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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

Det betyder nok at mange tager på 
ferie både her og der – en hel del har 
nok ikke økonomi til at rejse – så de 
bliver hjemme, og det er vel heller 
ikke så ringe . 

Jeg håber, at vejret bliver nøjagtig, 
som vi hver især ønsker . 

Rigtig god sommer .

Mindeord
Bjarke Thiesen er taget fra os, og 
blev bisat fra Sønder Kapel den 
31/5. 

Bjarke havde igennem mange år 
været en stor støtte både i ”Syd-
vesten” og i Kvarterhuset. 

I ”Sydvesten” var Bjarke igen-
nem en lang årrække medlem 
at bladets bestyrelse valgt som 
kasserer, og i Kvarterhuset 
havde Bjarke sammen med sin 
kone Henny startet frokost-jazz i 
Kvarterhuset. 

Foruden, at jazzen var Bjarkes 
store passion, så kunne han ikke 
holde sig fra at involvere sig i en 
masse foreningsarbejde bl.a. Fri-
tidsfiskerne og Mosvig Koloniha-
veforening. 

Man kunne altid regne med 
Bjarke, når bestyrelsen i ”Syd-
vesten” eller Kvarterhuset havde 
brug for frivillig hjælp. 

Igennem de senere år ramte 
sygdommen desværre Bjarke, og 
han og Henny prøvede at få en 
besværlig hverdag til blive så god 
som mulig. 

Bjarke er nu sovet stille hen og 
vore tanker og medfølelse går til 
de efterladte.

Æret være hans minde. 

Generalforsamling.

På dette sted i ”Sydvestens” april ud-
gave blev I orienteret om foreningens 
afholdte generalforsamling .  
I forbindelse med den netop afholdte 
generalforsamling, så måtte vi jo des-
værre konstatere, at mødedeltagelsen 
– udover bestyrelsen og suppleanter – 
ikke var overvældende stor .  
Hvis jeg ser det fra den optimistiske 
side, så er det vel et skulderklap til 
bestyrelsen, fordi vore læsere faktisk 
er tilfredse med vort arbejde . 
Måske tænker man: ”det går jo meget 
godt, så vi vil ikke blande os” . 
Dog vil jeg lige sige, at vi altid har 
brug for ideer, støtte og hjælp fra både 
læsere, annoncører og andre interes-
serede i ”Sydvestens” udvikling og 
fremtid . 

Økonomi .

I december 2020 fik vi en økonomisk 
håndsrækning fra Vestjysk Bank til at 
få bladet trykt i farver i hele 2021 . 
Så vidt vi ved, så er ”Sydvesten” i 
farver blevet godt modtaget af alle, og 
vi satser på farver også i fremtiden . 
Derfor har vi kæmpet for, at få de 
forøgede omkostninger ved trykning 
af bladet i farver, dækket ind via nye 
annoncører og ved at regulere annon-
cepriserne . Disse priser havde indtil 
2021 været uforandret i hele bladets 
levetid . 
I bladets budget for 2022 har vi 
budgetteret med et underskud, men 
det er jo ikke den vej, det skal gå i 
fremtiden . 
Heldigvis er der kommet nye annon-
cører til, men desværre er der også 
faldet nogle væk, og det kan mærkes 
på bladets økonomi, så bestyrelsen ar-
bejder ihærdigt på at finde løsninger . 

Sommer 2022 .
Nu banker sommeren på ”døren”, og 
i modsætning til de sidste par år, så er 
vi lidt mindre bekymret for smitte . 
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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 . 0241797
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 week-end  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  
hver fredag kl. 9.30 - 12.00
Her er forældre og bedsteforældre 
med deres mindre børn 
velkommen .

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 fælles-
skab, bare mød op!
Hver torsdag kl 13.00 - 16.00
Kontaktperson: Bente Andersen 
telefon 22 94 51 81
eller kontakt Kvarterhuset

OBS! Nogle af Kvarterhusets 
aktiviteter og arrangementer holder 
ferie - følg`med på hjemmesiden, 
Facebook eller kontakt formanden

Stolegymnastik
Stolegymnastik starter torsdag den 
8 . september kl . 09 .30 med Margit 
og Tove som instruktører .
Vel mødt igen .

Dans
Dans i Kvarterhuset med 
danseinstruktør Gerda Jensen starter 
mandag den 12 . september kl . 10 .00 .
Alle er velkommen .
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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    - bestyrelsesmedlem   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

Er man til lam og får - så er Hylkedalen stedet . 
Skønne ser de ud de små lam .

En ny bro er "dukket" op i Hylkedalen . 
I forbindelse med anlæggelsen af mountain-
bike banen er broen blevet anlagt til erstatning 
for den gamle bro . 
Samtidig er stiens forløb blevet ændret .
Det er en flot og lang kuperet mountainbike 
bane  der er anlagt i Hylkedalen, og passer 
man på med ikke at blive kørt over af 
"bikerne", så er turen værd at gå, selv om det 
kræver en forholdsvis god fysik .

Ja - fuglen gør klar til sin aftensmad - måske? var det med vilje, at 
en "venlig" person ikke ramte affaldscontainer
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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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Nyt fra Kvarterhusets 
Bryglaug
 
Tekst og foto: Peter Heesemann

Så er vi kommet godt i gang med 
at brygge øl her i 2022 . 

Det er vores 5 . sæson med at brygge 
øl, vi startede med ølbrygning i 
2018 . I de 5 år har vi brygget 25 
gange, og vi brygger ca . 40 l hver 
gang . I årene 2020 og 2021 kunne 
vi på grund af Corona pandemien 
ikke brygge så mange gange, da 
Kvarterhuset var lukket ned ad flere 
omgange .

Her i 2022 startede vi med at 
brygge en IPA den 17 . januar 2022 . 
Det blev efter flertallets mening en 
rimelig god IPA på 6,5 Vol . % . Den 
havde en fin bitterhed, men der var 
for lidt brus i . Anden bryg blev 
brygget den 31 . januar og tappet i 
februar . 

Det var en Påskebryg på 4,6 
Vol .%, også den kunne vi være godt 
tilfredse med . Den blev i hver faldt 
rost af mine gæster til min 
påskefrokost . Nr . 3 bryg blev 
brygget den 28 . februar, og den blev 
til en rigtig fin øl og blev kaldt 
”Vårbyg” . Flertal af bryggerne 
syntes, at det var den absolut bedste 
øl, vi har brygget . 

Vårbyggen var på 5,5 Vol .% og 
havde en fin lys farve .,

Fjerde bryg kom til den 11 . april . 
Vi kalder den Saison Ale, som vi 
også tidligere har brygget . 

En Saison Ale er oprindelig en 
fransk landarbejder øl . Vores Saison 
Ale var på 6,6 Vol .% med en fin 
frisk smag . 

Den sidste og femte bryg blev 
brygget den 9 . maj . og det er en 
”Dobbelt Bock” . Rødbrun i farven 
og er på 6,9 Vol .% . Den står i 
skrivende stund stadig i gærtanken 
og er ukarboneret, hvilket vil sige, 
at den er uden kulsyre (Co2) . 

Per Johnson har henvendt sig til 
Claus Mortensen fra Danske 
Øl-entusiaster . 

Meningen er at vi vil have nogle 
kontakter til andre Bryglaug i 
Kolding og omegn, for at udnytte 
fælles brygmaterialer

Kvarterhusets Bryglaug har 
tilmeldt sig en Senior festival dag, 
tirsdag den 13 . september i Pulzion 
med temaet ”indeliv” . Her er det 
meningen, at vi skal vise, hvordan 
man brygger øl . 

Der vil komme yderlig 
information herom senere . 
Er du interesseret i at brygge øl, 
kan du hendvende dig til Per 
Johnson på telefon: 28 25 22 90.

Generelt om Kvarterhusets Bryglaug:
Vi er p .t . 14 bryggere, og lauget blev startet på baggrund af, at vi fik 25 .000 kr . til opstart . Puljen hed den-

gang Senior bestemmer . Pengene gik til køb af materialer og udstyr . Vi brygger eller tapper som udgangspunkt 
mandag i ulige uger . Hvis vi brygger, starter vi kl . 14 .00, og hvis vi skal tappe, mødes vi typisk kl . 19 .00 . Det 
er ikke alle, der er til stede, når vi tapper eller brygger . Vi kan komme og gå, som vi kan finde tid til . Vi skal 
dog helst være 5-6 mand tilstede, når vi brygger og tapper .

Som udgangspunkt brygger vi ca . 40 liter øl pr . gang . Når øllet er færdiggæret overføres det til fustager og 
bliver tilsat sukker og CO2, og kommer derefter på køl indtil det skal tappes .

Vi har organiseret det således, at når øllet er tappet ,og der blevet sat etiketter på, kan vi købe vores eget øl 
for 10 kr . pr . stk . Det giver lidt til at købe nye brygmaterialer for, ellers skal vi ikke betale andet end et med-
lemsskab af Kvarterhusets støtteforening .

Der er kommet godt gang i Kvarterhusets ølbrygning efter Corona pandemien
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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"

Kvarterhusets Venner

- en støttekreds for aktiviteterne 
i Kvarterhuset Junghansvej 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

konto nr. 0241797 

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

Sydvesten
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Af Den selvejende 
institution 
Kvarterhusets formand 
Henning Hansen

Kvarterhus Nyt
Sydvesten

Generalforsamling. 

Som refereret fra foreningens 
afholdte ordinære generalforsamling 
i sidste nr. af ”Sydvesten” skal be-
styrelsen konstituerer sig med valg 
af næstformand. 
Dette valg har ikke kunnet foreta-
ges endnu, fordi det ikke har været 
muligt at samle hele bestyrelsen til 
et møde. Valget vil blive foretaget 
lige så snart det bliver muligt. 

Donation. 

Vi havde søgt om et tilskud fra 
Logen nr. 15 - Odd Fellow Orden til 
indkøb af nye sangbøger til Kvar-
terhuset. 
Den 14. maj fik foreningens for-
mand overrakt en ”check” på 
kr. 5.000,-, 
så nu er første del af denne investe-
ring i "hus". 

    "Sydvesten" vil i dette nr. skrive 
lidt historisk om Odd Fellow Orden.

Seniorfestival - 13. september.
Kvarterhuset vil deltage med en 
stand på denne festival - nærmere 
om dette i næste nr. af "Sydvesten".

”Stolegymnastik”.  

Fra september måned kan man igen 
gå til stolegymnastik i Kvarterhuset. 
Vi har efter lang tids venten fået mu-
lighed for at tilbyde motion på stol – 
dog bliver det nu torsdag formiddag. 
Margit og Tove er de kommende 
instruktører, så nu er det bare med at 
komme – op af stolen – og deltage i 
gymnastikken her i Kvarterhuset. Der 
er - som hidtil - hyggeligt samvær 
efter udfordringerne, hvis man ønsker 
det.

Dans i Kvarterhuset. 

Ligeledes fra september tilbyder 
Kvarterhuset dans med danseinstruk-
tør Gerda Jensen, som ”indpisker” og 
holdleder. 
Indtil april i år har dansen været 
sammen med Ældre Sagen, men fra 
september er det Kvarterhuset der 
tilbyder denne form for festlig dans 
og samvær. 
Efter dansen er der mulighed for at 
slappe af og tørre sveden af panden 
over en kop kaffe med lidt brød til.  

Nye brugere i Kvarterhuset. 

NNFs pensionistforening holder 
indtil videre deres møder hver anden 
torsdag i Kvarterhuset.

En samværsgruppe mødes hver tirs-
dag eftermiddag til hyggeligt samvær 
med håndarbejde m.m.
 

Dagligdagen i Kvarterhuset.  

Vi kan godt mærke på antallet af 
deltagere til Kvarterhusets forskellige 
aktiviteter, at sommeren er på vej. 
En hel del af aktiviteterne er allerede 
gået på ferie, og andre er med færre 
deltagere. 
Nå – ja – sådan er det jo hvert år på 
denne tid. 

Frokostjazz.

Som en del af jer har konstateret, så 
har vi virkelig været fremme i skoen 
med hensyn til afholdelse af frokost-
jazz i de seneste måneder. 
Faktisk har der været jazz i marts, 
april, maj og igen i juni måned. 
Grunden er, at vi har haft en del ud-
sættelser af arrangementer fra 2020 
og 2021, som så er og bliver afviklet 
i foråret. 
Det er måske en lidt stor ”mundfuld” 
for de frivillige, men indtil videre er 
jazzen afviklet, som vi havde regnet 
med. 
I efteråret har vi planlagt to jazz-ar-
rangementer, så det glæder vi os til at 
give jer muligheden for at deltage i. 

Med dette nr. af ”Sydvesten” er vi 
allerede igennem første halvår af 
2022, så nu ser vi frem til en masse 
nye tiltag og spændende udfordringer 
i andet halvår. 

Jeg håber, at vi ses i Kvarterhuset
 

Overrækkelsen af donationen foregik i Odd 
Fellow bygning i Hyrdestræde og foregik 
med stil

Et billede fra marken som viser at foråret/sommeren virkelig er godt på vej . 
(Duften fra marken må I tænke jer til)
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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

Banko holder fri i juli måned

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. 241797 

 
(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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Åbningstider: 
mandag-fredag
kl. 12.00 - 16.00

 

 
         

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

 

 

20 år med Kvarterhuset
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På en herlig solbelyst tirsdag mor-
gen i maj, gjorde jeg mig klar til, 

at besøge Naturskolen Perlen . Perlen 
ligger smukt placeret i Djævlekløften, 
med Geografisk Have og Kolding 
Miniby lige i nabolaget . Helt præcist 
på adressen Christian d . 4 . Vej 71 i 
Kolding . Cyklen var pumpet og humø-
ret højt, da jeg cyklede sammen med 
Bjarne Eliassen afsted til denne pragt-
fulde naturperle ”Perlen” . 

Hver tirsdag mødes ca . 12 mænd og 
et par frivillige på naturskolen, for at 
hygge og snakke ved bålet . Bagefter 
går de en tur i det helt unikke land-
skab, langs Dalby Møllebæk, som er 
skabt under den seneste istids smelte-
vand . Bjarne er en af de to frivillige, 
der møder op, sammen med den anden 
frivillig Ove Kristensen . De står klar 
hver tirsdag til at modtage en flok 
mænd, der alle har eller har haft en 
livstruende sygdom (kræft) . 

Denne tirsdag skulle vi have rund-
stykker og kaffe, fordi der var et sær-
ligt anliggende . Hans Jørgen fyldte 75 
år, og når der er rund fødselsdag, giver 
fødselaren rundstykker . Kaffen havde 
Hans Jørgen med hjemme fra i diverse 
termokander, men ellers er der mulig-
hed for at brygge kaffe i det lille hus, 
der ligger her på grunden . I huset fin-
des også et lille løkken, toilet og 
opholdsstue med en masse udstoppede 
dyr . Da vi ankom til naturskolen, var 
Ove og Hans Jørgen allerede i gang 
med at lave kaffe, samle bestik og 

kopper sammen, for at bære det ud . 
Vi skulle sidde udenfor og helst ved 

bålet . Men det viste sig, at der var der 

ingen sol og derfor ret køligt . Derfor 
flyttede vi de to bord-bænkesæt, der 
stod ved bålet til et solbeskinnet sted 
lidt længere nede . Så måtte vi undvære 

bålet . Efterhånden mødte de forskelli-
ge mænd op, en efter en . Bordet blev 
dækket og rundstykkerne serveret og 
kaffen skænket . Man hilste på hinan-
den, ønskede fødselaren tillykke, og 
snakken gik . Her manglede ikke noget, 
der var rigeligt med rundstykker, smør, 
ost og pålæg . I gruppen snakker de 
ikke meget om deres sygdom, fik jeg 
at vide . I stedet hørmer det af ren man-
desnak, og løst og fast der fylder fra 
den store verden . Alle glæder sig til at 
komme her og have nogle hyggelige 
timer . De kender hinanden og føler sig 
godt tilpas i hinandens selskab . Og 

som Otto sagde, ”hvis man føler sig 
lidt sløj når man møder op, så går man 
altid glade herfra igen” . For disse 
mænd er det livsbekræftende at kom-
me her . De nyder at se på, hvordan 
naturen på denne tirsdag i maj folder 
sig ud, og hvor alt oser af liv – så bli-
ver det ikke bedre . Men nu er det jo 
ikke forår, sol og sommer hele året .

”Hvad så om vinteren?”, spørger jeg . 
På grunden står der også en firkantet 
træbygning med et stejlt skråtag, hvor 
der er hul i toppen, og over hullet svæ-
ver der en lille pyramide af træ . Som 
et stort indianertelt, bare lavet af træ . I 
bygningen er der et bålsted, hvor der 
er placeret bænke rundt om . 

”Her sidder vi så om vinteren eller 
når det er så dårlig vejr, at vi ikke kan 
sidde helt udenfor”, fik jeg fortalt . ”Vi 
kan sagtens holde varmen, men man 
bliver dog lidt røget til- alt dit tøj kom-
mer til at lugte af røg”, blev der yder-
lig kommenteret . Efter en lille times 
tid, spurgte frivillig Ove, om vi ikke 
skal gå en tur ved åen (Dalby Mølle-
bæk) . Det var de alle med på . Bordet 
blev ryddet og så gik vi langsomt ned 
til bækken . 

Det var Ove Kristensen, der tilbage i 
2015 blev spurgt fra Sundhedshuset, 
om han kunne starte et hold op med 
mænd . Ove som oprindelig er land-
mand, men har arbejdet som sælger 

Sydvesten på besøg i
Tekst og foto: Peter Heesemann

Frivillige Ove Kristensen og Bjarne Eliasen tænder bålet

Husets lille køkken -rundstykker og  
kaffen gøres klar

Bord og bænkesættet flyttes til en solrig 
plads
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Bænket rundt om bordet, fra venstre: Frivillig Ove Kristensen, Iver, Klaus, Ove, Henrik, Otto, Hans Jørgen,
Kurt, Gunnar og frivillig Bjarne Eliassen (Efternavnenen på de kraftramte mænd er undladt med vilje).

indtil han gik på efterløn . Da Sund-
hedshuset søgte en frivillig, der kunne 
lave bål og kunne tage frivillig arbejde 
en par dage om ugen, så var det lige 
noget der passede Ove . ” Sådan en 
gammel spejder, som mig- det skulle 
jeg vel nok klare”, sagde Ove da vi gik 
på stien langs bækken . Så her kom Ove 
ind som frivillig og startede op med de 

kræftramte mænd på Naturskolen i 
Marielundskoven . ”Men her måtte man 
ikke lave bål og stolene var alt for 
lave . Så da jeg en gang mødte pedellen 

her fra Perlen, forslog han, at vi kunne 
jo komme ud til Perlen i stedet for . Så 
Jeg fik fat i Kjeld Gregersen (leder af 
Kolding Naturskole) og det blev god-
kendt”, fortalte Ove . Han er også den, 
der søger penge af diverse fonde og 
selskaber, så de kan finansiere nogle 
oplevelser, herunder fællesspisning og 
andre småting . De har faktisk lige fået 

en donation fra Odd Fellow Ordenen, 
kunne Ove stolt meddele til hele flok-
ken .  Bjarne Eliassen, der også er fri-
villig startede i gruppen ved et tilfælde .

Han var i Sundhedshuset med dårlig 
ryg . Her mødte han Iver . Sundhedshuset 
ville oprette en gå-gruppe, hvor Bjarne 
skulle deltage, men der var kun 3 perso-
ner . Så Iver forslog Bjarne, at han kun-
ne komme med i Naturskolen Perlen, 
for der gik de jo hver tirsdag . Det gjor-
de han så, og efterhånden har han været 
med i ca . 4-5 år . Og det har han det rig-
tig godt med . Efter vi havde gået på sti-
en langs Dalby Møllebæk, kom vi til et 
kryds, hvor man kunne vælge at gå læn-
gere ud langs bækken, eller gå tilbage 
langs vejen op til Perlen . Det sidste 
valgte Gunnar og Iver, og jeg tilsluttede 
mig, efter at havde sagt farvel til de 
andre . Det var ca . en tur på 2 km . Det 
passede alderspræsidenten Gunnar på 
83 år og Iver rigtig godt . De andre går 
en tur på ca . 5 km . 

Efter gåturen, når alle igen er samlet 
på Perlen, spiser man sin medbragte 
madpakke og snakken går lystig igen . 
Her fra "Sydvesten" ønsker vi jer alle 
en rigtig god sommer med mange gode 
ture i den pragtfulde natur og alt godt i 
fremtiden . 

Jeg siger mange tak for, at jeg måtte 
være med og få lidt lidt indsigt i, hvad, 
der forgår på Naturskolen Perlen om 
tirsdagen . Det var en rigtig god oplevel-
se .

På gåtur i den skønne natur ved Dalby Møllebæk. Fra venstre: Otto, Bjarne og Iver. 
Bagerst: Ove og Klaus.
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Historien om KFUM Hallerne 
Tekst: Henning Hansen

Historien om KFUM Hallerne .  
I februar 2022 havde vi et indlæg fra 
Pulzion (KFUM hallerne), hvor der 
blev skrevet om alle de nye tiltag, som 
Pulzion har fået sat i værk, og alle de 
ønsker Pulzion har for fremtiden . 

I denne udgave af ”Sydvesten” vil vi 
bringe et uddrag fra bogen ”Turen går 
til Sydvest Kvarteret” – ”Fra Gravens 
Rand til Kolding Ådselskogeri” .

Kolding KFUMs Idrætsforening blev 
stiftet den 13 . september 1922 . På 
daværende tidspunkt eksisterede der 
allerede en Kolding KFUM Boldklub, 
men man ønskede at få mere gang i 
idrætsarbejdet i foreningen, bl .a . gym-
nastik og atletik . 
Idrætsafdelingens første formand blev 
civilingeniør Jens Engberg og grund-
stammen af medlemmer blev ”de gamle 
drenge” fra den allerede eksisterende 
boldklub . 
Kolding var på det tidspunkt temmelig 
langt tilbage med hensyn til idrætsplad-
ser . 
Der var kun idrætspladsen Olympia, 
hvor andre foreninger havde svært 
ved at få indpasset træningstider . Man 
begyndte at drøfte muligheden for egen 
idrætsplads . 

Med støtte fra Kolding KFUM blev 
dette virkeliggjort i efteråret 1923 
i form af et aktieselskab, der uden 
udbytte startede en indsamling, så der 
for 4 .000 kr . kunne købes et areal på 
tre tønder land ved Lykkegårdsalle på 
”Blæsbjerg” i byens sydvestlige 
kvarter – nu KFUM Hallerne . 

Den 12 . maj 1924 mødte ikke færre 
end 36 mænd og drenge op til den 
første graveaften . 
Skovle, spader og trillebører var 
venligst udlånt af kommunen . Senere 
påbegyndte man opførelsen af et 
klubhus . I 1927 stod anlægget færdig 
og den 4 . september samme år blev 
anlægget indviet under stor festi-
vitas med bl .a . en opvisningskamp 
imellem Odense og Kolding KFUM . 
I 1933 blev KFUM Idrætsforening 
optaget i JBU . 
I midten af 1950`erne blev forenin-
gen så stor, at en opdeling blev 
nødvendig – og der blev etableret føl-
gende afdelinger: bordtennis, fodbold 
og håndbold .  
I 1962 opstod ideen at opføre et 
klubhus, men man konstaterede at 
prisforskellen imellem opførelsen af 
et klubhus og en egentlig hal ikke var 
ret stor, så planerne blev ændret . 
Den 21 . februar 1966 vedtog KFUM-
Hallen at købe jorden til et halbyg-
geri . 
Selve opførelsen af hallen blev 
påbegyndt den 7 . november 1966 og 
grundstensnedlæggelsen var den 16 . 
marts 1967 . 

Indgangspartiet til KFUM sportsplads for enden af Peter Tofts Vej ca . 1960 .
(Billede udlånt af S .v- Aage Jørgensen)

36 drenge og mænd påbegyndte den 12 . maj 1924 gravearbejdet til 
KFUMs idrætsplads . 
(Billede udlånt af S .v- Aage Jørgensen)
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Narturkræfter:
Sundhedshuset i Kolding startede projektet ”naturkræfter”. 
Et gratis friluftstilbud til mænd der har eller har haft kræft. 
Projektet blev stoppet på grund af besparelser i kommunen, men blev alligevel fortsat med nogle mænd fra 

tidligere hold, og de mødes nu i Naturskolen Perlen hver tirsdag kl. 11.00. 
De mødes hver tirsdag og laver bål og noget kaffe ude ved Naturskolen Perlen. 
Gåture i området, fysiske aktiviteter og en god gang mandesnak er deres grundstof. 
(Læs også artiklen herom på side 16)
Gruppens fokus er sammenhold, hygge og muligheden for fysisk aktivitet. 
Der er en mandlig gruppeleder til stede til hvert møde. 
Netop sammenhold er vigtig for disse mænd.  

Naturkræfter er nu en gruppe under Kolding Selvhjælp. 
Hvis du er interesseret kan du kontakte Kolding Selvhjælp på telefon: 7550 7902 . 
Du kan også henvende dig til Sundhedshuset i Kolding .

Den officielle indvielse begyndte 
lørdag den 23 . marts 1968 med en 
håndboldkamp mellem Århus KFUM 
og Fredericia KFUM (kampen blev 
vundet af Fredericia) . 
I 1983/84 begyndte halbestyrelsen at 
søsætte planerne for en tilbygning til 
den bestående hal . 
Opførelsen af hal to blev påbegyndt i 
1987 og allerede i 1988 kunne hallen 
indvies . 

Efterfølgende er KFUM-Hallerne 
blevet udvidet med Squash-baner og 
sportel . 

Ovenstående er et uddrag af historien om KFUM-Hallerne skrevet af Jørgen Hansen fra bogen ”Fra Gravens Rand til 
Kolding Ådselskogeri” udgivet af Forlaget Sydvesten i 2003 . Ønsker du at læse mere om KFUM-Hallen eller nogle af de 
andre historier fra Sydvest Kvarteret kan bogen lånes på Kolding Bibliotek .

Under mottoet: "To aftner fodbold og to aftner gravearbejde" . I alt skulle 3 .500 
kubikmeter jord flyttes .
(Billede udlånt af S .v- Aage Jørgensen)
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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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Broderlogen nr. 15 Odin 
- Odd Fellow Orden
Tekst fra Odd Fellow Ordenens hjemme-
side. Foto: Henning Hansen

I forbindelse med overrækkelsen af 
en donation på kr . 5 .000,- fra bro-
derloge nr . 15 Odin I .O .O .F ., Hyrde-
stræde 4, Kolding var Kvarterhusets 
formand Henning Hansen inviteret til 
en reception i Broderlogens dejlige 
lokaler .  

I forbindelse med denne donation 
kommer et indlæg om Odd Fellow 
Ordenen .

 Historie

Broderloge nr . 15 Odin I .O .O .F . er 
stiftet den 14 . maj 1884 .
Moderlogen er Broderloge nr . 5 Fyen, 
Odense .
Broderlogen nr . 15 Odin blev startet 
af fem personer . 
De fire med tilknytning til Kolding . 
Den femte var kommet hjem fra 
Amerika, hvor han var tilknyttet Odd 
Fellow Ordenen . 
Disse fem personer var følgende:
Urmager broder R . Wichmann
Bundmager broder F . Hansen
Bagermester broder F .P . Guldager
Mekaniker broder G . Løssi
Detailhandler broder A .H .C . Holst

De mødtes 1 . juledag i året 1883 og 
dannede straks en forening, som kom 
til at hedde Odin som en hyldest til 
byen Odense og til Broderloge nr . 5  
Fyen, hvori bl .a . broder F .P . Guldager 
var blevet optaget kort tid forinden .
Odenses oprindelsesnavn betyder 
Odins helligdom . 
De fem føromtalte brødre arbejdede 
videre med dannelsen af logen, og 
institueringen fandt sted den 14 . maj 
1884, og Broderloge nr . 5  Fyen blev 
dermed moderloge for Loge nr . 15 
Odin, Kolding .
Den 14 . maj 1984 var det hundrede 
år siden, at Broderloge nr . 15 blev 
stiftet . 
Det blev markeret ved en festloge den 
18 . maj 1984 under ledelse af broder 
Overmester Oluf Kirkegaard . 
I spidsen for de mange inviterede 
gæster var broder Stor Sire Preben O . 
Rasmussen .

De et hundrede år blev i 2009 til 125 
år . 
Igen var der lejlighed til at markere 
en mærkedag i logens historie . Der 
blev afholdt jubilæumsreception i 
Ordensbygningen på selve dagen den 
14 . maj 2009, hvor formanden for 
Jubilæumsfonden broder Eksmester 
Poul Friis Pedersen uddelte donatio-
ner . 
Mere end 140 år er nu gået siden 
stiftelsen, og Broderloge nr . 15 Odin 
er stadig lige aktiv i byens liv .
Ved de ugentlige møder beskæftiger 
vi os med de daglige forretninger, 
brødres indlæg, foredrag, optagelse 
af nye medlemmer og gradearbejde .   
Vi har ofte møder med inviterede 
gæster til foredrag og lignenede ar-
rangementer .

Nogen mener, at vi er hemmeligheds-
fulde .  
Det er vi ingenlunde, for vi fortæller 
gerne om, hvad Odd Fellow Ordenen 
står for, og hvad vi foretager os .  

Kun de ting der knytter sig til op-
tagelse og gradetildelinger er dog 
gemt til den dag, hvor vi optager et 
nyt medlem eller tildeler brødre en 
højere grad .

Ordensbygningen, Hyrdestræde 4
Loge nr . 15 Odin havde fra stiftelse 
den 14 . maj 1884 til huse på forskel-
lige adresser i byen frem til logens 
50 års stiftelsesdag den 14 . maj 1934, 
hvor den nuværende Ordensbygning 
blev indviet .

Logen havde den 15 . oktober 1932 
af købmand Marius Jensen købt en 
800 m2 stor grund i Kolding centrum 
beliggende som nabo til Koldinghus . 

Den kendte Kolding arkitekt Ernst 
Petersen, som har tegnet over 300 
bygninger i Kolding og omegn, 
tegnede den 640 m2 store Ordens-
bygning i nyklassicitisk stil . 

Odd Fellows - Hyrdestræde 4

Fortsættes side 26
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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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Sammen om 
dannelse

Lykkegårdsvej 75 - 6000 Kolding - Telefon 75532266 
www.lykkegaardskolen.dk - kontor@lykkegaardskolen.dk
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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

Hver anden mandag 
med start

mandag den 12 . september 2022
kl . 10 .00

med danseinstruktør Gerda Jensen .
Se mere i "Sydvestens" august udgave .

Stolegymnastik i Kvarterhuset
Hver torsdag med start

torsdag den . 8 . september 2022
kl . 09-30

med Margit og Tove . 

Se mere i "Sydvestens" august udgave .
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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", og er på nuværende tidspunkt 5 personer. 

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

Forrygende jazz i Kvarterhuset

Den 23 . april havde 
vi besøg af All 
Time Jazz Band 
som havde fundet 
noget af det bedste 
jazzmusik frem på 
dagen .
En rigtig god 
jazz-dag  .

 - og for 
at det ikke 
skulle være 
løgn havde 
vi allerede 
den 21/5 jazz 
igen .
Sir Horst-
mann Jazz 
Band gav os 
noget lidt 
andet jazz-
musik end vi 
plejer at høre 
- og det er jo 
også godt .
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Broderlogen nr. 15 Odin 
- Odd Fellow Orden

Den 26 . april 1933 blev det
første spadestik foretaget af Distrikts-
deputeret storsire F .P . Guldager og 
på logens 49 års stiftelsesdag blev 
grundstenen nedlagt . 
Broder Wilh . Steinfath havde 
forarbejdet et blyskrin, hvori der 
blev nedlagt et dokument om logen 
tillige med en håndbog for Ordenens 
Grundlov for loger og logens særlige 
love af 1932, tegninger over bygnin-
gen, samt eksemplarer af de på den 
tid gældende danske mønter . 

Skrinet blev nedlagt på det sted, 
hvorover overstolen i dag befinder 
sig .
Bygningen står ikke helt færdig i 
henhold til bygherrens og arkitektens 
ideer . På bygningens facade er ind-
muret tre konsoller, der skulle bære 
tre figurer symboliserende venskab, 
kærlighed og sandhed . 
Der er gennem tiden udarbejdet flere 
oplæg til udsmykningen, men det har 
ikke været muligt at realisere denne 
del . 

Ordensbygningen har siden 1999 
i fællesskab været ejet af de fire 
Koldingloger - to søstreloger og to 
broderloger . Ordensbygningen er af 
Kolding Kommune karakteriseret 
som et dominerende bygningsværk 
med høj bevaringsværdi .

Lidt om Odd Fellow Ordenen

Den uafhængige Storloge for 
Kongeriget Danmark I .O .O .F .

Vor Ordens navn og dermed beteg-
nelsen for medlemmerne som Odd 
Fellows bliver i flere leksika oversat 
til »snurrige eller løjerlige fyre«, en 
oversættelse der dog ikke kan bruges 
i dette tilfælde . 
Derimod mener vi, blandt andet ved 
forskning i gamle engelske ordbøger 
og på baggrund af en islandsk af-
handling at ordet Odd skal oversættes 
med baggrund i ordet oath og betyder 
edsfælle . Ordet edsfælle kan spores 
tilbage til gamle love, som allerede 
var i brug i det sjette århundrede . 

Ordenen kan spore sin oprindelse 
langt tilbage i tiden, og den ældste 
historie har vi ganske givet fælles 
med andre ordener .
Den moderne Odd Fellow Orden, vi 
i Danmark hører til, benævnes The 
Independent Order of Odd Fellows, 
forkortet til I .O .O .F . Den har ca . 
96 .000 medlemmer i Europa, og 
heraf tegner de nordiske lande sig for 
de 87 .000 . 
Vi regner året 1819 som udgangs-
punkt for vor ordensgren . 
Det begyndte med en ung englænder, 
som et par år forinden var udvandret 
til USA . 
Han havde nedsat sig i byen Baltimo-
re, hvor der på det tidspunkt herskede 
megen sygdom, blandt andet pest . 
Borgerne var henvist til at klare sig 
selv eller finde hjælp hos hinanden . 
Dette berørte ham meget, og han 
gik i gang med at finde personer, 
der – som han selv – havde været 
medlemmer af Odd Fellow Ordenen 
i England . 
I 1819 lykkedes det for ham at stifte 
den første Odd Fellowloge i USA, 
og han gav den navnet loge nr . 1 
Washington som en hyldest til sit nye 
fædreland . 
Sammen med sine brødre fra logen 
indledte han et stort hjælpearbejde 
blandt de syge og fattige, og nød stor 
respekt og tillid i befolkningen . 
Ordenen fik tag i samfundet, og om-
kring 1830 var der oprettet over 100 
loger i USA, udbredt til 12 stater . 
Som årene gik, kom der flere til, 
og med tiden lagde man i logerne 
stigende vægt også på den etiske side 
af menneskelivet .
Ordenens oprettelse i USA og dens 
succes førte med sig, at den i sin nye 
skikkelse kom tilbage til Europa ved 
instituering af en loge i Stuttgart i 
Tyskland, og i 1878 kom Odd Fellow 
Ordenen også til Danmark . 
Den første danske loge stiftedes den 
30 . juni 1878, og har sit hjemsted i 
Odd Fellow Palæet i København . Få 
år senere, i 1881, stiftedes tilsva-
rende, og ligeledes i København, den 
første loge for kvinder . 
I dag er der i Danmark 107 broderlo-
ger og 93 søsterloger med et samlet 
medlemsantal på omkring 12 .000 .

Vor Ordens formål og arbejdsformer 
har efter min opfattelse altid kunnet 
tilpasses ethvert samfund og enhver 
tid, netop fordi man aldrig har forladt 
de oprindelige, bærende principper .

Vi kan således i dag opdele vort 
formål i to dele, 
det udadvendte og det indadvendte . 
Eller sagt med andre ord: 
Et praktisk og et etisk formål . Odd 
Fellow Ordenen ønsker og forventer 
af sine medlemmer, at de skal være 
aktive i to funktioner:

- at arbejde indad med sig selv, og
- at arbejde udad for vore 
   medmennesker .

Disse to funktioner skulle gerne 
'stimulere hinanden, og komme til 
udtryk i glæden over at hjælpe andre . 

Eller sagt med andre ord: 

- at højne den menneskelige karakter .

Til dette har vi, fra den første begyn-
delse, tilknyttet følgende budord:

-  at besøge de syge,
-  hjælpe de trængende,
-  begrave de døde og
-  opdrage de forældreløse .

Ordenen tilstræber - gennem sin lære 

- at hjælpe sine medlemmer gennem 
livet og give dem en livsholdning, 
som de hver især kan tage med sig ud 
i dagligdagen .

Ordenens hovedmål har både et etisk 
og et humanitært sigte . 
Et etisk rettet mod den enkelte, og 
et humanitært rettet mod det lokale, 
nationale og internationale - udenfor 
Ordenen . 

I næste nr . af "Sydvesten" kommer 
et yderligere indlæg med Asbjørn 
Henriksen fra Logen nr . 15 Odin

Fortsat fra side 21
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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.

HUSK!!

Torsdag, den 25/8 2022
 kl. 18.00

inviteres "Sydvestens"  
frivillige til en sammenkomst

 i
Kvarterhusets lokaler.

Tilmelding sker til Henning -   
  senest fredag, den 12/8 2022.

Bestyrelsen

Åbne Atelierdage 
12. - 13. november 2022

Lørdag og søndag den 12. - 13. november 
kl. 10.00 - 16.00

tilbyder Kvarterhuset en mulighed for, 
at udstille  sine malerier  i forbindelse med 
Kolding Kommunes spot på det alsdige og sprug-
lende miljø af billedkunstnere, der bor og arbejder i 
kommunen.

Henvendelse sker til Kvarterhuset 
på telefon nr. 30 35 44 24.
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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

 
Holdene starter op igen 
i september 2022.
Vi ønsker alle en god 
sommer.

IT-café er dog åbent 
hver mandag fra kl. 
10.00, undtagen i 
skolernes sommerferie.

Så har du et problem 
med din pc, tablet, 
telefon eller en app, så 
er du velkommen. 

Måske kan vi fixe det.

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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Der er forskellige 
kunstnere der udstiller 
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: kvarterhuset.kolding@outlook.dk

Lisa og Mario har ønsket at stoppe med at 
stå for Kvarterhusets maleriudstillinger.
Stor tak til dem for deres indsats.
Hanne Østergaard er 
Kvarterhusets kontaktperson vedrørende 
vore udstillinger - mail: 
hoea2008@live.dk

       Kunst i Kvarterhuset

          Fernisering i Kvarterhuset

Henry Forsberg udstiller sine malerier i Kvarterhuset 
fra maj til august-

Torsdag den 19 . maj havde 
vi inviteret til fernisering 
med Henry Forsberg . Des-
værre blev ferniseringen 
aflyst på grund af sygdom, 
så vi gik glip af Henry`s 
gode foredrag .
Malerierne hænger dog 
stadigvæk i lokalerne, så 
alle er velkommen til at 
se dem .
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Jazz i Kvarterhuset
Tilmelding til 

VESTRE JAZZVÆRK
lørdag den 18. juni 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. 125,00.
         "Snitter" pr. stk. kr. 22,00
          Sidste frist for tilmelding 
          søndag den 12. juni 2022.

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
 

   Buffetten blues og 
  Jazz Band
 lørdag den 10. september 2022 kl.12.00

     Kansas City Stompers med Jesper Thilo og Ulf Johansson Werre
       
   lørdag den 29. oktober 2022 kl. 12.00

(OBS! Forhøjede billetpriser)

VESTRE JAZZVÆRK

Planlagte jazz-arrangementer i 2022
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Nyt fra
Gademix

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

Email: 
gademix@kfumsoc .dk

Ny Gåtursklub for hele familien
Hver mandag kl .16 går børn, 

unge, familier og hunde en hyggelig 
tur for at lære Sydvestkvarteret bedre 
at kende . Alle er velkomne, vi går ca . 
3-4 km . og vi begynder og slutter 
ved Gademix . De 2 sidste gange før 
sommer er mandage d . 13 . juni og 
20 . juni . Tilmelding er ikke nødven-
dig og man er velkommen uanset om 
man taler dansk, ukrainsk eller andre 
sprog . Vi slutter kl .17 med lidt mad 
og drikke . 

  
Siden sidst 

10 . maj havde Gademix åbent hus 
med 22 års fødselsdag og afslutning 
for Lene Follmann, som nu er gået 

på pension . Tak til PANDEKAGE-
KOMPAGNIET, som lavede 120 
lækre pandekager med is, mens 
Mads havde travlt i Cykel-værkste-
det og andre spillede Uno og rund-
bold . 

TAK til Anders fra Cykelbarista, 
som serverede lækker kaffe og ikke 
mindst masser af varm kakao til at 
lune os i regnvejret . 

Tak for gaver og besøg af både 
børn, unge, familier, frivillige, sam-
arbejdspartnere og naboer .

1000 tak til alle som var med til at 
gøre vores Åbent hus til en festlig 
dag med fødselsdag og en god 
afslutning for Lene . 

Påskeferien i Gademix
De frivillige i Gademix arrangerer 

altid gode ferieoplevelser for børn og 
unge . I påskeferien i år var der man-
ge forskellige aktiviteter på program-
met fx karaoke-aften, turneringer og 
kreative aktiviteter, hvor der blev 
lavet påskepynt og mors dagsgaver . 
Sammen med Aktiv-Fritid kørte børn 
og unge på cykeltur, mens andre var 
på jagt efter pokemons og påskeæg .

I påsken kunne vi begynde at sætte 
kartofler, plante gulerødder osv . i 

kolonihaven, hvor nogle børn har 
lavet navneskilte til de højbede, som 
de selv skal passe og plante i . Der 
var også tid til at hygge, drikke varm 
kakao, riste skumfiduser og lave bål i 
kolonihaven . 

Billede fra Gåtursklubben

Her 2 billeder fra fødselsdagen

Kolonihaven

Rstede skumfiduser
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Lige efter påske blev vi overrasket 
med en lækker og flot fødselsdags-
fodboldkage, som Nuhs mor havde 
bagt .

Ferieaktiviteter i Gademix
Til sommer har Gademix åbent i 

uge 26, 27 og uge 30 . 
I uge 26 er vi på jordbrugslejr på 

Organia, hvor vi bor og passer dyr i 
4 dage – her er tilmelding nødven-
dig . I uge 27 har vi åbent mandag, 
tirsdag og onsdag – både eftermid-
dag og aften . I uge 27 er vi mest i og 
omkring Gademix, men tirsdag aften 
i uge 27 tager vi til Jels Vikingespil .

I uge 30 holder vi Sommersjov 
med Uge 30’s Venner . Alle familier 
med små og store børn/unge i Syd-
vestkvarteret er velkommen til at 
deltage i aktiviteterne i Uge 30! 

Det kan være rundbold, fællesspis-
ning, udflugter, hoppepude og meget 
mere . Aktiviteterne foregår på plæ-
nen mellem Gademix og Pulzion . 
Kom ind i Gademix og hent pro-
grammet . 

Vi har lukket i uge 28-29 og 31 . 
Hvis du vil være med til at arrangere 
vores ferie-aktiviteter, så skriv eller 

ring til Viktor på 50517217 eller 
gademix@kfumsoc .dk 

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 tors-
dag eftermiddag hver måned . Sidste 
gang før sommer er 16 . juni . 

Har du ingen planer i sommerferi-
en, men vil du gerne være lave 
noget med andre på din alder? Så er 
PULSSKOLEN måske lige noget 
for dig? I uge 31 afholdes PULS-
SKOLEN i Pulzion . Pulsskolen er 
for alle som kan lide at bevæge sig . 
Alle kan være med uanset om man 
har prøvet idrætsgrenene før eller ej . 
Det er netop dette, der gør Pulssko-
len Unik . Kernen er leg og glæden 
ved idræt . Vil du høre mere, så kom 
ind i Gademix og snak med Viktor 
eller Hanne og Tine fra Aktiv Fritid .  

Info om Gademix: 
Gademix er et socialt værested for 

10-16 årige børn og unge . I løbet af 
året arrangerer vi forskellige udflug-
ter, oplevelser og ferier . 

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

DU kan finde os på INSTAGRAM 
og SNAPCHAT . Du kan skrive til os 
på facebook eller gademix@
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 og om der er plads på holdet .  

Powerkids! Hvis du gerne vil prø-
ve forskellige sportsgrene, så er 
POWERKIDS lige noget for dig . 
Hver mandag kl .15 .45 går vi i Pulzi-
on, hvor instruktører fra Powerkids 

arrangerer 2 sportsgrene hver gang . 
Det kan være badminton, bordtennis, 
fodbold, volley osv . Der er ofte tid 
til høvdingebold og hygge . Power-
kids holder sommerpause, men 
begynder igen til efteråret .

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

BLIV FRIVILLIG: 
Vi har en god flok frivillige, men 

har brug for flere frivillige, som kan 
hjælpe 2-3 timer i ugen . Det kan 
være til eftermiddag, aften eller i 
ferier . Opgaverne er forskellige: 
hjælp med mad, bagning, spil, 
musik, kreative aktiviteter, praktisk 
hjælp, bål, cykelværksted osv . Kon-
takt Viktor på 50517217, hvis du vil 
vide mere eller have en rundvisning i 
Gademix . 

Gademix søger webmaster! 
Kender du lidt til hjemmesider/

Typo3-systemer og vil du hjælpe os - 
1 times tid pr . måned - med at holde 
vores hjemmeside opdateret? Vi bru-
ger mest facebook og snapchat, men 
har brug for en person, som er god 
til at stave og kan opdatere i 
typo3(eller er klar på at lære det) . 
Vores hovedkontor har styr på syste-
met og der kan blive mulighed for at 
komme på tema/undervisningsdag . 
Skriv gerne til gademix@kfumsoc .
dk hvis du vil høre mere .

Det er også nu, at du kan melde 
dig til, som frivillig på vores jord-
brugslejr i uge 26 . Det er 4 dage på 
Organia, som er en del af Hansen-
berg . Her bor vi mandag til torsdag, 
passer dyr, spiller fodbold og hygger 
ved bålet . Der er brug for frivillige, 
som kan deltage et par timer eller en 
hel dag, men også frivillige som vil 
være med alle 4 dage . Kom ind i 
Gademix og hør mere eller skriv til 
Viktor på gademix@kfumsoc .dk

Nuhs fodboldkage
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Mandag
Kl . 10 .00 IT-cafè
Kl . 09 .00 Dagplejerne
Kl . 09 .00 Cykelklubben 
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 . 18 .30 Kunsthold
Onsdag
Kl . 09 .00  Dagplejerne
Kl . 09 .30  Kunsthold 
Kl . 13 .30  Bankospil
Kl . 16 .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 .

Fredag, den 10. juni
Sydvesten udkommer

Søndag, den 12. juni
Sidste frist for tilmelding til  

   frokostjazz den 18 . juni

Lørdag, den 18. juni
Kl. 12.00 - 15.00
Frokostjazz med
Vestre Jazzværk

Onsdag, den 29. juni
kl. 13.30 - 16.00
Sidste banko før ferien

Uge 26 - juni
Gademix - jordbrugslejr

Uge 30 - juli
Sommersjov Uge 30

Onsdag, den 3. august
Kl. 13.30 - 16.00
Banko starter

Mandag, den 15. august
Start tilmelding til frokostjazz  

      10 . september 2022 med 
Buffetten Blues og Jazz Band

Fredag, den 12. august
Sydvesten udkommer

Mandag,den 12. september
Start tilmelding til frokostjazz  

      29 . oktober 2022 med 
Kansas Ciy Stompers

"Sydvesten" og 
Kvarterhuset 
ønsker alle en god 
sommer!



36

Sydvesten

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.


