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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.
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af formand 
Henning Hansen

OK – i denne leder får I lige endnu en 
opfordring til deltagelse i foreningens 
ordinære generalforsamling torsdag, 
den 17. juni 2021 kl. 18.00 i 
Kvarterhuset. 
Eftersom vi gerne vil takke bladets 
frivillige for indsatsen i de forgangne 
måneder, og samtidig gerne vil 
festligholde udgivelsen af ”Sydvesten” 
i 25 årgange, er en tilmelding 
nødvendig dennegang. 
Derfor skal vi have en tilmelding 
senest den 15. juni 2021 – enten via 
mail: avisensydvesten@hotmail.com 
eller til formanden på telefon 
nr. 23 45 75 55. 
På side 9 kan generalforsamlingens 
dagsorden læses, og der er heldigvis 
forslag om genvalg til de fleste 
bestyrelsespladser, men der skal jo 
stemmes om det, så intet er givet på 
forhånd. 
Kom nu og vær med til at vise jeres 
støtte til det frivillige arbejde med at 
udgive ”Sydvesten”.
 
Den 21. maj fik Kvarterhuset lov til 
at åbne igen, så nu kan bladet igen 
redigeres i et miljø, hvor der er liv i 
lokalerne, og der er nogen at tale med – 
udover os selv. 
Vi glæder os til at kunne skrive om 
de aktiviteter – nye som gamle – og 
arrangementer, som finder sted i det 
dejlige Kvarterhus.

Heldigvis kommer der stadigvæk 
positive tilkendegivelser fra både 
læsere og annoncører vedrørende 
udgivelsen af ”Sydvesten” i farvetryk. 
Det er bare dejligt, at man er tilfredse 
med vor beslutning om at udskifte sort/
hvid tryk til farve.

Efterhånden nærmer sommeren sig, 
og dermed begynder ferieperioden for 
langt de fleste mennesker, hvordan 
vejret så arter sig, ja – det ville jo være 
godt at vide, men det bliver sikkert 
med regn og sol - hist og her. 

Her på ”Sydvesten” ønsker vi alle en 
god sommer

 -          om I skal til stranden

-        og/eller have lidt kaffe m.m.  i      
    det grønne

 - så håber vi på, at I alle nyder den 
danske sommer.

"Sydvesten" vender tilbage med 
en ny udgave i august måned, hvor 
I sikkert vil få et kort resume af 
generalforsamlingen – og ganske 
givet en hel del andre ting.

Fortsat god læsning af ”Sydvesten” 
nr. 3.
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SKOMAGEREN
Tonny Bredsgaard Nielsen

Lykkegårdsvej 10
6000 Kolding

Telefon 75 53 15 59

 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
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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 . 0241797
eller kontant i Kvarterhuset .
eller Mobile Pay -kontakt formanden
Kontingentet gælder et kalenderår .

Kvarterhusets bestyrelse:
Formand Henning Hansen 
Næstformand Jan Lauritzen
Kasserer Jette Knudsen
Bestyrelsesmedlemmer:
Preben Knudsen
Inge Hultberg

Bestyrelsessuppleanter:
Tove Rasmussen 
Arne Knudsen

Værksteder:
Tilgængelig alle hverdage samt efter
aftale i aften - og weekenden . Træ og 
metal, Sy og Design og køkken . 

Interessegrupper: 
Der er forskellige aktiviteter næsten 
hver dag, følg med i Sydvesten og på 
opslagstavlen 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. 
Det skal bemærkes, at aktiviteter i 
huset kommer i første række.

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

Junghansvej 121, 6000 Kolding
Tlf.   nr.  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 .
Mandag  kl. 10.00 - 13.00   
Torsdag  kl. 13.00 - 16.00   

Kunstgruppe
Har man interesse i billedkunst er 
der tre kunstgrupper i 
Kvarterhuset.
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 der hold 
hver dag, hvor Kvarterhusets fri-
villige er til rådighed med hjælp .
Se på side 29 eller spørg i 
Kvarterhuset for nærmere 
oplysninger.

Legestuen
I Legeteket samles de små børn  
hver fredag kl. 9.30 - 12.00
Her er forældre og bedsteforældre 
med deres mindre børn 
velkommen .
Kontakt Kvarterhuset

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 nr.  23 45 75 55

Strikkecafe 
Fat strikketøjet i hyggeligt fælles-
skab, bare mød op!
Hver torsdag kl 13.00 - 16.00
Kontaktperson: Bente Andersen 
tfl. 22 94 51 81
eller spørg i Kvarterhuset

OBS! Kvarterhusets aktiviteter og 
arrangementer kan være aflyst/
ændret - følg`med på hjemmesiden, 
Facebook eller kontakt formanden

Stolegymnastik
Stolegymnastik tirsdag formiddag 
er stoppet indtil en instruktør er 
uddannet .
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Pizza:
Alle er med ost, tomatsauce, oregano og rødt pulver. 
Ekstra tilbehør eller salat til pizza kun  kr. 8,-.
Pizza UFO dobbelt indbagt: Valg selv indholdet. 
Fra nr. 15-60    kr. 75,-.
(er ikke i nedenstående tilbud)
Fra nr. 15-60: Familiepizza 60 x 60  kr. 220,-
 

15. Pizza Mamma Mia Oksekøb, løg  kr. 55,-
16. Pizza 4 Stagioni 
Skinke,oksekød, champignon,bacon kr. 60,-
17. Pizza Mafiosa 
Skinke,løg,bacon og hvidløg  kr. 55,-
18. Pizza Sicilia 
Kødsauce, bacon og løg   kr. 55,-
19. Pizza Pollo Kylling, bacon og løg kr. 60,-
20. Pizza Pepperoni, 
Oliven, frisk tomat og fetaost   kr. 50,-
21. Pizza Skibkekød og bacon  kr. 50,-
22. Pizza Skinkekød, kebab, og pepperoni kr. 50,-
23. Pizza Kebab, bacon, frisk tomat, 
peberfrugt og champignon  kr. 60,-
24. Pizza Kebab, bacon, frisk tomat
salat, agurk og dressing   kr. 55,-
25. Pizza Oksekød, chili, hvidløg, salat  og 
dressing   kr. 55,-
26. Pizza Kylling, peberfrugt, ananas,
champignon og karrysauce   kr. 58,-
27. Pizza Kebab, løg, peberfrugt, asparges,
jalapenos,hvidløg  kr. 60,-
28. Pizza Kødsauce, bacon, peberfrugt,
champignon   kr. 58,-
29. Pizza Skinkekød, fetaost, bacon, 
pølser og løg    kr. 55,-
30. Pizza Pepperoni, fetaost, kebab og 
friske tomater   kr. 58,-
31. Indbagt Pizza Kødsauce og spaghetti  kr. 50,-
32. Indbagt Pizza Skinkekød, kødsauce og
spaghetti    kr. 53,-
33. Pizza Kødsauce og spaghetti  kr. 50,-
34. Pizza Kødsauce, kebab, peber og 
spaghetti   kr. 58,-
35. Pizza Skinkekød, rejer, majs og chili kr. 55,-
36. Pizza Oksekød og bearnaisesauce kr. 53,-
37. Pizza Cocktailpølser og champignon   kr. 50,-
38. Pizza Skinkekød og cocktailpølser,
oksekød, pepperoni og champignong   kr. 60,-
39. Indbagt Pizza Skinkekød, oksekød og 
spaghetti    kr. 55,-
40. Indbagt Pizza Oksekød og spaghetti kr. 50,-
41. Pizza Skinkekød, champig. og peber kr. 50,-
42. Pizza Rejer, muslinger, peber og
champignon   kr. 50,-
43. Pizza Grønt og champignon kr. 50,-
44. Pizza Med alt godt fra havet, 
champignon og peber   kr. 60,-
45. Pizza Hakket oksekød, løg, peber og
champignon    kr. 55,-
46. Pizza Kylling, mandler, løg, peber
og champignon   kr. 60,-
47. Indbagt Pizza Oksekød,champ.  kr. 50,-
48. Pizza Oliven,champignong kr. 50,-
49. Indbagt Pizza Skinkekød, rejer og 
champignon    kr. 55,-
50. Pizza Bacon, oregano, peber og 
champignon   kr. 50,-
51. Pizza Oksekød, chili, løg, peber, cham
pignon, tomatskiver  kr. 60,-
52. Pizza Skinkekød,ananas,champ. kr. 53,-
53. Pizza Kylling, whiskysauce og 
champignon   kr. 58,-
54. Pizza Margherita Tomatsauce og ost   kr. 50,-
55. Pizza Kebab, peber og champignon  kr. 58,-
56. Pizza Pepperoni, peber og champ.  kr. 55,-
57. Børnepizza med tomatsauce, 
skinkekød og ost  kr. 50,-
58. La Ghitarrra Kokken egen fantasi   kr. 68.-
59. Pizza Kebab,whiskysauce,champ.   kr. 58,-
60. Pizza Skinke,rejer,bacon,majs kr. 60,-

Drikkevarer

Coca-Cola 1,5 l  kr. 30,-
Coca-Cola 0,5 l  kr. 18,-
Coca-Cola 0,25 l  kr. 15,-
Cocio 0,9 l   kr. 25,-
Vin   kr. 50,-

fra 1980 i Kolding

Pitabrød - hjemmelavet
61. Pitabrød Kebab                kr. 50,-
62. Pitabrød Rejer                  kr. 50,-
63. Pitabrød Skinkekød         kr. 50,-
64. Pitabrød Bosnisk specia-
       litet Ceva Pcici, løg          kr. 50,-
65. Pitabrød  Tun                    kr. 50,-
66. Pitabrød Kylling               kr. 50,-

Retter
67. Flute m/hvidløgssmør  kr. 10,-
68. Flute m/fyld Vælg mellem
Skinkekød, kabab og rejer   kr. 40.-
69. Pommes Frites Stor  kr. 25,-
70. Pommes Frites Lille  kr. 15  

Grillretter
71. Tournedos (oksemørbrad)
med bagt kartoffel, mixed salt, bearnaise-s
auce, flutes og hvidløgssmør  kr. 95,-
72. Entrecote (oksefilet) med bagt 
kartoffel, mixed salat,whiskysauce, 
flutes og hvidløgssmør   kr. 65,-
73. Skinkesnitzel
med bagt kartoffel, mixed salat, bearnaises., 
flutes og hvidløgssmør   kr. 65,-
74. Speciel krydret herregårdsbøf med 
pommes frites,mixed salat og bearnaises. kr. 65,-
75. Kalvelever med bagt kartoffel, mixed 
salat, flutes, bearnaisesauce, hvidløgssmør  kr. 55,-
76. 1 stk. oksefilet med skinkekød, ost og 
ananas i whiskysauce, bagt kartoffel,
mixed salat, flutes og smør  kr. 95,-
77. 1 stk. grillkylling med pommes frites, 
mixed salat og hvidløgssmør   kr. 55,-
78. Kebabmix med kebab, pommes frites,
mixed salat, dressing, ketchup, remoulade kr. 55,-
79. Lasagne med mixed salat, flutes og 
hvidløgssmør   kr. 55,-

Dürümrulle-hjemmelavet
80. Kebab   kr. 50,-
81. Tun    kr. 50,-
82. Skinkekød  kr. 50,-
83. Rejer   kr. 50,-
84. Kylling   kr. 50,-

Specialitet
89. Calamares blæksprutter
med salat og slute  kr. 50,-
90. Chicken nuggets
10 stk. m/pommes frites, remoulade 
og ketchup    kr. 50,-
90a. Chicken wings 10 stk. m/pommes 
frites, remoulade og ketchup  kr. 50,-
91. Fiskefilet med pommes frites, salat,
ketchup, remoulade og dressing kr. 50,-

Pizzasandwich
92. Pizzasandwich med kebab, ost, 
frisk tomat, agurk, løg, salat og dressing kr. 50,-
93. Pizzasandwich med tun, ost, frisk tomat,
agurk, løg, salat og dressing  kr. 50,-
94. Pizzasandwich med kylling, ost, frisk 
tomat, agurk, løg, salat og dressing kr. 50,-
95. Pizzasandwich med rejer, ost, frisk 
tomat, agurk, løg, salat og dressing kr. 50,-
96. Pizzasandwich med skinkekød, ost, 
frisk tomat, agurk, løg, dressing og salat  kr. 50,-

JUSTEAT Bestil ONLINE: www.laghittarra.just-eat.dk

Ring: 75 53 65 17
Tlf.:   75 53 65 18

Vi bringer ikke ud,  
men vi er værd at køre efter

Åbent alle dage fra 
kl. 15.00  - 22.00

Tilbud:
Frit valg fra menukortet:

1 stk Pizza. 50,-

Tilbud ekstrasize:
Frit valg fra menukortet:

1 stk familliepazza 60x60 kr. 200,-

Nyhed: Pasta

Pasta
1.Tagliatelle Della Casa
Båndspaghetti m/skinke, bacon, champ., 
basilikum i flødesauce  kr. 65,-
2. Penne a la Cubana
Stærk-pastarør m/bacon, champignon i 
chilisauce    kr. 60,-
3. Maccharoni Gratinati
Ovngratineret pasta m/skinke,
ærter, parmasanost, fløde og kødsauce kr. 60,-
4. Spaghetti Della Casa
Spaghetti m/skinke,bacon i flødesauce kr. 60,-
5. Spaghetti a la Bolognese
Spaghetti m/kødsauce  kr. 55,-
6. Spaghetti a la Carbonara
Spaghetti m/bacon, æg, fløde og
parmasanost   kr. 60,-
7. Tortellini Dello Chef
Fyldt pasta m/champignon,
parmasanost i flødesauce  kr. 60,-
8. Tortellini alla Panna
Fyldt pasta m/skinke, champignon og 
parmasanost i flødesauce   kr. 60,-
9. Spaghetti Bambino
Børneportion: Spaghetti m/ kødsauce  kr. 40,-
10. Tortellini al Gorgonzola
Fyldt pasta m/rucola,parmasanost i 
fløde/gorgonzolasauce      kr. 70,-
11. Penne con Pollo
Pastarør m/kyling, løg og 
paprika i flødesauce  kr. 60,-

Salater
85. Kyllingsalat
med flutes og smør   kr. 40,-
86. Rejesalat
med flutes og smør   kr. 40,
87. Skinkesalat
med flutes og smør   kr. 40,-
88. Stor mixed salat
med flutes og smør   kr. 40,-

Sydvesten
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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
Kirsten Sørensen  -næstformand    Anne Marie Bjørn
Kaj Jacobsen -bestyrelsesmedlem   Inga Larsen
Hanne Østergaard - revisor

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

Seniorer fra SCK klar til afgang fra Kvarterhuset .
Fra v .: Jens Peder Oksbjerg, Hans Ole Gormsen,Ole Thom-

sen, Ole Rasmussen, Svend Aage Jensen, Arne Fuglsang .

Hver mandag morgen kl . 9 mødes de friske seniorer til en 
kop kaffe i Kvarterhuset, hvorefter de drager afsted til en god 
gang cykling .

            Sydbyens Cykel Klub (SCK)
Malekursus i Kvarterhuset

Så lykkedes det endelig at få afholdt et malekursus i 
Kvarterhuset . Covid-19 har flere gange tvunget os til af 
ændre datoen, men nu blev det afviklet til kursisternes 
store tilfredshed . 

Kvarterhusets bryghold

Efter mange måneders ventetid fik brygholdet endelig deres bryg på flasker, så nu kan de nyde deres anstrengelser i "fulde" 
drag .
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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
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Sydvest Kvarterets Medieforening
afholder ordinær generalforsamling
torsdag, den 17. juni 2021  kl. 18.00torsdag, den 17. juni 2021  kl. 18.00

Junghansvej 121, 6000 Kolding
Dagsorden:
 - valg af dirigent
 - valg af referent
 - fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
 - fremlæggelse af regnskab og budget til orientering
 - indkomne forslag
 - valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 - (på valg er: bestyrelsesmedlemmerne Henning Hansen og Kirsten Sørensen og  
   bestyrelsessuppleanterne Anne Marie Bjørn og Arne Fuglsang)
 - valg af revisor og revisorsuppleant
   (på valg er revisor Hanne Østergaard og revisorsuppleant Inga Larsen)
 - eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest otte dage før 
generalforsamlingen. Forslag offentligggøres i Kvarterhuset.

I forbindelse med generalforsamlingen inviteres bladets frivillige og andre til en festlig sammenkomst med 

Nyt fra 
Lykkegårdskolen

Simon Marker Pedersen er ny skole-
leder på Lykkegårdskolen fra den 1 . 
juni 2021 . 

Simon har de seneste 7 år været 
viceskoleleder på Lykkegårdskolen, 
der er en kristen friskole med ca . 200 
elever som i over 30 år har ligget i det 
sydlige Kolding . 

Skolen etablerede Lykkegårdens 
Børnehus i marts 2020 . Her kan der 
være 59 børn i vuggestue og børneha-
ve .

Formand for bestyrelsen Karsten 
Aagaard er glad for at Simon vil tage 
stafetten . 

”Vi har haft et spændende rekrutte-
ringsforløb som resulterede i samtaler 
med 3 kvalificerede ansøgere . 

Skoleleder Simon Marker Pedersen

Et enigt ansættelsesudvalg pegede 
på Simon og vi ser med glæde ind i 
en berigende fremtid – for skolen, 
børnene og de ansatte – under hans 
lederskab .”

Simon har fulgt skolens spænden-
de rejse med at skabe et godt tilbud 
fra vuggestue til 9 .kl . 

”Vi har de seneste 5 år arbejdet 
målrettet på at etablere en daginstitu-
tion . De kommende år vil vi arbejde 
med at udvikle skolens fysiske ram-
mer og faglige tilbud”, fortæller 
Simon .

Skolens opgave er at udvikle de 
unge mennesker til myndige og 
demokratiske borgere . 

”Jeg brænder for at de unge men-
nesker klædes på til at gøre en for-
skel i deres verden . Forældre er 
meget velkomne til at kontakte mig 
for en samtale omkring de ledige 
pladser vi har i enkelte klasser”, 
afslutter Simon . 

HUSK!
Mundbind, Coronapas 
eller Coronatest

lidt mad og drikke. så en tilmelding er denne gang nødvendig.
Tilmelding skal ske senest 15. juni 2021 enten på mail: avisensydvesten@

hotmail.com eller til formanden telefon nr. 23 45 75 55.

P .b .v .
Henning Hansen, formand 
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Chr .d .4’s vej, 6000 Kolding
      Telefon nr . 75 52 97 20

Hjemmeside: www .restdengyldnehane .dk
E-mail : den .gyldne .hane@mail .dk

Et godt madsted i en hyggelig 
idylisk kro

"Skal du holde fest er Den  
Gyldne Hane bedst"

Sydvesten

DIT VALG - VORES HJERTESAG

Kolding - Haderslev - Vamdrup 
tlf.7552 6389

www.soegaards-begravelsesforretning.dk

SØGAARDS 
BEGRAVELSESFORRETNING

- en del af Begravelse Danmark
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Af Den selvejende 
institution 
Kvarterhusets formand 
Henning Hansen

Kvarterhus Nyt
Sydvesten

Kvarterhusets Venner
 
- en støttekreds for aktiviteterne 
i Kvarterhuset Junghansvej 121, 
6000 Kolding .Tlf . nr . 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
konto nr. 0241797 

 
(Husk at påføre medlemsnr . evt . 
navn,  adresse på bankoverførs-
len), eller kontant eller evt . 
MobilePay til: 
Kvarterhusets Cafè eller 
formanden

Skønt! 
– Kvarterhuset har fået lov til at åbne 

igen den 21 . maj 2021!
Med brug af mundbind, coronapas, 

testresultat, afstand, forsamlingsforbud 
- ja I kender hele proceduren, men vi er 
glade for overhovedet at få lov til at 
åbne Kvarterhuset igen .

I den seneste nedlukning – som star-
tede den 15 . december 2020 – har 
husets lokaler været uden aktiviteter i 5 
måneder . 

I 2020 var vi nedlukket i 3 måneder, 
så det har været en meget speciel tid – 
ikke kun for Kvarterhuset – men for os 
allesammen . 

Rent økonomisk må vi også konstate-
re, at vort regnskabsresultat for 2020 
ikke ligefrem ser godt ud – snarere 
tværtimod, og 2021 ser også problema-
tisk ud, men bestyrelsen ser alligevel 
fortrøstningsfuldt på fremtiden - det 
skal nok gå!

Sidste års resultat vil der blive forkla-
ret lidt mere om på generalforsamlin-
gen, men en ting er økonomien, en 
anden ting er hele Kvarterhuset eksi-
stensgrundlag – nemlig brugerne . I 
efteråret 2020 kunne vi konstatere, at 
antallet af brugere på husets aktiviteter 
ganske langsomt blev mindre, efterhån-
den som tiden gik indtil den 15 . decem-
ber . 

Nu er vi så klar igen til at modtage 
alle, og håbet er, at mange har lyst og 
energi til at komme i gang med aktivite-
terne . Som jeg skrev i sidste udgave af 
”Sydvesten”, så må vi indse, at det nok 
først bliver til august/september, vi ser 
de fleste af vore brugere igen, men alle 
skal være velkommen . 

Har du noteret den 15 . juni 2021 i 
kalenderen? Det håber jeg, fordi vi 
afholder den ordinære generalforsam-
ling denne dato . 

Jeg har efterhånden mange gange 
gjort dig opmærksom på, at din delta-
gelse i generalforsamlingen virkelig 
betyder meget for foreningens fremtid . 

I den officielle indkaldelse - som er 

trykt på side 26 i denne udgave af 
”Sydvesten” – kan det bl .a . læses, at 
vi skal have valgt to nye bestyrelses-
medlemmer, hvoraf det ene medlem 
skal være foreningens nye kasserer, 
samt valgt to bestyrelsessuppleanter, 
så muligheden for at være med til at 
præge fremtiden for Kvarterhuset er 
virkelig til stede – specielt har vi nu 
efter Corona-nedlukningen en ene-
stående mulighed for at forny eller 
forbedre Kvarterhusets vision for 
fremtiden . 

Jeg bliver tit spurgt, om hvor 
meget tid man som bestyrelsesmed-
lem skal regne med at bruge i gen-
nemsnit pr . år . 

Dette spørgsmål er faktisk ret 
svært at besvare, for har man ønske 
om at yde en frivillig indsats i Kvar-
terhuset, så er tidsforbruget meget 
afhængigt af, hvilke områder, der har 
interesse – udover selve bestyrelses-
arbejdet . Måske vil man hjælpe til i 
køkkenet, hjælpe på værkstedet, 
hjælpe til banko, starte et aktivitets-
hold – eller noget helt andet – på dis-
se områder er tidsforbruget ikke til at 
beregne . 

I forbindelse med bestyrelsesarbej-
det holdes der under normale forhold 
4-6 bestyrelsesmøder om året – nor-
malt et møde pr . kvartal – men før og 
efter generalforsamlingen vil der 
være behov for et par ekstra møder . 
Tidsforbruget varierer fra 2 – 4 timer 
pr . gang, men vi er jo en lille for-
ening med tæt kontakt til alle, så 
udover de nævnte bestyrelsesmøder 
samarbejder vi om de forskellige 
daglige spørgsmål og opgaver, der 
løbende dukker op . 

Jeg håber, at du vil overveje at stil-
le op til bestyrelsen, og den nuvæ-
rende bestyrelse er selvfølgelig klar 
til at besvare alle dine spørgsmål 
vedrørende arbejdet i bestyrelsen .

I de næste måneder – bortset fra 
juli måned, hvor huset er lukket - har 
vi udlejet lokalerne til både konfir-
mationer, fødselsdage, generalfor-
samlinger, møder og meget andet, så 
huset vil blive godt besøgt i den 
kommende tid . 

Når forholdene/restriktionerne til-
lader det, er det planen at få startet 
bankospillet, så onsdag eftermiddage 
igen kan bruges til hyggeligt samvær 
– med gevinstmuligheder! 

Den sidste onsdag i hver måned 
har været i sangens tegn, og det sat-
ser vi også på at kunne videreføre . 

Måske bliver der også mulighed 
for en seniorfrokost i september 
måned, nu må vi se . 

Sommeren nærmer sig med raske 
skridt, og mange skal vel også holde 
ferie – I ønsker en dejlig sommer – 
håber vi ses i Kvarterhuset .
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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

   Retningslinjer ved brug af Kvarterhuset:
Hvis du er syg - bliv` hjemme!
Først og fremmest beskyt dig selv og andre!
Brug mundbind - når du færdes i lokalerne
Medbring Coronapas eller bevis på negativ testresultat der ikke er ældre end 72 timer
Hold afstand
Vaske hænder/spritte ved ind- og udgang af Kvarterhuset
Spritte toiletbræt og håndtag mm efter toiletbesøg
Afstandskrav:
 - der er forskellige afstandskrav ved siddenede og gående/stående aktiviteter
 - der er opsat retningslinjer for brug af de enkelte lokaler, gange og    
    opholdsarealer 
	 -	med	max.	antal	personer	og	afleveringsprocedure

Det er altid holdlederen/arrangøren/lejeren der udover almindelig rengøring/
oprydning sørger for at spritte kontaktpunker (f.eks. dørhåndtag, lyskontakter, 
bordoverflader	m.m.)	af	efter	brug.
Ved brug af køkken og værksted er der fastsat særlige retningslinjer  

Bestyrelsen tror på, at vi i fællesskab kan få Kvarterhuset til at fungere med beskyttelse og afstand.

 BANKO ER AFLYST IN
DTIL

 VID
ERE!

 BANKO ER AFLYST IN
DTIL

 VID
ERE!



14

Sydvesten

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

 Koldings eneste uddannede skomagermester

Åbningstider: 
mandag-fredag
kl. 12.00 - 16.00
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Andrè-Jacques Garnerin

Historiens første 
faldskærmsudspring
Kildeangvielse: Intendanturbladet..

Leonardo da Vinci beskrev ideen om 
faldskærmsspring allerede tilbage i 
1483 . 

Sammen med en illustration i hans 
noter formulerede han følgende:

”Hvis en mand forsynet med et 
stærkt linned, 12 meter på hver side og 
12 meter høj, kan han hoppe fra alle 
store højder, uden at tage den mindste 
skade” . 

Leonardo da Vincis faldskærmsde-
sign var trekantet snarere end afrundet, 
og afledte efterfølgende mange spørgs-
mål om, hvorvidt den rent faktisk hav-
de tilstrækkelig luftmodstand til at 
bremse et fald .

Da hans faldskærmsdesign var lin-
ned spændt ud over en træramme, blev 
apparatets kraftige vægt også betragtet 
som et problem .

I 1783 byggede franskmanden Lou-
is-Sebastien Lenormand en slags flad-
skærm, der mest af alt mindede om to 
paraplyer, og gennemførte hop fra træ-
højde .

Det var dog først 14 år senere, at 
historiens første vellykkede fald-
skærmsudspring blev formelt noteret .

Det var Andrè-Jacques Garnerin, der 

i 1797 beviste, at en faldskærm var i 
stand til at bremse et menneskes fald 
– også fra stor højde .

Andrè-Jacques Garnerin fik ideen 
til faldskærmen under den franske 
revolution, imens han sad fanget i et 
ungarsk fængsel . 

Som led i hans flugtplan, havde 
han brug for at kunne bremse sit fald 
fra fængslets høje mure . 

Han blev dog løsladt i 1797 efter 3 
års fængsel, og nåede aldrig at afprø-
ve eksperimentet .

Hans interesse for faldskærmen 
gav han imidlertid ikke slip på, og 
allerede den 22 . oktober samme år, 
monterede han en faldskærm til en 
brintballon og steg op til en højde af 
975 meter . 

Her skar han faldskærmen fra bal-
lonen, og påbegyndte dermed histori-
ens første moderne faldskærmspring . 

I hans prototype faldskærm havde 
han ikke monteret en luftventil i top-
pen, og han svingede voldsomt og 
ukontrolleret under sin nedstigning . 
Han landede temmelig rystet, men 
heldigvis helskindet – 800 meter fra 
ballonens startsted .

Garnerins hustru, Jeanne-Genevieve 
skrev også historie da hun i 1799,
blev den første kvindelige faldskærms-
springer
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Fra bager til massør .
Tekst og foto: Preben Meyer Petersen

Peter Anton Petersen er født 16 . 
februar 1918 i Kolding . Han var 

søn af bagermester  Chr . Jonas  Peter-
sen og hustru, Hulda Laurine Petersen .

Chr . Jonas drev bageri på  Sdr . Vang 
som området blev benævnt på det tids-

punkt og Hulda Laurine passede butik-
ken, som havde åbent ugens 7 dage .

Peter Anton var enebarn . Han havde 
sin skolegang på Drengeskolen, hvor 
man som lidt specielt lærte engelsk . 
Han ville gerne overtage forretningen 
og blev derfor  lærling hos en bager  i 
Fredericia . Transporten, hver morgen 
med mødetid kl . 03, foregik mest på 
cykel . Efter to år i  Fredericia fortsatte 
han som forbundter i Grenå, hvor han 
havde familie,som havde et bageri . 

Han undgik at blive soldat, og da 
Chr .  Jonas fik leddegigt,   overtog han 
derfor i en tidlig alder forretningen .  
Adressen på Sdr Vang var nu ændret 
til Haderslevvej p .g .a . vækst i området . 

Peter Anton,  havde  da han arbejde-
de i Grenå, haft kontakt til sin kom-

mende hustru, Grethe Elise,  som i 
mellemtiden  var taget til København, 
hvor hun var ung pige i huset hos 
skuespiller Ghita Nørbys forældre .

Det lykkedes ham at få hende til at 
komme til Kolding, hvor hun var eks-
peditrice i en viktualieforretning i 
Østergade . Peter Antons mor ekspede-
rede i bagerbutikken til  Grethe og 
Peter Anton blev gift i  sommeren 
1946 .

I september 1947 kom deres først 
fødte dreng, Carsten til verden . I 1952 
kom Preben til verden .

Peter Anton og Grethe drev en min-
dre forretning med hårdt slid . I perio-
der var der en svend ansat i bageriet .

Sønnen Carsten bragte morgenbrød 
ud til kunder inden han skulle i skole, 

Peter 
Anton 
Petersen, 
privat 
foto ca . 
1995

Søndervang omkring 1920, Foto Koldinf Stadsarkiv. (Haderslevvej 103 er ejendommen til 
højre	med	skorsten)
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Din erhvervsrådgiver kan bidrage 
med værdifuld viden, som kan 

være med til at udvikle din virksom-
hed .

 
Virksomheder bruger ofte samarbejds-
partnere som f .eks . revisorer, advoka-
ter og konsulenter til at sparre med 
omkring forskellige forretningsfor-
hold, men faktisk kan banken også 
bruges som en strategisk sparringspart-
ner .

- Når vi rådgiver vores erhvervskun-
der, handler det om meget andet end 
transaktioner og finansiering . Vores 
erhvervsrådgivere bruger tid på at lære 
den enkelte kunde at kende og sætte 

sig grundigt ind i virksomhedens for-
hold - fordi det er derigennem, at vi 
kan gøre en forskel, siger Martin Fug-
leberg Smed, filialdirektør i Vestjysk 
Bank i Kolding, og fortsætter:

- Ved at være tæt på kunderne og 
forstå deres forretning og branche kan 
vi tilbyde professionel sparring, der 
kan være med til at udvikle virksom-
heden .

At være tæt på kunderne er en vigtig 
del af Vestjysk Banks ambition om at 
være Danmarks stærkeste lokalbank . 

– Vi er tæt på vores kunder, dér hvor 
de bor, og vi bakker op om de lokale 
klubber og foreninger . Derfor kender 
vi også lokalområdet rigtig godt, og vi 

tager gerne ud og besøger vores 
erhvervskunder for at se virksomhe-
den . Det giver os et bedre indblik i 
forretningen og den daglige drift, så vi 
kommer hele vejen rundt om virksom-
heden . Samtidig sikrer vi naturligvis, 
at der er samspil mellem kundens pri-
vatøkonomi og virksomhedens økono-
mi, fortæller Martin Fugleberg Smed .

Kontakt 
Vestjysk Bank 
i Kolding 
Haderslevvej 121 
Telefonnr . 76 33 03 00 

selv to rundstykker til 16 øre pr stk . 
blev leveret inden kl .  7 om morgenen .  
Preben havde lørdag eftermiddag en 
brødtur, hvor kunder bl .a . fik leveret 
rugbrød og franskbrød .

Peter Antons far, Chr . Jonas,  havde 
en bror i Haderslev,  som var læge . 
Ved en tilfældighed fandt man ud af,  
at Peter Anton havde evner for at kun-
ne sætte en skulder ”på  plads” og ord-
ne andre legemlige skavanker . Det 
rygtedes,  og i starten af tresserne hav-
de han  ”patienter” om aftenen hjem-
me i dagligstuen . Det kom også Kol-
ding Idræts Forenings  fodboldtræner 
for øre,  og i mange år var han fast på 
sidelinjen ved hjemmekampene på 
Kolding Stadion, en stardardbemærk-
ning,  hvis en spiller blev skadet under 
en kamp var : ”Hent æ bager” 

Omkring 1970 havde han så meget 
at lave i ”massørforretningen”,  at 

bagerforretningen fortsatte som brød-
udsalg med brød fra bager Klaaborg i 
Østergade . Det var kun en kort tid, 
herefter var han massør på fuldtid .

Da Peter Antons mor, som boede i 
naboejendommen, døde omkring 1980, 
solgte Grethe og Peter Anton huset på 
Haderslevvej 103 og købte et række 

 
 
hus på Mosevej 2C, hvor  der blev 
indrettet et værelse til ”masssørstue” 
med ventepladser i forgangen . Her nød 
Grethe og Peter Anton livet med en lil-
le lukket have  og nogle gode naboer  

 
 
indtil han gik på folkepension .

Peter Anton fik lidt helbredsproble-
mer i 1997 og døde efter kort tids syg-
dom . Grethe døde i 2001 .

Har din virksomhed en stærk og lokal sparringspartner?
Af: Martin Fugleberg Smed

Huset	på	Haderslevvej	nr.	103	(Foto:	Kolding	Stadsarkiv)
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Domus · Kolding
Ejendomsmæglere ∙ valuarer ∙ MDE 
6 butikker - ét salær 

Enevold Sørensens Vej 6
6000 Kolding
604@edc.dk

75 52 48 66

K O L D I N G   •   V E J L E   •   F R E D E R I C I A   •   B Ø R K O P   •   B R E D B A L L E   •    TJ Ø R R I N G

Har du brug for en

Købermægler

Så lad mig hjælpe dig!
Hos EDC Domus kan vi kunsten at handle bolig. 
Vi er Danmarks største mæglerkæde med et 
indgående kendskab til markedet. 

Jeg hjælper jer gennem hele forløbet - lige fra at 
finde boligen, forhandling af pris til gennemgang af 
sagens dokumenter.

Jeg er med andre ord din garanti – for at komme 
godt videre. Steffen Pedersen 

Ejendomsmægler, MDE
Køberrådgiver m/Tryghedsmærke

28 93 31 47
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Domus · Kolding
Ejendomsmæglere ∙ valuarer ∙ MDE 
6 butikker - ét salær 

Enevold Sørensens Vej 6
6000 Kolding
604@edc.dk

75 52 48 66

K O L D I N G   •   V E J L E   •   F R E D E R I C I A   •   B Ø R K O P   •   B R E D B A L L E   •    TJ Ø R R I N G

Vi gør os
umage

Gode resultater kommer ikke af sig selv.

Vi har haft et rigtig godt salg gennem sommeren, og 
mangler derfor ejendomme til salg. 
 
Skal du sælge, så ring til EDC Domus ∙ Kolding på 

75524866 og bestil et gratis Salgstjek.

Vi glæder os til at hører fra dig.
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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

Ej
er

: 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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Foto og tekst: Peter Heesemann

Alle der er glade for Googles ser-
vice, hvor man kan få sikkerhedsko-
pieret sine fotos til Google skyen ” 
Google Fotos”, skal nu tage stilling til 
hvad man skal gøre, når denne gratis 
service forsvinder den 1 . juni 2021 . 
 

Google Fotos fungerer på tværs af 
alle typer af enheder, men fra 1 . juni 
2021 vil alt indhold der uploades til 
tjenesten tælle med i ens kvote for 
lagerplads . Det sker, når Google Fotos 
lukker for gratisdelen .

Fremover skal du betale for at have 
dine billeder og videoer sikkerhedsko-
pieret på Google Fotos, der har eksi-
steret de seneste fem år . Som det frem-
går af en mail, som Google har sendt 
til brugerne . 
Google Fotos har rundet 1 milliard 
bruger og der er kun gået 5 år inden 
denne milepæl, er nået for Google, 
fordi Google Fotos er bleven utroligt 
populært blandt brugerne . 
 
Hidtil har alle brugere af Google Fotos 
kunne sikkerhedskopiere billeder og 
videoer gratis i det Google betegnede 
som "høj kvalitet" . Reelt har kvaliteten 
været så god, trods komprimeringen, 
at mange ikke kunne se forskel på det 

originale billede og det som ligger i 
Google Fotos . 
 
Google Fotos-brugere, der ønskede 
den originale kvalitet bevaret en-til-en, 
har altid skulle betale for at sikker-
hedskopiere indhold til tjenesten . 
 

 
Hvad sker der med dine billeder?

De billeder og videoer du har på 
Google Fotos i dag, i gratisudgaven, 
bliver liggende . Faktisk kan du sikker-
hedskopiere helt frem til den 31 . maj 
2021 – gratis .

Fra den 1 . juni 2021 vil det indhold, 
du har uploadet til tjenesten før denne 
dato forblive uændret, uden du skal 
betale noget for det . Alle nye billeder 
og videoer vil derimod tælle med i den 
lagerplads du har på din Google konto .

Alle Google-konti har 15 GB lager-
plads gratis . Når du overstiger denne 
kvote, kan du ikke uploade mere ind-
hold . Så må du enten slette noget af dit 
indhold eller købe et abonnement på 
lagerplads . 

I øvrigt har Google et værktøj, hvor 
du kan søge efter store filer i dit lager, 
så det er lettere at finde og eventuelt 
slette det, som fylder allermest . ¨ 

Hvad koster lagerpladsen hos Google? 

Med en Google One, der indeholder 
2 TB lagerplads til 799,- kroner om 
året kommer du rigtig langt . Der skal 
rigtig mange fotos til for at nå grænsen 
og det vil sikkert tage mange år for de 
fleste brugere .

Lagerplads i Google fotos 
koster:

2 TB lagerplads: 799 kroner 
om året

10 TB lagerplads: 399 
kroner om måneden

20 TB lagerplads: 799 
kroner om måneden

30 TB lagerplads: 1 .199 
kroner om måneden

Google Fotos fungerer på tværs af alle typer af enheder, men fra 1. juni 2021 vil alt indhold der uploades til 
tjenesten	tælle	med	i	ens	kvote	for	lagerplads.	Det	sker,	når	Google	Fotos	lukker	for	gratisdelen	(Foto:	Google)

Bruger du Google Fotos, så vær opmærksom på, at Google 
lukker for gratisdelen. 
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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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Nyt pasningstilbud for børn i alderen  

0-6 år i Kolding 

 – opstart 1. marts 2020 
 

 

 

 

 

 

Er du interesseret i at høre mere, så kontakt os på 

tlf 75 53 22 66 eller kontor@lykkegaardskolen.dk, eller 
tag et kik på hjemmesiden www.lykkegaardskolen.dk   

Har du hørt, at 
Lykkegårdskolen starter 

en vuggestue og 
børnehave på 

Junghansvej i Kolding? 

Nyt pasningstilbud for børn i alderen  

0-6 år i Kolding 

 – opstart 1. marts 2020 
 

 

 

 

 

 

Er du interesseret i at høre mere, så kontakt os på 

tlf 75 53 22 66 eller kontor@lykkegaardskolen.dk, eller 
tag et kik på hjemmesiden www.lykkegaardskolen.dk   

Har du hørt, at 
Lykkegårdskolen starter 

en vuggestue og 
børnehave på 

Junghansvej i Kolding? 

Nyt pasningstilbud for børn i alderen  

0-6 år i Kolding 

 – opstart 1. marts 2020 
 

 

 

 

 

 

Er du interesseret i at høre mere, så kontakt os på 

tlf 75 53 22 66 eller kontor@lykkegaardskolen.dk, eller 
tag et kik på hjemmesiden www.lykkegaardskolen.dk   

Har du hørt, at 
Lykkegårdskolen starter 

en vuggestue og 
børnehave på 

Junghansvej i Kolding? 
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Jeg bliver indimllem stillet spørgs-
målet: ”Hvor gammelt er Kvarter-

huset egentlig?” Rigtig mange gange 
bliver spørgsmålet stillet, fordi huset 
indvendig fremstår velholdt, så det kan 
da ikke være særlig gammelt (og det er 
jo dejligt at høre, og tak til alle bruge-
re, fordi I holder det hele i rigtig god 
stand).  Som svar på dette spørgsmål 
har jeg dennegang hentet fire indlæg - 
som er blevet trykt i ”Sydvesten” fra 
årene 2001 og 2002.

Det første indlæg er fra juni 2001 
med denne overskrift: Nyt fra Kvarter-
husforeningen … skrevet af den davæ-
rende formand Hanne Jensen – det 
lyder som følger: ” Nu kan ingen her i 
området overse, at byggeriet (red.: af 
Kvarterhuset) er i fuld gang. Vi har 
fået startet godt med kælderen, der for-
uden den lange ventilationsgang også 
skal indeholde: teknikrum, vaskerum, 
baderum samt flere depotrum.

Da der ikke blev fejret 1. spadestik, 
blev vi enige om  at fejre grundstens-
nedlæggelsen. Dette fandt sted tirsdag 
den 22. maj (red.: 2001) kl. 16.00. Det 
var borgmesteren, formand for Kvar 
terhusforeningen og en af de unge fra 

Gademix, der forsøgte at lege ”hånd-
værkere” for en dag (godt at det kun 
var for en dag). Per Bødker Andersen  
og Hanne Jensen talte, og derefter var 
der flere, der fik ordet.

Det var Koldinghus Garden, der led-
sagede os fra Riis Toft Skole, ad Lyk-
kegårdsvej og videre op af Junghans-
vej. De spillede på turen derop, og 
senere under og efter ”grundstensned-

læggelsen”. 
Desværre var de ikke i stand til at få 

deres kanon til at virke, så vi måtte i 
stedet udbringe et ”leve for Kvarterhu-
set".Men er der ikke nogen, der siger, 

at wen lidt dårlig start, giver et godt 
resultat”.

I det andet indlæg i ”Sydvesten” fra 
august 2001 skriver formand Hanne 
Jensen: ”Ja, nu kan Kvarterhuset ses. 
Væggene er blevet rejst og har taget 

Fra Sydvesten i juni 2001

Festlig indslag af Kolding Garden

Murskeen	blev	placeret	i	husets	kælder

Kolding 
Kom-
mune 
prisbe-
lønnede 
huset i 
2002

Et tilbageblik 
Foto og tekst: Henning Hansen



25

Sydvesten

Mange mennesker ventede spændt foran Kvarterhusets 

Per Bødker Andersen og Hanne Jensen talte ved Kvarterhusets grundstensnedlæggelse

Fra Sydvesten i august 2001

den (næsten) endelige form. 
Der er selvfølgelig meget tilbage 

endnu, men vi glæder os til den 
endelige overdragelse den 17. 
december 2001. Derefter skal huset 
have sin ”indmad” på plads og så 
småt køres i gang. Den officielle 
åbning bliver sikkert i februar 
2002.”

I det tredje indlæg i ”Sydvesten” 
fra december 2001skriver formand 
Hanne Jensen:

 ”Torsdag, den 18. oktober blev 
der afholdt rejsegilde med deltagel-
se af omkring 70 gæster. 

Vi overtager byggeriet den 17. og 
18. december. 

Det har været spændende at følge 
byggeriet, selv om det nok har givet 
gene for dem, der bor tæt ved.”

I det fjerde indlæg i ”Sydvesten”  I    
 I det fjerde indlæg i "Sydvesten" fra 
april 2002 bliver den officielle 
åbning af Kvarterhuset beskrevet 
som følger i uddrag: ” Torsdag, den 
21. februar 2002 blev en mærkedag i 
kvarterløftregi, skelsættende i den 
forstand at endelig efter gentagne 
udsættelser oprandt dagen for Kvar-
terhusets indvielse, en dag vi fremti-
dige brugere i meget høj grad havde 
set frem til. Klokken fire eftermiddag 
var det berammede tidspunkt for den 
officielle indvielse og efterhånden 
samledes 150 – 200 glade og fest-
stemte mennesker sig på pladsen for-
an Kvarterhuset.”

I dette indlæg har jeg kun medta-
get datoer for selve byggeriet af 
Kvarterhuset, men inden byggeriet 
overhovedet blev igangsat (og 
selvf'ølgelig også under byggeriet), 
er der gået en masse tid med møder, 
diskussioner og politiske beslutnin-
ger inden man blev enige om place-
ring af huset, indretning og ansættel-
se af husleder - kort sagt alt det andet 
vedrørende byggeriet. 

Rigtig mange frivillige og kommu-
nale arbejdstimer blev lagt i projek-
tet, som nu igennem årene har givet 
Kvarterhusets brugere et fantastisk 
sted at mødes til aktiviteter og arran-
gementer . 
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Den selvejende institution Kvarterhuset
afholder ordinær generalforsamling

tirsdag, den 15. juni 2021  kl. 19.00tirsdag, den 15. juni 2021  kl. 19.00
Junghansvej 121, 6000 Kolding

Dagsorden:
 - valg af dirigent
 - valg af referent
 - fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
 - fremlæggelse af regnskab og budget til orientering
 - indkomne forslag
 - valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 - (på valg er: bestyrelsesmedlemmerne  Jette Knudsen, Inge Hultberg, 
    Preben Knudsen og bestyrelsessuppleanterne Tove Rasmussen og 
             Arne Knudsen)
 - eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 
senest ti dage før generalforsamlingen. Forslag offentligggøres i Kvarterhuset.

Alle myndige beboere i Sydvest Kvarterets valgkreds kan deltage ved valg til 
bestyrelsen. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er beboere i valgkredsen, 

der ved forevisning af gyldigt sygesikringsbevis kan dokumentere bopæl i 
valgkredsen.  Alle er - også uden stemmeret - velkommen til generalforsamlingen.
Valgkredsens gadefortegnelse er ophængt i Kvarterhuset.

Foreningen er vært for ost, vin, øl, vand og kaffe. 
      
Husk! - mundbind, Coronapas eller  Coronatest. 

P.b.v. Henning Hansen, formand
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Frisør har savnet 
at have egen salon

Gitte Lykke har på Dybbølvej 
åbnet ny salon, hvor hun som 

hårolog kan tilpasse produkter til kun-
dernes hårtyper .

Gitte Lykke var slet ikke i tvivl efter 
nogle år med forskellige ansættelser, 
både som frisør og i andre fag: Hun 
skulle lave det, som hun allerhelst vil-
le . Hun skulle igen have sin egen fri-
sørsalon .

Jeg har savnet det lige siden, jeg 
stoppede med at have salon i Sdr . 
Bjert, for i min egen salon kan jeg 
gøre lige præcis, som jeg gerne vil . 
Jeg kan have de produkter, jeg gerne 
vil have på hylderne, og jeg kan sætte 
den tid af til hver enkelt kunde, som 
jeg vil . Jeg vil aldrig mere presses . Jeg 
vil have god tid til hver enkelt kunde . 
Nogle har mange hvirvler . Andre har 
meget kraftigt hår . Nogle igen har hår-
bundsproblemer, og det vil jeg have 
tid til, siger Gitte Lykke .

Mandag den 17 . maj satte den første 
kunde sig i stolen i Gitte Lykke Salon, 
som ligger på Dybbølvej 1, på hjørnet 
af Dybbølvej og Haderslevvej .

Den erfarne frisør var kun 16 år, da 
hun gik i lære som frisør, og som 
20-årig åbnede  Gitte Lykke sin egen 
salon, Strøgsalonen i Jernbanegade, 
som hun drev i ti år . Siden har hun 
bl .a . undervist, været sælger inden for 
frisørfaget og som nævnt haft egen 
salon i Sdr . Bjert . Undervejs har hun 
indhentet en masse viden om produk-
ter og de enkelte ingredienser .

Bæredygtigheden er med på alle 
hylder i salonen, og alle produkter 
lever op til at blive certificeret som 

 
grøn salon . Allerede da hun drev 
Strøgsalonen, arbejdede hun med 
hårologi og tilpassede hårprodukter til 
kundernes hår . Det var så nyt, at flere 
dameblade henvendte sig for at høre 
mere . Gitte Lykke er indtil videre den 
eneste hårolog i Kolding, og i sin nye 
salon tester hun i et apparat kundernes 
hår for bl .a . tykkelse og styrke . Ud fra 
testen vælger hun rette shampoo, som 
hun kan tilsætte f .eks . lecitin for fug-
tighedsbalance eller salicylsyre for 
hovedbundens skyld . Hun kan også til-
sætte f .eks . brændenælde-ekstrakt for 
blodcirkulation eller hibiskus, som vir

 
ker beroligende på hovedbunden .

Gitte Lykke er glad for at komme i 
gang, og alle tider de første par uger er 
revet væk .

Jeg har en dyb passion for at form-
give hår og skabe noget, der passer til 
de linjer, hver enkelt har, siger Gitte 
Lykke, der aldrig kan gå en tur i gåga-
den eller se tv uden, at hun tænker: 
”Det hår der, kunne jeg godt tænke 
mig at få fingrene i for enten lige at 
blødgøre det lidt eller skære det lidt til 
eller…” .

Haha, ja, det lyder måske lidt skørt, 
men det er også sjovt!

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.

Gitte Lykke 
er klar til 
at sidde 
mange 
timer på 
frisørstolen 
i sin nye 
salon på 
hjørnet 
af Hader-
slevvej og 
Dybbølvej, 
og de første 
kunder har 
meldt sig
(Billede: 
privatfoto).
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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

Vi vil prøve, at starte 
vore IT hold op igen i 
september 2021.
Datoerne for start 
af nye IT hold bliver 
annonceret	efter	
sommerferien. 
 
Men vores IT Cafè 
er åben hver mandag 
fra kl. 10.00 til 12.00 
undtagen i skolernes 
sommerferie. 
 
Hvis du har brug for 
IT- hjælp, er du 
velkommen  om 
mandagen her i 
Kvarterhuset

Mandag kl. 9.00 - kl. 10.30  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

Jørgen Juhl

Onsdag kl. 09.00 - kl. 10.30  Få nye ideer til brug af din PC

Onsdagsholdet er 
midlertidigt stoppet og 
deltagerne mødes om 
mandagen i stedet for
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Der er forskellige 
kunstnere der løbende 
udstiller i Kvarterhuset.

På 1. sal i Kvarterhuset udstiller 
husets kunsthold nogle af deres 
malerier.

Ønsker man, at udstille i Kvarter-
huset kan man rette henvendelse 
til Lisa og Mario - 
på mail: 
kvarterhuset.udstilling@gmail.
com

       Kunst i Kvarterhuset

Fernisering i Kvarterhuset
Onsdag, den 16. juni 2021 kl. 16.00

Karl Schmidt og Kvarterhuset inviterer til fernisering 
i Kvarterhusets lokaler.

Alle er velkommen.

I Kvarterhusets lokaler udstiller Karl Schmidt sine malerier 
indtil udgangen af august måned 2021.
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Jazz i Kvarterhuset

   Jazz med Vestre Jazzværk 
   lørdag den 4. december 2021

Vore planlagte jazz-arrrangementer i 2021, ser i dette øjeblik ud til at blive 
gennemført. Det tyder på at restriktionerne herunder forsamlingsforbuddet stille 

og roligt bliver ændret, så vi med ro i sindet kan gennemføre koncerterne. 

Bestilling af billetter m.m. vil blive annonceret i august udgaven af "Sydvesten".

Frokostjazz 
i 

Kvarterhuset
Lørdag den 12. september 2020 

kl. 12.00 - kl. 15.00

 
 
 
 
 
 
 

 
 

PAUL HARRISON BAND UK/DK. 
 
Engelske Paul Harrisons disker op med et yderst succesfuldt band. Musikalsk dynamik og højt niveau er om noget Harrisons 
varemærke, såvel som et stærkt sammenspillet udadvendt team. Der serverer alt fra up-tempo numre til smukke ballader, i et utal 
af jazzens rytmiske stilarter. Med på holdet er den afholdte og karismatiske Camilla på vokal. Der skrues op for fuldblodsjazz i 
international klasse, som Paul Harrison Band i over to årtier har været storleverandør af på alverdens scener.   
 

 
Line Up: 

Paul Harrison UK. Klarinet/Sopransax/Altsax. 
Bo Møller Petersen DK. Guitar/Banjo/Vokal. 

Søren Stausbøl DK. Piano/Vokal. 
Peter Williams UK. Kontrabas. 

Mikkel Find DK. Trommer. 
Camilla Ernen DK. Vokal. 

 
         

Link til hjemmeside: 

www.harrisonmusic.dk 
 
 

 

 

 

Paul Harrison UK. 
Klarinet/Sopransax/
Altsax. 
Bo Møller Petersen 
DK. 
Guitar/Banjo/Vokal. 
Søren Stausbøl DK. 
Piano/Vokal. 
Peter Williams UK. 
Kontrabas. 
Mikkel Find DK. 
Trommer. 
Camilla Ernen DK. 
Vokal. 

PAUL HARRISON Band

Billetter og smørrebrød kan bestilles
fra den 29. august 2020

på telefon nr. 21 65 26 51

Arr.: Kvarterhusets jazz, Junghansvej 121, 6000 Kolding

Jazz med Paul Harrison Band 
lørdag den 30. oktober 2021

  NEANDERS
                 Jazz med Neanders 
         lørdag den 11. september 2021

Jazz med Buffetten Jazz & Blues Band 
lørdag den 9. oktober 2021.
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Nyt fra
Gademix

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

Email: 
gademix@kfumsoc .dk

Gademix holder åbent i som-
merferien i uge 26, 27 og uge 

30. 

Uge 26 tager vi igen på jordbrugs-
lejr for 10-16 årige. Kom ind i Gade-
mix og få en tilmeldingsseddel eller 
hør mere om lejren. Det er fantastisk 
tradition, hvor vi har god tid til at hyg-
ge, spille rundbold, være kreative og 
selvfølgelig hjælpe med at passe dyr 
sammen med Hansensbergs elever og 
lærere på Organia, hvor lejren holdes. 
Hvis du vil give en hånd, så er flere 
frivillige velkomne. 

Uge 27 holder vi åbent ved Gade-
mix mandag til torsdag både eftermid-
dag og aften. Vi skal fx til Jels Vikin-
gespil. Kom ind i Gademix og hør 

mere om, hvad vi skal. Du er også vel-
kommen til at komme med ideer. 

I Uge 30 samarbejder vi igen med 
UGE30’s Venner og arrangerer Som-
mersjov Uge 30. Det er 4 sjove dage 
med aktiviteter for hele familien. Igen 
i år bliver der mange forskellige akti-
viteter ved teltet på det grønne område 
ved Pulzion og Gademix. Vi skal også 
på udflugt til Baboon-City og som 
noget nyt kommer der i år en markeds-
dag med loppemarked. Følg Sommer-
sjov Uge30 på Facebook. 

I uge 28 kommer UNGKOLDING 
på hjul til Sydvestkvarteret. Det er en 
masse spændende aktiviteter - så der 
sker meget godt i området. Hold øje 
med ungkolding på facebook. 

Vi har lukket uge 28-29 og 31, 
men vi åbner igen mandag d. 9. 
august kl.14.00 VI SES 

VED DU IKKE, HVAD DU 
SKAL LAVE I SOMMERFRIE?  
 
Kom ind i Gademix og snak med 
Viktor eller en af de frivillige, så kan vi 
hjælpe dig med muligheder og tilmel-
ding . 

Siden sidst!
I påsken arrangerede Gademix’s 

skønne frivillige endnu engang 3 dage 
med aktiviteter for børn og unge. Der 
var cykeltur rundt i Kolding, online-
banko med gode gevinster og der blev 
spist chokolade-påskeæg. Vi har også 
haft besøg af Pagoden-Foodtruck, som 
solgte luksus-burgere og donerede 10 
kr. for hver solgt burger til Gademix. 
TAK til alle som kom og købte – og 
spiste.

Gademix har     også været en tur i 
Legoland. Normalvis tager vi mange 
afsted, men pga. corona havde vi i år 
kun 20 billetter. De børn, unge og fri-
villige som var afsted, havde en herlig 
dag med  højt humør og masser af 

konkurrencer, hvor der blev vundet en 
maskot til Gademix. 

Nu er vi også kommet godt i gang 
med at bruge kolonihaven. Vi har haft 
arbejdsdag, hvor der blev plantet æble-
træer, slået græs og plantet både blom-
ster og grønsager i højbedene. Vi har 
også haft tid til bål og hygge, men vi 
mangler stadig at få overnattet i den 
shelter, som vi har fået. Hvis du er 
10-16 år, så kan du glæde dig til uge  
27, hvor vi vil bruge kolonihaven og  
du er velkommen.

Nyt tilbud til alle børn og unge fra Sydvestkvarteret, som vil lære at SKATE
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Skater-eftermiddage hver tordag
Nyt tilbud til alle børn og unge fra 

Sydvest Kvarteret, som vil lære at  
SKATE eller allerede kan et par tricks. 
Hver torsdag indtil sommerferien 
kl.14.30-16.30 får vi besøg af skaterin-
struktør. Du kan låne skateboard og 
hjelm eller du kan medbringe dit eget 
udstyr. Du finder Kim Batiste eller en 
af de andre instruktører ved den nye 
multibane mellem Gademix og Pulzi-
on. 

NOGET FOR UNGE! 
I Gademix arrangerer vi engang imel-
lem en aften, udflugt eller andet kun 
for 13-16 årige. Hold øje med facebook 
og snapchat eller kom og spørg, hvis 
du gerne vil vide mere, om aktiviteter 
for unge. I øjeblikket er hver torsdag 
aften kun for 13-16 årige og du kan 
selv være med til at komme med ideer 
til aktiviteter. 

Info om Gademix: 
Gademix er et socialt værested for 

10-16 årige børn og unge. I løbet af 
året arrangerer vi forskellige udflugter, 
oplevelser og ferier. Hvis du bliver 
mindst 10 år i år, kan du komme med 
på jordbrugslejr. 

Du kan støtte os på mobilepay 
32113. Vi er afhængige af private 
sponsorer, fonde eller virksomheder, 
som vil støtte os. 

Du kan skrive til os på facebook 
eller gademix@kfumsoc.dk

ÅBNINGSTIDER (kan ændres i 
takt med nye restriktioner): 

Mandag til torsdag kl.14.00-16.30 

og igen kl.19-21.30. (Mandag aften 
lukket i juni) 

Kom ind i Gademix og hør, hvad der 
sker.

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, hvis 
du vil vide mere eller have en rundvis-
ning i Gademix . 

Du kan også blive frivillig på vores 
jordbrugslejr i uge 26 – mandag d. 28. 
juni til torsdag d. 1. juli. Vi er på lejr 
lige udenfor Kolding på Hansenberg 
Organia. Vi har brug for hjælp et par 
timer hver dag af frivillige som vil: 

1. hjælpe klargøring af mad, frugt, 
kage og saft. 

2. Sætte gang i en aktivitet som 
rundbold, fodbold eller tag-fat. 

3. Lave en kreativ aktivitet, så delta-
gerne kan have noget med hjem. 

Maskot 
vunden i 
Legoland

Nedenfor billeder fra arbejdsdagen i kolonihaven
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Mandag
Kl . 09 .00 PC begynderhold
 og IT-cafè
Kl . 09 .00 Dagplejerne
Kl . 09 .00 Cykelklubben 
Kl . 10 .00 Kreativt værksted
Kl . 10 .00 "Humør dans"
 (ulige uger)
Kl . 13 .00      Kunsthold 
Kl . 14 .00 Videoundervisning
Kl . 19 .00       Bryglaug
 (ulige uger)

Tirsdag
Kl . 09 .00 Dagplejerne
Kl . 10 .00 Stolegymnastik
Kl . 10 .00  PC billedbehandling
Kl . 18 .00 Cykelklubben
Kl . 18 .30 Kunsthold
Onsdag
Kl . 09 .00  Dagplejerne
Kl . 09 .30  PC få nye ideer
Kl . 09 .30  Kunsthold 
Kl . 13 .30  Bankospil
Kl . 16 .00  Sy-hold
Kl . 16 .30 Lungekor

Torsdag
Kl . 09 .00      Dagplejerne
Kl . 13 .00      Kreativ værksted
Kl . 13 .00       Strikkecafè
Kl . 18 .00      Cykelklubben
Kl . 19 .00      AA-møde

Fredag 
Kl . 09 .00      Legestue 

Søndag
Kl . 09 .00     Cykelklubben

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 .

Følg`med på 
hjemmesiden, Facebook eller 

Kvarterhusets opslagstavler.

Fredag, den 11. juni
"Sydvesten udkommer
Sidste frist for tilmelding til 

generalforsamling i "Sydvesten"

Tirsdag, den 15. juni
Kl. 19.00 -
Generalforsamling - Den 
selvejende institution 
Kvarterhuset

Onsdag, den 16. juni
Kl. 16.00 - 17.00
Fernisering m/Karl Schmidt

Torsdag, den 17. juni
Kl. 18.00
Generalforsamling og 
festligholdelse af bladets 
25 . årgange . 
Sydvest Kvarterets 
Medieforening "Sydvesten"

Fredag, den 13. august
"Sydvesten" udkommer

"Sydvesten" 
ønsker alle en 
god og 
velfortjent 
sommer!
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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.


