedsat til max. 19 grad-
er. 

- El.
Samtidig må vi desværre droppe 

juletræet ude foran Kvarterhuset og 
være mere opmærksomme på at 
slukke al unødvendigt lys, så vi i 
fællesskab kan spare på elforbruget. 

Generalforsamling
Kvarterhusets årlige generalfor-

samling afholdes torsdag, den 30. 
marts 2023 kl. 19.00 i Kvarterhuset. 

Samtidig med afholdelsen af
 generalforsamlingen bliver alle 

Kvarterhusets frivillige inviteret til 
en sammenkomst som tak for deres 
indsats.

Jeg håber, at vi ses i Kvarterhuset. 

Seniorfestival: Kvarterhusets bryglaug i fuld gang med at fortælle om "øllets tilblivelse", uddele rundhåndet af 
deres velsmagende øl,  samtidig med at de faktisk er i fuld gang med at brygge øl.
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Nyt TV uden alt besværet 
ALL-INCLUSIVE
✔ 5 års produktgaranti 
✔ Levering 
✔ Tilslutning
✔ Indstilling

Hør mere i butikken, hvor du også 
kan se alle vores gode tilbud.

Profilvej 36, 6000 Kolding / 75 53 98 50

Behov for førstehjælp  
til dit TV?

 - også hvis du ikke har 
handlet hos os
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Starter kl . 13 .30 og slutter ca . kl . 16 .00
Vi spiller 22 spil  
Sidegevinster - Minibanko
Amerikansk lotteri - Bandit
Gevinstmulighed på indgangstegn
Frokost kan købes i cafeen fra kl. 12.00.

Der kræves medlemsskab af 
Kvarterhusets Venner for at spille banko

Banko - hver onsdag i Kvarterhuset

Alle er velkomne.

I pausen kan man købe kaffe, te og brød til 
rimelige priser .

Buslinie 5/7/8/9 har busstop på  
Knud Hansens Vej

Sidste onsdagsbanko før jul -  7. december 
Julebanko - søndag 11. december 

Kvarterhusets Venner
 
- en støttekreds for aktiviteterne i Kvarterhuset Jung-
hansvej 121, 6000 Kolding .Telefon 61136121
Medlemsskab pr. kalenderår:
1 person  kr.      50,00 
pr. husstand  kr.    100.00 
pr. forening kr. 1.000,00
Betaling kan ske enten ved overførsel til vor 
bankkonto i 

 
Arbejdernes Landsbank. 

Reg.nr. 5346
kontonr. 0000241797 

 
(Husk at påføre medlemsnr . evt . navn,  adresse på 
bankoverførslen), kontant eller MobilePay til: 
Kvarterhusets Cafè eller formanden
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Blomster og Brugskunst

No. 125

HUSK DAGENS BUKET
kr. 150,00

Haderslevvej 125
6000 Kolding
75 53 88 82

www.butik125.dk

Vi laver alt indenfor binderi til bl.a.
Bryllup, Firmafester, Begravelsen osv.

Kom og se vores store butik med mange
forskellige varer lige fra skeer til senge

til smarte t-shirts.

Hvis du har lyst til at blive frivillig
medarbejder, hører vi gerne fra dig.

Har du ting eller møbler til overs,
er du velkommen til at kontakte os.

Ved at give ting til LUMI Genbrug
og ved at købe i vores butik,

hjælper du os med at hjælpe andre.

Åbningstider: Man-fredag 13-17, lørdag 10-13

Mosevej 68, Kolding. Tlf. 2331 5181

AutolakeringAutolakering
v/ Erik D. Johansenv/ Erik D. Johansen

Oluf Ryesgade 4-6, 6000 KoldingOluf Ryesgade 4-6, 6000 Kolding
Tlf. 23 36 01 71Tlf. 23 36 01 71

seniorlak.dk@gmail.com
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            Rømøvej 4, Kolding 
         
        kolding-politimuseum.dk 
   info@kolding-politimuseum.dk 
             Telefon 51 94 96 05 
 
 
 
 

 

 

Støt vore annoncører
de støtter os!!
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Kørselsforbud for
 tunge køretøjer
Tekst: Bent Christensen

”Sydvesten” har modtaget  dette 
indlæg fra Bent Christensen, 

Eliassensvej 25. 

Indlægget omhandler Bent`s ihær-
dige indsats overfor Kolding Kom-
mune for at få nedsat den efterhånden 
stigende kørsel med tunge køretøjer 
på Holbergsvej, Lykkegårdsvej, Elias-
sensvej og Mosevej. 

Bents indlæg: ”For 1 ½ år siden 
startede jeg med at kontakte Kolding 
Kommunes Tekniske Forvaltning. 

Jeg og andre beboere havde obser-
veret, at der kørte flere og flere lastbi-
ler og landbrugskøretøjer på vejene 
fra Tøndervej til Haderslevvej. Jeg 
tænkte – der må gøres noget!

 I min henvendelse til Forvaltnin-
gen ville jeg gerne vide, hvordan vort 
område blev betragtet med hensyn til 
de forskellige Kørselsregulativer, der 
findes for området. 

Dette især nu, da vi i området både 
har skole og fået nye børnehaver og 
vuggestue, hvor der vel kommer ca. 
200 biler morgen og eftermiddag for 
at aflevere og afhente børnene. 

Udover disse institutioner er der 
også kommet nye beboelser til: Lyk-
kegårdshave, Holbergshave, Lykkes 
Have samt Hørparken. 

Mange af de nye beboere har biler, 
som der også skal være plads til på 
vejene. Alt dette lagt sammen med at 
flere lastbiler og landbrugskøretøjer 
også benytter vejene, så startede jeg 
en længerevarende dialog med Tek-
nisk Forvaltning. 

Medarbejderne i Forvaltningen 
viste sig fra deres ”bedste” side, og 
har efter min mening gjort et godt 
stykke arbejde. 

Man er nu kommet frem til, at 
skiltet på Tøndervej gældende for 
lastbiler er ændret med et påbud. For 
landbrugskøretøjer er alt kørsel for-
budt på vejene mellem kl. 07.00 og 
kl. 09.00 og igen fra kl. 14.00 til kl. 
17.00 på hverdage. 

Sker det alligevel, skal beboerne 
anmelde dette til politiet. 

Indtil videre kan jeg konstatere, at 
der ikke har været behov for at kla-
ge. Jeg takker Kolding Kommunens 
Tekniske forvaltning for deres arbej-
de". 

”Sydvesten” siger tak til Bent for 
hans indlæg og ikke mindst tak for 
hans store indsats for, at vi har fået 
ændret den tunge trafik i området. 
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JULEFROKOST I KVARTERHUSET 
SØNDAG DEN 20. NOVEMBER 2022

KL. 12.00 - KL. 16.00

KARSTEN HOLDT    
     SPILLER OG     
  UNDERHOLDER 

Menu:
Hvide sild m/carrysalat, fiskefilet, æg og rejer, 

varm røget laks, glaseret hamburgryg m/julekål, 
tarteletter m/høns i aspares, frikadeller m/rødkål, 

leverpostej m/bacon, 
ris a la mande m/kirsebærsauce, 

brie m/druer, brød og kiks.

Medlemspris kr. 250,- for menuen 
incl. 1 stk. øl eller sodavand, eller 1 glas vin, 

kaffe og småkager.

Tilmelding og betaling senest  30. oktober 2022 
på telefon nr 30 35 44 24.

Arr: Kvarterhuset, Junghansvej 121, Kolding
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Bjarne Eliasen, som selv bor i 
Sydvest Kvarteret, er ”voksen-

ven” for en dreng på 17 år . De har 
kendt hinanden igennem de sidste 10 
år og udviklet et tæt forhold . Bjarne er 
endvidere frivillig i Kvarterhuset, og i 
den forbindelse henvender han sig og 
spørger, om jeg kan skrive en artikel i 
vores lokale blad ”Sydvesten” . Bladet 
udkommer med 3400 eksemplarer her 
i Sydvest Kvarteret, og kommer derfor 
bredt ud . Der er ikke langt fra ide til 
handling, og derfor mødes jeg mandag 
eftermiddag med fem medlemmer af 
den lokale forening for Børns Voksen-
venner her fra Kolding . De er inviteret 
af Bjarne hen i Kvarterhuset til en 
snak, om hvad Børns Voksenvenner 
står for, så jeg kan dele det med alle 
jer trofaste læsere af bladet Sydvesten 
– og selvfølgelig nye læsere . 
De fem jeg sidder overfor her en man-
dag eftermiddag i Kvarterhuset, er 
voksenvenner Henriette Garnæs, Lou-
is Frank, Helle Engholm, Bjarne Eli-
assen og matcher Annette Andersen .  
Henriette giver med det samme klart 
udtryk for, hvad hendes formål med 
vores møde er . For hende er det vig-
tigt at udbrede kendskabet til Børns 
Voksenvenner, noget der også er drøf-
tet i bestyrelsen . Børns Voksenvenner 
søger frivillige mænd og kvinder, da 
der er både drenge og piger på venteli-
ste til en voksen . For at blive voksen-
ven er der en proces, man skal igen-
nem for at kunne blive godkendt . 
Henriette, Anette, Helle og Louis sid-
der i den lokale bestyrelse for Børns 
Voksenvenner i Kolding . Bortset fra 
Anette er de på nuværende tidspunkt 
alle voksenven for et barn . 

Anette har derudover en funktion 
som såkaldt venne-matcher, og Louis 
er i gang med at blive matcher, hvilket 
betyder, at man har ansvar for at finde 
den rigtige person til barnet . Louis har 
været i bestyrelsen i flere år, og har 

været voksenven for flere drenge gen-
nem årerne . Anette fortæller, at de i 
øjeblikket er tre i bestyrelsen, der har 
funktionen som matcher . 

”Er det ikke svært at finde ud af, om 
et barn og en voksen vil kunne gå i 
spænd”, spørger jeg Anette . ”Jo, det er 
det da”, svarer hun . "Det kommer 
meget an på, hvilke interesser, der 
matcher og hvad man gerne vil lave 
sammen . Der er også noget med 
afstanden, for det er som regel den 
voksne både henter og bringer barnet 
til og fra hjemmet . Hvis der er lang 
afstand, f .eks . barnet bor i Vamdrup 
og den voksne i Kolding, kan det hur-
tig blive en for stor belastning” . 

Når man er matcher, følger man 
venskabet tæt det første år og deltager 
i kurser og netværksmøder for voksen-
venner og sociale arrangementer for 
venskabsparrene . Arbejdet, som mat-
cher, består bl .a . i at gennemføre inter-
views og udføre hjemmebesøg hos  
potentielle voksenvenner og familier/
børn .

Foreningen har en venteliste, for 
bådevoksne og børn . Det lyder måske 
lidt mærkeligt, men det hænger sam-
men med at det ikke altid kan findes 
det rigtige match . Melder man sig som 
voksenven, kan man ikke altid regne 
med at få et match med et barn lige 
med det samme, da det jo er meget 
vigtigt, at man finder det rigtige match 
første gang, så barnet ikke føler sig 

fravalgt efter kort tid . På den anden 
side, hvis den voksne skal vente på et 
barn for lang tid, kan det ske, at den 
voksne springer fra . Derfor søger for-
eningen ikke kun flere voksne frivilli-
ge, men også børn, da dette vil gøre 
det hurtigere at finde de rigtige match .

”Er det børnene eller er et egentlig 
forældre til børnene, der søger en vok-
senven”, spørger jeg . ”Det er som 
regel børn, der har det lidt svært,med 
et spinkelt netværk, hvor de savner en 
voksen . F .eks . en dreng, der mangler 
en far” svarer Anette . 

Er det så altid de voksne mænd, der 
matcher drengene og omvendt, kvin-
der der matcher pigerne”? spørger jeg . 
”For det meste, men ikke altid . Køn-
nene kan godt blandes . F .eks . har der 
lige været en mor, der søgte en mand-
lig voksenven til hendes pige på grund 
af en manglende far i familien . 

Som regel mødes voksenvennen 
med barnet ca . to timer hver 14 . dag . 
Det er rammen, men det betyder ikke, 
at man kan gøre det anderledes . Men 
det er bedre at gøre det kontinuerligt 
hver 14 . dag, end at påtage sig for 
meget i starten, så man ikke lige plud-
selig har mere overskud . For Henriette 
passer det bedst sådan, da hun er på 
arbejdsmarkedet . I dag er hun voksen-
ven for en 10 årig pige, som hun hen-
ter fra SFO og køre hende hjem efter 
nogle timers samvær . Og det skal jo 
også passe ind i hendes arbejdsliv og 

Af Peter Heesemenn

Selv om det er kun 2 timer hver 14. dag, så betyder det rigtig meget for barnet.(Arkivfoto)
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fritid . 
"Hvad laver I så", spørger jeg . "Jo 

om sommeren spiller vi badminton, 
går på tarzanbanen, spiller kort eller 
laver mad og spiser sammen . Som 
regel henter voksenvennen, og aktivi-
teterne foregår altid hos denne . Hvis 
man bor tæt på hinanden, kan man jo 
gå eller cykle, men det kan man jo 
ikke regne med", siger Henriette . 
Anette tilføjer, at indimellem har for-
ældrene ikke har noget imod at kom-
me med barnet, hvis det er det, der 
kan føre til et venskab . Bjarne fortæl-
ler at moren til hendes dreng . fulgte 
drengen i skole, og Bjarne ventede på 
ham efter skole ved Aldi . Så gik de 
ind og købte lidt snolder . 

Foreningen laver også fællesarran-
gementer i løbet af året . F .eks . har 
man hvert år som juleafslutning en 
bowlingtur i slutning af november, 
som er meget populær . Det er normalt 
børnene og deres voksenvenner delta-
ger, og hvis en voksenvend ikke kan 
deltage bliver en forælder inviteret 
med . E,r der et barn på venteliste bli-
ver barnet og en forælder også invite-
ret med . Der er inkluderet spisning og 
en is til børnene . Der arrangeres også 
altid en forårstur . og en juleafslutning . 
F .eks . har de været på besøg hos Falck 

her i foråret og det var virkelig et hit 
blandt børnen1e . Til disse arrange-
menter søger foreningen penge hos 
forskellige fonde, der støtter socialt 
arbejde eller §18 midler fra Kommu-
nen .

For at blive voksenven kræves en 
ren straffe- og børneattest, hvilket 
gælder for hele husstanden inklusiv 
for børn over 15 år, og herefter skal 
du deltage i et screenings- og match-
ingsforløb . Slutteligt er der en tre 
timers workshop . To gange om året 
bliver du inviteret til en ERFA-aften 
sammen med de andre voksenvenner i 
Kolding, hvor der udveksles erfarin-
ger . 

Sidste gang var det Helle, der invi-
terede til ERFA mødet hjemme hos 
hende . Det er simpelt hen så hygge-
ligt, siger hun, fordi det er privat, og 
det giver en helt anden snak . Men som 
Henriette bemærker så er det jo en 
forening, der ikke har et rigtigt hus, 
hvor man kan mødes . 

Man er jo meget alene, og selv om 
man mødes til fælles arrangementer er 
det jo barnet, der skal være i fokus . Så 
hvis der opstår problemer eller dilem-
maer kan man altid ringe til sin mat-
cher og få vejledning eller hjælp . 

Men netop ERFA-møder giver rigtig 

meget, for der er ingen børn med . 
Hvor mange frivillige voksenvenner er 
I egentlig i Kolding? Vi har på nuvæ-
rende tidspunkt 17 venskaber i Kol-
ding, fortæller Anette . 

Hvis man gerne vil i kontakt med os 
eller finde informationer om at blive 
voksenven, finder man Børns Voksen-
venner Kolding på Facebook, og der 
er også en hjemmeside . 

Nogle gange indrykkes, der en 
annonce i Ugeavisen . Vi er også at 
finde på frivillige arrangementer . hvor 
vi står og deler flyers ud eksempelvis i 
Kolding Storcenter og på Kolding 
Bibliotek . Dog skal man huske det 
hele er frivilligt, og det kan væ,re 
svært at få tid til at skubbe et ekstra 
arrangement ind .

Efter lidt over en times snak, siger 
jeg tak for snakken til Henriette, Anet-
te, Lois, Helle og Bjarne . 

Det har været interessant og spæn-
dende at høre om nogle frivillige, der 
vil stå som rollemodel til sårbare børn 
og give dem tryghed, øget selvværd 
og gøre livet måske lidt sjovere og 
spændende .

Voksen og barn kan lave mange ting sammen, f.eks. at lave mad. (Arkivfoto)
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Lerbjergvej 2, 6000 Kolding
Åbningstider: hverdage 06.00 - 17:00

weekend 06:00 - 16:00

Telefon nr. 75 54 17 96
seestbageri@seestbageri.dk

www.seestbageri.dk
TANDPLEJERHUSET 
Slotsalle 11, 1 th · 6000 Kolding
Mail: info@tandplejerhuset.dk
www.tandplejerhuset.dk

Telefon 3048 2181
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: T
ri

n
e 

K
o

ck

facebook.com/tandplejerhuset

• Grundig tandrensning
• Tandeftersyn og røntgen
• Paradentosebehandling
• Forebyggende tandpleje

 
Vi glæder os til at forberede jeres barn til en positiv start på skolelivet  

Det er meget individuelt, hvornår det enkelte barn er skoleparat.  

Derfor er det vigtigt, at børnehaven og glidende overgang i et samarbejde med forældrene sætter fokus på, at gøre barnet parat til de udfordringer det vil 
møde i skolen. Hos os følger en voksen fra børnehaven med i glidende overgang og også i den første tid i 0.kl. Det giver tryghed! 

Vi har ledige pladser i Sct. Michaels Børnehave, og optager også allerede nu børn til kommende årgange i 0.kl. 

Kontakt os gerne for en snak eller et uforpligtende besøg—vi indskriver børn hele året! 
Email: post@sctmichaels.dk—telefon: 75522834 
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Julemarked i Kvarterhuset
lørdag, den 12. november 2022 

kl. 09.30 - 14.00

Julehygge med mulighed for at gøre en god handel i de opstillede boder, 
spille i tombolaen, og/eller købe en kop gløgg, kaffe og 

æbleskiver i cafeen.

Er du interesseret i en stand på julemarkedet
 er prisen kr. 75,- pr. bord.

Tilmelding og betaling 
senest den 4. november 2022 

på telefon nr. 30 35 44 24 
    

"Op af stolen" og seniordans i Kvarterhuset
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Støtter Senhjerneskadede og deres pårørende
Hjerneskadeforeningen Kolding

E-mail: vibekehoegsbro@stofanet.dk
Telefon nr. 75529925

NYHED!!!!!!!!!
FOLLES MASSAGE  
(tjek Folles Massage på facebook)
Pulsion, Peter Toftsvej, Sportshotellet  
1. dør st. 
 
Åbningstider efter aftale, bare skriv eller ring.
Follekrogh@gmail.com mobil 61467876

SYD:
Domhusgade
tlf. 75 52 31 88

NORD
Galgebjergvej/Munkebo
tlf. 75 52 35 10 

www.liva-stormarked.dk

Seest
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Release koncert 
på ny CD med John Schmidt

Torsdag, den 3. november 2022
K. 20.00 - 22.30

Pris pr. person - kr. 125,00
Tilmelding og betaling på telefon nr. 30354424 

senest den 29. oktober 2022
Kolding og omegn er Johns legeplads, og flere af  

  sangene på det kommende album
 - "Hjertets udfald" - omhandler minder 
om Kolding.
En af teksterne blev brugt til kommunevalget i   

  forbindelse med drøftelserne om Stenderup 
halvøen, og vores forhold til naturen.
Sangen hedder "Løverodde".
Sangen - "Et barndomsminde" - blev brugt i 
forbindelse med udgivelse af Kolding bogens
50 års jubilæum. 
Alle 12 sange er nu klar til udgivelse på CD
 og alle digitale medier.

Kom til en hyggelig aften i 
fællesskabets tegn og i det 
Kvarterhus som John selv var en  

  del af i forbindelse med hans tid  
  som fritidskonsulent i Kolding  
  Kommune, hvor sangen 

"Lad os bygge en bro" blev til.
Udover de nye sange, sjove 
anekdoter og fortællinger, så er   

  der også alle de bedste sange fra 
tidligere udgivelser.

Der vil være mulighed for køb af  
   kaffe m.m.

Sydvesten
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Frimærker sælges
Sydvest Kvarterets Medieforening, der udgiver Sydvesten sidder inde med en  
hel del frimærker. Førhen sendte vi Sydvesten ud med posten til vore mange  
annoncører. Nu er det dog en hel hær af frivillige der sørger får at vore  
annoncører får dem i deres postkasse. Men der blev en gang indkøbt ret  
mange frimærker som vi nu gerne vil af med. Så hvis du gerne vil købe  
nogle frimærker eller kender nogen der kan bruge dem, så kan vi sælge  
dem med 15 % rabat.  
Kontakt venligst Peter Heesemann på mobil 3070 6738 hvis du er interesseret.

         Dans i Kvarterhuset

Mandag i ulige uger 
kl. 10.00 - kl. 11.00

Med danseinstruktør 
Gerda Jensen

Gerda vil på bedste vis give jer en hyggelig 
danseformiddag og efter de dejlige danseryt-
mer er der mulighed for hyggelig samvær over 
kaffen og brødet.
Deltagelsen er gratis, men et medlemsskab af 
Kvarterhusets Støtteforening kræves.
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J.F. Salys Rytterstatue 
af Kong Frederik d. 5 - 
Amalienborg Slotsplads, 
København.

Det skulle være en rytterstatue. 
Det stod klart fra begyndelsen, og 

ligeledes, at der måtte ofres en del 
penge. Begge dele kom til at holde 
stik. Nationen blev visselig beriget 
med et uforligneligt kunstværk, men 
noget gik alligevel galt.

I 1749 kunne det oldenborgske 
kongehus fejre 300 års jubilæum, og 
i den anledning lod Frederik V kund-
gøre, at der skulle opføres en helt ny 
bydel på det sted, hvor dronning 
Sophie Amalie havde haft et lystslot 
og en vidtstrakt have. 

Et centralt punkt i planen var 
etableringen af en åben plads mellem 
fire identiske adelspalæer, og midt på 
pladsen skulle der rejses et monu-
ment til ære for kongen og den 
kongelige æt. Som sagt, det skulle 
være en rytterstatue, og så begyndte 
vanskelighederne.

Først efter en intens jagt på den 
helt rigtige kunstner blev der truffet 
aftale med den franske billedhugger 
Jacques-François-Joseph Saly. 

Hans økonomiske krav var ganske 
vist lidt pebrede – »un peu fortes«, 
som man sagde – men kontrakten 
blev underskrevet i 1752, og året eft-
er kom han til København, hvor han 
fik fri bolig på Charlottenborg og alle 
fornødenheder betalt.

Efter et års tid var han færdig med 
sit første udkast, og det vakte kon-
gens begejstring. 

Saly blev begunstiget med en snus-
dåse af guld, og efter endnu et år 
kunne han præsentere den første 

skitse. Kongen var stadig bege-
jstret, og der blev fra højeste sted 
givet befaling om, at alle udgifter til 
kunstneren og hans hold af medhjæl-
pere uophørligt skulle betales.

Det lagde beslag på mange flere 
penge end forudset, og regningerne 
drænede på foruroligende vis den 
kongelige kasse. 

Majestætens højre hånd, A.G. 
Moltke, fandt imidlertid en løsning 
på problemet, for han var tillige for-
mand for bestyrelsen i Asiatisk Kom-
pagni, som var et velpolstret foreta-
gende.

Ganske behændigt fik han selska-
bet til at tilbyde, at det »med glæde 
og fornøjelse« ville afholde udgifter 
til kunstværket nu og fremover »alt 
efter omstændighederne«, men det 
løfte blev en kostbar affære for 
aktionærerne.

Årene gik, og da Saly endelig var 
så langt med sit værk, at tiden var 
inde til at finde en kompetent 
bronzestøber, opstod de næste prob-
lemer. 

For sådan én var svær at finde, og 
da franskmanden Pierre Gor med 
fem hjælpere langt om længe indret-
tede sig i Gjætehuset på Kongens 
Nytorv, var der ingen grænser for, 
hvad han havde af behov, som skulle 
tilfredsstilles. 

Kongen accepterede, kompagniet 
betalte, og revisorerne var målløse.

I august 1771 var der officiel afs-
løring af rytterstatuen på pladsen 
mellem de fire palæer. 

Rytterstatuen havde været 22 år 
undervejs, og det endelige regnskab 
kunne nu gøres op: 550.000 rigsdaler 
var der formøblet, hvilket i nutidsk-
roner svarer til små 400 millioner. 

Mange penge, men hvad koster 
egentlig et ubetaleligt kunstværk?

Rytterstatuen af Kong Frederik d. 5. (foto. Københanv før og nu)
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Stolegymnastik i Kvarterhuset

Hver torsdag 
kl. 09.30 - 10.30

(Efter motionen er det mulighed for
 hyggeligt samvær over kaffe og brød)

Deltagelsen kræver ikke tilmelding, så mød bare 
frem til et nyt og spændende "op ad stolen" 

motionsprogram. 

Med instruktørerne:
Foran:      Tove Lindberg
Bagerst:   Margit Christiansen

Deltagelse er gratis - dog kræves der et medlemsskab af 
Kvarterhusets Støtteforening. 

Kortspil i Kvarterhuset 
Vi var begyndt med at spille kort her i Kvarterhuset hver mandag fra kl. 14 til kl. 16. 
Vi spiller en moderat "Pirat-Whist". 

Hvis du kunne tænke dig at spille med, så kan du kontakte 
Peter Heesemann på mobil 30 70 67 38.

Sydvesten



27

Sydvestens  annoncepriser
1/8 side kr.     135,00 (88 mm bred x 59 mm høj)
1/4 side kr.     250,00 (88 mm bred x 122 mm høj)
1/2 side kr.     495.00 (180 mm bred x 122 mm høj)
1/1 side kr.    990,00 (180 mm bred x 248 mm høj)
Bagside kr. 1.200,00

Alle priser er excl. moms. 
Der gives 10% i rabat på første års 
annoncering
Det er en god ide at annoncere i  
Sydvesten.
Bladet bliver omdelt i 3400 
eksemplarer i måneder  
Feb/Apr/Jun/Aug/Okt/Dec.

Forrygende jazz i Kvarterhuset

Lørdag den 10. september 
havde vi hyret Buffetten til 
frokostjazz i Kvarterhuset.

De fem velspillende jazz-
musikere fik smilet og "ryt-
mefoden" frem på de frem-
mødte.

Det er dejligt, at alle er til-
fredse - både jer der mødte 
op  og orkesteret.

Musikerne var vældig gla-
de for at spille foran et vel-
oplagt publikum. 

Faktisk var der også ros til de frivili-
ge - jo - jo. 

Vor "nye" måde at servere på har 
indtil nu fungeret tilfredsstillende, og 
"snitterne" er efter manges udsagn for-
trindelige og til en yderst fornuftig 
pris.

Så alt i alt en endnu god jazz-lørdag 
i godt selskab. 

Tak til alle for jeres støtte til 
Kvarterhusets frokostjazz.

Sydvesten
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Reparation-Service-Klar til syn-Sporing-Nye dæk
Alu/stålfælge-afbalancering-Montering af dæk op til  24” 
4 hjuls udmåling

Specialisten med den gode service
VI HAR  ALTID ET GODT TILBUD

Jens B.Mogensen
e-mail adr: Citydaek@mail.dk

Inkl

professionel rådgivning
se mere på

www.bnfarver.dk

MALING & TAPET

DYRUP
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Kvarterhusets IT :

Harry W. Bech

I Kvarterhuset er det muligt at få assistance og hjælp til at finde ud af, hvad en computer kan . Der er 
oprettet forskellige hold . Kvarterhusets frivillige holdledere står gratis til rådighed på nedenstående 
hold og tidspunkter:

Jørgen Juhl

Peter Heesemann

Peter Heesemann

Vore IT hold 

Jørgen, Mogens og Peter er 
klar med alm. hjælp til pc, 
tablet, smartphone samt hjælp 
til internet, MitID m.m.
hver mandag fra kl.10.00. 
Ingen tilmelding nødvendig, du 
møder bare op.

Peter har billedbehandling 
hver tirsdag kl. 09.30, dog kan 
der ske ændring - som bliver 
annonceret på  Kvarterhusets 
facebook side. 
Alle som har lyst til at lære 
mere om billedbehandling, kan 
møde op.
  
Harry har videoredigering hver 
mandag fra kl. 14.00.

Sideløbende er der vores IT- 
cafè, hver mandag fra 
kl. 09.30 i IT lokalet på 1. sal.

Mandag kl. 10.00 - kl. 11:30  Bare mød op - hvor alle med lidt eller helt uden kendskab til com- 
putere, internet, NemId, adgang til offentlige systemer, banker m.v.  
kan få et indblik i dette univers.

 Har du spørgsmål til brug af tablets, iPads, iPhones, smartphones   
 m.m., så er dette stedet, hvor hjælpen findes!!

Mandag kl. 14.00 - kl. 16.00 Videoredigering

Tirsdag kl. 10.00 - kl. 12.00 Lær om billedbehandling
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       Kunst i Kvarterhuset

 At male det du ser, og IKKE det du tror, du ser.

- At male er at udfordre din indre trang til at      
udtrykke dig. Det kræver en basal viden om at 
anvende farver, lys, rum, komposition, 

balance og andre virkemidler. 
- At male kræver viden om og flair for at trække     

        en pensel fyldt med maling hen over et lærred.
- At male er at foretage en række valg og fravalg af    

        motiv, farver og malemåde, og det er at 
     acceptere og glæde sig over sit resultat. 

Både nybegyndere og let øvede kan blive undervist 
i at male landskaber og portrætter, og du vil få træ-
net øjet og hånden i at arbejde sammen mod et fær-
digt maleri.

 
 Tilmeld dig til kursusdagene 

TIRSDAGE 15. og  22. november 2022 
 kl. 9.00 – 15.30 
i Kvarterhuset, Junghansvej 121, Kolding. 

Underviser: Hans Zachariassen

MAL DIG GLAD I KVARTERHUSET.

Pris: kr. 195,00 for begge dage. 
  Frokost og kaffe m.v. kan købes i cafeen.
Materialeliste udleveres efter tilmeldingen 
Betaling og tilmelding skal ske til 
Kvarterhuset på tlf. 30 35 44 24 
 - senest 8. november 2022.
Max. 10 deltagere efter først til mølle-princippet.

Karl Schmidt udstiller 
sine malerier i 
Kvarterhuset fra 
september 2022 til 
udgangen af december 
2022

Forskellige kunstnere udstiler 
løbende i Kvarterhuset.

På 1. sal i Kvarterhuset udstiller husets kunsthold 
nogle af deres malerier.
Ønsker man at udstille i Kvarterhuset, kan man 
rette henvendelse til Kvarterhuset på mail: kvarter-
huset.kolding@outlook.dk
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Jazz i Kvarterhuset
Tilmelding til 

Kansas City Stompers 
med Jesper Thilo og 

Ulf Johannesson Werre
lørdag den 29. oktober 2022

på
telefon 30 35 44 24

 
Man tilmelder sig og betaler for:
 - antal personer og
 - antal stk. "snitter" m/valgt   
     pålæg (se nedenfor) 
 - betaling via MobilePay eller bank 
     Entrè pr. person  kr. 185,00.
     "Snitter" pr. stk. kr.   22,00.

Valg af pålæg  "snitter" pr. stk. kr. 22,00:
 
 Nr. 1   - Roastbeef
 Nr. 2   - Fisk m/remoulade
 Nr. 3   - Flæskesteg m/rødkål + surt
 Nr. 4   - Oksebryst
 Nr. 5   - Skinke m/ital. salat
 Nr. 6   - Rullepølse m/løg + sky
 Nr. 7   - Æg og rejer
Sidste frist for tilmelding er 23. oktober 2022
 

  Lørdag den 11. marts         - Norbert Susemihl`s Joyful   
               Gumbo - New Orleans Music
 Lørdag, den 22. april         - Creole Catz
 Lørdag, den10. juni             - Riverside City Band
 Lørdag, den 16. september - Neanders
 Lørdag, den 28. oktober      - All Time Jazz Band  

Planlagte jazz-arrangementer i 2023

Kansas City Stom-
pers med 

Jesper Thilo og 
Ulf Johansson 
Werre

OBS!! 
     Begrænset antal billetter tilbage!!
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Nyt fra
Gademix

Foto og tekst: 
Viktor Jacobsen
Telefon nr .:
50 51 72 17

Email: 
gademix@kfumsoc .dk

KAN DU STÅ TIDLIGT OP OG 
BAGE PANDEKAGER?

Vil du give børn og unge en god 
start på dagen? 

Kan du lave pandekager 10 tirsda-
ge kl .6 .45-8 .00?

Så er det lige dig, vi søger til 
MORGENMADSCAFEEN een af 
vores vigtige traditioner i Gademix . 
Her kan 10-16 årige børn og unge 
spise morgenmad sammen og få 
nogen at følges med i skole . 

I samarbejde med andre frivillige 
vil din opgave være at lave pandeka-
ger sammen med børnene, hygge og 
sende børnene afsted i skole . Du er 
måske pensionist eller kan undvære 
et par timer hver uge, hvor du er 
med til at sikre god stemning, mad 
og oprydning . Morgenmadscafeen er 
åben hver tirsdag fra ugen efter 
efterårsferien til ugen før vinterferien 
(Ikke i juleferien) . 

Ring eller skriv til Viktor på 
50517217 eller gademix@kfumsoc .

dk, hvis du vil vide mere . 

Siden sidst 
I Gademix har vi nydt det varme 

vejr i august og september . Vi har 
haft vandkamp, spist masser af is og 
bundet en bunke skolebøger ind . 
Der har været godt gang i udeaktivi-
teter, trampoliner, panna-fodbold og 
i kolonihaven, hvor vi har høstet det 
vi plantede i foråret . 

De 2 frivillige i Cykelværkstedet 
– Waldemar og Mads – har haft 
travlt, men der har også været god 
tid til pool, uno, fifa, perleværksted 
og afslapning i sækkestolene . 

Aktiviteter i efterårsferien
Vi har åbent mandag, tirsdag og 

onsdag i uge 42, hvor vi fx skal på 
tirsdagstur til Jump-it (HUSK TIL-
MELDING) . Vi får besøg af Navid, 
som sætter gang i street-fodbold og 
vi laver bål, hygger, spiser, er krea-
tive og så slutter vi med Halloween-
fest onsdag aften . Kom ind i Gade-
mix og få et program . 

Fritidsaktiviteter for børn og 
voksne!

Hvis du eller dit barn gerne vil gå 
til en fritidsaktivitet, så kom forbi 
Gademix og snak med Hanne og 
Tine fra Aktiv Fritid . De ved alt om 
tilmelding, muligheder, tilskud osv . 
Hanne og Tine er i Gademix en 
torsdag eftermiddag hver måned . 
Du kan skrive til dem her: aktivfri-
tid@kolding .dk

Info om Gademix: 
Gademix er et socialt værested 

for 10-16 årige børn og unge . Vi er 
en tryg base i hverdagen, og i løbet 
af året arrangerer vi forskellige 
udflugter, oplevelser og ferier . 

Du kan støtte os på MobilePay 
32113 . Vi er afhængige af private 
sponsorer, fonde eller virksomheder, 
som vil støtte os . Tak til alle, som 
allerede nu støtter os . 

DU kan finde os på INSTA-
GRAM og SNAPCHAT . Du kan 
skrive til os på facebook eller gade-
mix@kfumsoc .dk

ÅBNINGSTIDER!
Mandag til torsdag kl .14 .00-16 .30 

og mandag, tirsdag og onsdag 
kl .18 .30-21 .00 .

Torsdag aften er åbent for ”Go 
Gaming” . Go Gaming er et Gamer-
fællesskab til teenage-drenge/piger . 
Hvis du kender nogen, så kontakt 
Viktor - om der er plads på holdet .  

Kom ind i Gademix og hør, hvad 
der mere sker . 

MORGENMADSCAFE HVER 
TIRSDAG KL. 7.00 

Fra efterårsferien til vinterferien 
har vi åbent hver tirsdag morgen 
(undtagen i ferierne) kl .7-7 .45 . 

Afslapning i sækkestolene

Travlhed på cykelværksted

Kan du lave pandekager?
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I stedet har vi ændrede åbningsti 
der i november, december og januar, 
hvor vi har LUKKET mandag aften . 

Mandag aften i september og okto-
ber har vi åbent kun for 13-16 årige, 
hvor vi holder EAT&LEARN i samar-
bejde med Kolding Kommunes Fami-
lie Forebyggelse . 

BLIV FRIVILLIG: 
Vi har en god flok frivillige, men har 

brug for flere frivillige, som kan hjæl-
pe 2-3 timer i ugen . Det kan være til 
eftermiddag, aften eller i ferier . Opga-
verne er forskellige: hjælp med mad, 
bagning, spil, musik, kreative aktivite-
ter, praktisk hjælp, bål, cykelværksted 
osv . Kontakt Viktor på 50517217/
gademix@kfumsoc .dk , hvis du vil 
vide mere eller have en rundvisning i 
Gademix . 

Mange fritidsaktiviteter i Gademix

Interview af Gry, som er 
pædagog-studerende 7 
uger i Gademix” 

 
Hvad er din livret? 

Årrrh, jeg ved ikke om jeg har en 
bestemt ting som er min livret, men 
jeg kan rigtig godt lide en god steg, 
med alt hvad der hører til .

 
 

Hvorfor læser du til pædagog?
Jeg læser til pædagog fordi jeg gerne 

vil hjælpe børn og unge som er et 
svært sted i deres liv, og de står over-
for nogle udfordringer, som de ikke 
selv kan løse, og forældrene ikke mag-
ter opgaven .

Hvor vil du helst på ferie?
Jeg elsker sol og sommer, så helt 

klart sydpå . Men nogen bestemt desti-
nation har jeg ikke .

Hvordan slapper du bedst af?
Jeg slapper bedst af med en serie 

fjernsynet og et tæppe omkring mig . 
Eller foran et bål, uden nogen planer, 

end blot at være til stede i nuet .

Hvor ser du, at Gademix er vigtig og 
giver mening?

Jeg ser en ungdomsklub, som kan 
rumme mange forskellige typer, alt 
lige fra en velfungerende familie til en 
knap så velfungerende familie . 

Der er plads til dem som er hvide og 
dem som har farve . Det er børn/unge 
alle sammen som skal have de samme 
vilkår her i klubben som alle de andre 
der har været her før dem .

Hvad vil du huske fra din tid i Gade-
mix?

Jeg vil huske en tid med nogle helt 

fantastiske børn og voksne . Gode min-
der, snakke og masser af grin .
Hvad tager du med dig fra Gademix i 
din uddannelse?

Jeg tager med, at en portion mad og 
en varm velkomst kan gøre en kæmpe 
forskel .

Hvad vil du savne fra din tid i Gade-
mix?

Helt sikkert børnene . Der er mange 
gode børn, som blot skal have det sid-
ste lille skub for at komme den rette 
vej ind i teenage livet og videre til 
voksenlivet .

 

Hvad laver du, når du har fri?
Når jeg har fri ser jeg meget familie, 

venner og er kreativ .
 

Hvad håber du for Gademix frem-
over?

Jeg håber, at Gademix forbliver, og 
at der fortsat vil komme lige så mange 
børn herned, som der har været de 
uger jeg har været her . Og lige sådan 
at politikerne “opdager” . hvor stor en 
forskel Gademix gør på de børn og 
unge, som bor her i kvarteret .

 
Gry Mortensen

Gry Mortensen

Sydvesten
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Mandag
Kl . 09 .00 Dagplejerne
Kl . 09 .00 Cykelklubben 
Kl . 10 .00 IT-cafè
Kl . 10 .00 Kreativt værksted
Kl . 10 .00 Kvarterhus dans
 (ulige uger)
Kl . 13 .00      Kunsthold 
Kl . 14 .00 Videoundervisning 
Kl . 14:00 Kortspil
Kl . 19 .00       Bryglaug
 (ulige uger)

Tirsdag
Kl . 09 .00 Dagplejerne
Kl . 11 .00 Fælles samvær
Kl . 18 .30 Kunsthold
Onsdag
Kl . 09 .00  Dagplejerne
Kl . 09 .30  Kunsthold 
Kl . 13 .30  Bankospil
Kl . 14 .00  Sy-hold
Kl . 16 .30  Lungekor

Torsdag
Kl .  09 .00     Dagplejerne
Kl . 09 .30       Stolegymnastik
Kl . 13 .00      Kreativ værksted
Kl . 13 .00       Strikkecafè
Kl . 19 .00      AA-møde

Fredag 
Kl . 09 .00      Legestue 

Kvarterhusets 
faste aktiviteter

Hvis sted ikke er nævnt, foregår arrangementet i Kvarterhuset, Junghansvej 121 
Se eventuelt detaljeret kalender på opslagstavlen i Kvarterhuset.

Kvarterhusets  
enkeltarrangementer

Klik ind på: 
www .kvarterhuset .kolding .dk
Her kan du altid følge med i, 
hvad der sker i Kvarterhuset og 
i Sydvest Kvarteret . 
Her er er også muligt at læse 
Sydvesten et par dage efter, at 
den er uddelt i bladform .

Sydvesten bliver uddelt gratis i 
Sydvest Kvarteret og Ingridsvej, 
Langagervej, Grøndalsvej, Kil-
devang, Hylkedalsparken og til-
stødende veje hver anden 
måned . Andre interesserede kan 
frit hente avisen i Kvarterhuset, 
hvor den ligger fremme i cafeen 
efter udgivelsen .
Avisen udkommer i februar, 
april, juni, august, oktober og 
december .

Søndag den 23. oktober
Sidste frist for tilmelding til 
frokostjazz 29 . oktober 
Onsdag den 26. oktober
Kl. 19.00 - 21.00
Sangaften - "Syng dig glad"
med Jørgen Juhl
Lørdag den 29. oktober
Kl. 12.00 - 15.00
Frokostjazz m/Kansas City Stompers
 - Entrè
Søndag den 30. oktober
Sidste frist for tilmelding til 
julefrokost 20 . november 

Tirsdag den 1. november
Kl. 15.30 - 17.15
Hjerneskadeforeningen -
John Schmidt spiller og 
underholder
Torsdag den 3. november
Kl. 20.00 - 22.30
Realease koncert på nyt album 
med John Schmidt
- Entrè
Fredag den 4. november
Sidste frist fot tilmelding af 
bod på julemarkedet
Lørdag den 12. november
Kl. 09.30 - 14.00
Julehygge/-marked
Tirsdag den 15. november
Kl. 09.00 - 15.30
Malekursus
Søndag den 20. november
Kl. 12.00 - 16.00
Julefrokost
Tirsdag den 22. november
Kl. 09.00 - 15.30
Malekursus 
Tirsdag den 29. november
Kl. 15.00 - 19.00
Hjerneskadeforeningen -

   "November-halløj"

   Onsdag den 30. november
Kl. 19.00 - 21.00
Sangaften "Syng dig glad"
med Jørgen Juhl

   Onsdag den 7. december
Kl. 13.30 - 
Sidste onsdagsbanko før jul

Fredag den 9. december
"Sydvesten" udkommer

Søndag den 11. december
Kl. 13.30 - 
Julebanko
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medbring

sydvesten & få

10% rabat

SMÅ LOKALER - SMÅ PRISER
Se mere på: www.multi-living.dk

CARL PLOUGS VEJ 67 •  6000 KOLDING •  28 45 90 40 

Overvejer i at få nyt køkken, bryggers, bad eller garderobe
- Så ring til os for et uforpligtende møde.

Vi forhandler arkustikpaneler og alt indenfor hvidevarer 
til konkurrence-dygtige priser.

Åbent efter aftale.


