
Sydvest Kvarterets Lokalblad
25. årgang - nr. 5
Oktober 2021

Nu er der
endelig efter 
en lang, lang 
Corona-pause 
gang i 
Kvarterhuset 
igen.

Her ved en 
total udsolgt 
Jazz-kon-
cert med  
Neanders

Også vores
populære bankospil 
er startet igen. 
Der er banko hver 
onsdag, som star-
ter kl. 13:30.

Der vil også blive 
Jazz-koncert igen i 
både oktober og  
december maned.

Så kan vi jo heller ikke komme udenom, at der 
snart er jul igen. Glæd dig til julemarked og jule-
frokost i november og julebanko i december.
Se her i bladet hvornår.
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Sydvesten

Gejlhavegård 23 
DK-6000 Kolding

Tlf. 75 52 77 11 
Fax 75 52 06 66

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

V/ glarmestrene Sørensen
Carl Plougsvej 67 - 69

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

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

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

INSTALLÉR
PROGRAM

RING TIL 
EDBLEE

FÅ HJÆLP
OG BETAL

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

 

Reparation af båd- eller cykel-kaleche: 

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

 

Reparation af hynder, madrasser, puder og sæder:  

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

 

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

 

ÆRKSTEDET V 
ÅL og 
 

N RÅD T V 
N 
T 

v/Gerda Jensen 

Bjælderbæk 10 

6000 Kolding 

Tlf.: 21 29 99 66 
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af formand 
Henning Hansen

Vi er allerede kommet til årets 5. 
udgave af ”Sydvesten” – måske er 
det kun mig, der synes det, men 
tiden går godt nok hurtigt. 
Inden vi får set os om, er det vinter 
og jul.  
Ja - det med julen, der nærmer 
sig, fik jeg lige pludselig ”øje” 
på, da Kvarterhuset ville indrykke 
annoncer for julemarked, julefrokost 
og julebanko. 
Så indenfor kort tid begynder 
butikkerne sikkert også at pynte op 
til julen, men det er vel heller ikke 
så ringe.

I ”Sydvestens” redaktion arbejdes 
der hele tiden på at få indlæg 
mm færdig, inden bladet skal til 
trykkeriet – mange indlæg er først 
klar lige inden eller efter deadline 
- så sommetider kniber det med, at 
døgnets 24 timer slår til, og det kan 
jo give stress og jag. 
Dog mener vi, at vi ikke lider af 
stress, men indimellem kan det nok 
ikke bortforklares, at vi lider af 
jag. Der smutter nok et par trykfejl 
og sikkert også andre fejl, men vi 
prøver at gøre det så fint og godt, 
som vi overhovedet kan. 
Faktisk er det fejlene i bladet, 
vi først hører om, når bladet er 
udkommet, men det er også helt OK 
– så har vi da sikkerhed for, at noget 
i bladet er blevet læst.

Som man kan se i dette blad, har 
vi fået et par nye annoncører, og 
det er vi rigtig glade for – bladets 
økonomi afhænger som bekendt af 
annonceindtægterne. 
Derfor vil jeg endnu engang skrive 

– støt vore annoncører, 
de støtter os 

– man kan da ligeså godt handle 
hos dem, som støtter op om det 
frivillige arbejde i ”Sydvesten”.

Blandt vore læsere er der måske 
en enkelt eller to, der ikke har 
hørt/læst det før, men bladets 
frivillige bladomdelere er bare 
helt fantastiske – uanset vejr og 
vind er de bare klar til at omdele 
”Sydvesten”. 
Når bladet er klar til udlevering 
fredag morgen, er de første 
frivillige klar, og indenfor kort 
tid er de ca. 3.200 blade omdelt i 
områdets postkasser. 
En stor tak til jer frivillige for 
jeres indsats. 

I de sidste mange måneder, hvor 
Kvarterhuset har været nedlukket, 
har vi med mellemrum udleveret 
bladet i andre områder end vort 
normale ”distrikt”. 
Med bortfald af restriktionerne 
og åbning af Kvarterhuset, så er 
denne udlevering stoppet. Nu 
har alle med interesse i at læse 
”Sydvesten” igen mulighed for at 
hente bladet i huset. 
Der er selvfølgelig altid 
mulighed for at læse bladet på 
Kvarterhusets hjemmeside.

I denne udgave har vi en del 
invitationer til kommende 
arrangementer i Kvarterhuset, 
men der er også blevet plads 
til forskellige andre indlæg, så 
rigtig god fornøjelse med oktober 
udgaven af ”Sydvesten”.
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SKOMAGEREN

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

 Torben Jakobsen, Brandorffsvej 17, 6000 Kolding 

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

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

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

Ib Kristensen og søn A/S

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

Beckers

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

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
Næstformand Jan Lauritzen
Bestyrelsesmedlemmer:
Anne-Marie Bjørn
Inge Hultberg

Bestyrelsessuppleanter:
Tove Rasmussen 
Kristian Ebbesen

Værksteder:
Tilgængelig alle hverdage samt i 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
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 .
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 .
Legestuen starter i uge 33 med 
Diana Fagan som 
kontaktperson.

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.  30 35 44 24

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 kontakt 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    -bestyrelsesmedlem   Anne 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

Påkørsel på Carl Plougs Vej
Ja - man fik sig godt nok en over-
raskelse på Carl Plougs Vej - èn eller 
anden havde, uvist af hvilken grund, 
påkørt bedet - som jo gerne skulle 
sikre en stille og rolig gennemkørsel 
af vejen .

Hvordan det har kunnet lade sig gøre 
at overse både hæk og træet, det står 
hen i det uvisse . 
Man må håbe at vedkommende ikke 
selv kom til skade .
Indimellem bliver der kørt "lidt" 
for stærkt i kvarteret - mon det kan 
ændres?

Hylkedalen - det er efterhånden til at se, hvordan området 
kommer til at se ud, når diget er etableret færdigt 

Den sidste rest af det gamle å-løb kan lige skimtes - 
den ny anlagte å snor sig nu igennem dalen
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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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Torsdag d. 9. september havde Lyk-
kegårdens Børnehus inviteret husets 
forældre til høstfest.

På dagen skinnede solen fra en flot 
blå himmel og festen startede derfor i 
det fri ude på legepladsen. Her var de 
forskellige stuer og grupperinger på 
skift fremme for at underholde med 
sange om efteråret og høsten. 

Vi havde også besøg af en trylle-
kunstner, som underholdt med sjove 
og finurlige tricks til morskab for både 
store og små.

Et af Børnehusets læreplanstemaer 
er natur, udeliv og science, hvor vi 
giver børnene konkrete erfaringer med 
naturen og udvikler deres nysgerrig-
hed og lyst til at udforske naturen. Så  
forud for høstfesten havde vi arbejdet 
med årstiden, og hvad vi kan se, lære 
og opleve i naturen på denne tid af 
året. 

Til høstfesten havde børnene forbe-
redt forskellige ting til både en ferni-
sering og en buffet.  
Efter underholdningen uden for var 
det derfor tid til at trække inden for til 
den fine udstilling af natur-kreationer, 
hvor der var rammer med ting fundet i 
naturen, kartoffeltryk, fantasidyr af 
naturmaterialer og diverse frugter og 
grøntsager, som var malet på forskel-
lig vis.

Børnene havde også været med ude 
og høste kartofler, brombær, mirabel-
ler og æbler, som blev brugt til at 
fremstille lækkerier som muffins, 
kager, æblekage og boller med hjem-
melavet marmelade på en flot buffet. 

Alt i alt en rigtig dejlig dag med 
mange besøgende, fællesskab blandt 
børn, forældre og ansatte og masser af 
smil og latter. En skøn eftermiddag i 
Lykkegårdens Børnehus!

HØSTFEST I LYKKEGÅRDENS BØRNEHUS
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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

Så er der kommet liv i Kvarterhuset 
igen – skønt. 
Langt de fleste ”gamle” aktivitetshold 
fra tiden før 11. marts 2020 er startet 
igen. 
På nogle hold mangler der stadigvæk 
et par stykker, men mon ikke man 
efterhånden gerne vil ryste Coronaen af 
sig igen for at være sammen med andre 
og få et andet indhold i tilværelsen 
efter de mange måneder i frygt og 
uvished – det tror jeg på.
I Kvarterhuset startede vi med fuld 
plade og gevinstmuligheder – læs 
banko – den 8. september, og selv om 
vi ikke kunne annoncere det i sidste 
udgave af ”Sydvesten”, så har huset de 
sidste onsdage været ”besat” af ivrige 
og håbefulde spillere. 
Vi har ændret lidt på bordopstillingen 
og på indholdet af sidegevinsterne, 
men ellers er alt ved det ”gamle” – dog 
har banko fået en ny bankoopråber – 
nemlig Preben Knudsen – stor tak til 
ham for at ville styre spillet.
For at nævne nogle af de aktiviteter, 
der er på ”tapetet” lige nu: 
Fællessang, ”humørdans”, legestue, 
IT, malehold, bryghold, læsekreds 
og selvfølgelig også de ihærdige 
strikkedamer, som hver torsdag siden 
maj måned har været samlet i cafeen. 
Dog mangler vi at få startet 
stolegymnastikken. Der arbejdes på at 
finde en leder til holdet, så håbet er, at 
det snart kan starte igen. 
På arrangementsiden er Kvarterhuset 
startet med frokostjazz 
– den 11/9 spillede Neanders 
for ”fuldt” hus. Det var efter de 
fremmødtes mening en god og 
velspillet eftermiddag, så humøret 
var højt både blandt publikum og hos 
musikkerne. 
Vi har ændret lidt i konceptet: 
tilmeldingen er bindende og man 
skal, når der reserveres plads, betale 
både billetprisen og bestille og betale 
smørrebrødet. 

Indtil videre holdes der kun en 
pause i jazz-arrangementet, hvor det 
bestilte smørrebrød bliver serveret 
ved bordene. 
Den 9/10 spiller Buffetten, den 30/10 
Paul Harrison og den 4/12 Vestre 
Jazzværk , så vel mødt til frokostjazz. 
I oktober måned afholdes malekursus 
med Hans Zachariassen, som på 
nuværende tidspunkt allerede er fuldt 
booket.

Som det kan læses på de 
efterfølgende sider, så satser vi på at 
afholde vort traditionelle julemarked 
den 13/11 og julefrokost den 14/11 
– dog med forbehold for eventuelle 
Corona-restriktioner og manglende 
tilmeldinger.

Kulturudvalget havde besluttet at 
afholde deres månedlige møde i 
Kvarterhuset, så vi kunne vise huset 
frem og fortælle de fremmødte 
politikere lidt om dagligdagen i 
tiden efter, at vi frivillige i 2019 fik 
overdraget ansvaret for driften. 
Det virkede som om, at 
kulturudvalget var tilfreds med 
tingenes tilstand, men der var nu 
ingen ”skulderklap” til husets 
frivillige for indsatsen i den forløbne 
periode.

Kvarterhusets bestyrelse har den 21/9 
afholdt sit første møde efter den i juni 
måned overståede generalforsamling. 
Den nye kasserer Arne Aagaard 
Knudsen, bestyrelsesmedlem 
Anne-Marie Bjørn og 
bestyrelsessuppleanten Kristian 
Ebbesen   blev budt velkommen. 
Mødets dagsorden blev gennemgået, 
og bestyrelsen konstituerede sig med 
Jan Lauritzen som næstformand.

Udlån og udlejning af lokalerne 
til foreninger og private samt 
husets egne arrangementer m.m. 
er efterhånden nået dertil, at vi 
kan melde ”udsolgt” i alle årets 
resterende week-ends. Det kan da 
lune lidt i den slunkne kasse.

Efter kommunalt bygningseftersyn 
skal gulvbelægningen i cafeen og 
mødelokale 2 i Kvarterhuset og 
mødelokalet i Gademix udskiftes. 
Det betyder at Kvarterhusets cafe og 
mødelokale 2 er lukket i uge 42, så 
bl.a. bliver banko aflyst i den uge. 
Vi har også fået udskiftet udvendige 
fuger omkring vinduer og døre, samt 
fået lov til at montere automatisk 
døråbner/lukker på døren ud mod 
Junghansvej. 

I løbet af efteråret har vi – som 
det kan læses her i ”Sydvesten”  
- planlagt en del forskellige 
arrangementer. 
Disse arrangementer bliver 
selvfølgelig kun gennemført, hvis 
der er nok interesse blandt jer for at 
deltage. 
Her tænker jeg bl.a. på julemarkedet, 
hvor vi skal have huset fyldt med 
juleting og besøgende, samt til 
julefrokosten den 14/11.

Vi har besluttet at droppe 
arrangementet med 
juletræstændingen den 27/11, 
så tændingen af juletræet bliver 
foretaget uden julemand m.m. 
Vi satser på at vende tilbage til 
”normale” juletider i 2022. 

Invitationen til Kvarterhusets 
frivillige for deres indsats i det 
forløbne år – som normalt finder 
sted i november måned - bliver udsat 
til foråret 2022. Nærmere vil blive 
meddelt i februar 2022.

Tak til jer der har betalt kontingent 
for 2021 til støtteforeningen.

Jeg glæder mig til, at vi ses i 
Kvarterhuset.    



12

Sydvesten

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



13

Sydvesten

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 VejJulefrokost 

i Kvarterhuset

søndag den 14. november 2021
 kl. 12.00 - 16.00

Menuen er:
Hvide sild m/carrysalat, fiskefileter m/remoulade, æg og rejer, varm røget laks, 

glaseret hamburgerryg m/julehvidkål, tarteletter m/høns i asparges, 
frikadeller m/rødkål, lun leverpostej m/bacon, ris a la mande m/kirsebærsauce, 

brie m/druer og brød, og kiks.
Kafffe og kage

Pris pr. person kr. 175,00 for menuen (drikkevarer kan købes)

Tilmelding og forudbetaling senest 1. november 2021 
på telefon nr. 30 35 44 24 

(max. 6 pladser pr. person, efter først til mølle princippet).

 
Arr.: Kvarterhuset, Junghansvej 121, Kolding

Karsten Holdt

spiller og
underholder

Julefrokost 
i Kvarterhuset

søndag den 14. november 2021
 kl. 12.00 - 16.00

Menuen er:
Hvide sild m/carrysalat, fiskefileter m/remoulade, æg og rejer, varm røget laks, 

glaseret hamburgerryg m/julehvidkål, tarteletter m/høns i asparges, 
frikadeller m/rødkål, lun leverpostej m/bacon, ris a la mande m/kirsebærsauce, 

brie m/druer og brød, og kiks.
Kafffe og kage

Pris pr. person kr. 175,00 for menuen (drikkevarer kan købes)

Tilmelding og forudbetaling senest 1. november 2021 
på telefon nr. 30 35 44 24 

(max. 6 pladser pr. person, efter først til mølle princippet).

 
Arr.: Kvarterhuset, Junghansvej 121, Kolding

Karsten Holdt

spiller og
underholder
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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

 Koldings eneste uddannede skomagermester

Åbningstider: 
mandag-fredag
kl. 12.00 - 16.00
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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. 241797 

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

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

Legestue i Kvarterhuset

Legestuen hver fredag formiddag er startet igen efter ned-
lukningen af Kvarterhuset . Så nu kan børn og voksne lege 
og hygge sig sammen i nogle timer .

27. oktober

24. november
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Tekst og foto: Peter Heesemann
Som du måske har hørt eller læst, så 
bliver NemID snart skiftet ud med 
MitID. 

Overgangen fra NemID til det nye 
MitID starter midt i oktober 2021 og 
fortsætter ind i 2022 .

Når du skal over til MitID får du en 
besked i din E-box eller hvis du er fri-
taget for e-post, så for du et brev .

Men nu er der nogle IT- kriminelle 
der vil udnytte uvidenhed og forbru-
gernes usikkerhed, ved at sende falske 
mails, til en masse mennesker rundt i 
landet for at franarre deres CPR-nr ., 
pasoplysninger eller adgangskoder . 
Disse falske mails ser ud til at komme 
fra Digitaliseringsstyrelsen sågar med 
deres logo på .

Men når der lander sådan en mail i 
din private indbakke, skal du ikke 
gøre noget andet end at slette mailen . 
For Digitaliseringsstyrelsen sender 
ikke mails til dig . Hvis de skriver, så 
bliver det altid sendt til din e-box eller 
du vil få et brev . 

NemID erstattes med en mere sikre 
løsning og der er skærpede krav til 
MitID . 

Det betyder så at nogle bruger bliver 
bedt om at opdatere deres ID-oplys-
ninger i NemID inden man kan kom-
me på MitID .

Som nævnt, vil du få besked via din 
e-box eller ved et brev, når du kan 
komme på MitID . Indtil da, kan du 
bruge dit NemID som du plejer .  

Hvis du vil vide mere om MitID 
eller er usikker med, hvordan du skal 
bære dig ad, nar det bliver din tur med 
at få MitID, eller i det hele taget har et 
IT- problem eller spørgsmål, kan du 
altid komme i Kvarterhuset og spørge 
Jørgen eller Peter, de vil meget gerne 
hjælpe dig .  
Vi er i Kvarterhuset hver mandag fra 
kl . 10:00 til Kl . 11:30, og her vil vi 
løbende informere og vejlede om bl .a . 
også vedr . MitID .

Lad dig ikke narre af smarte IT – svindler!!!

Som mange måske slet ikke ved, 
(selv om vi annoncerer både her i bla-
det og på vores hjemmeside og på 
Facebook) så er vi så heldige, at vi her 
i vores Kvarterhus i Sysvest Kvarteret 
har nogle rigtig engagerede computer- 
specialister, som hver især kan hjælpe 
alle jer, der på en eller anden måde er 
kommet til at føle sig usikker på at  
begå sig i den digitale verden . Dan-
mark er et af de lande som er meget 
langt fremme med digitalisering, så 
der er mange ting, man skal sætte sig 
ind i, hvis man vil begå sig på en com-
puter og særdeles på internet . Udvik-
lingen inden for IT- isenkram, som 
computer, smartfon, tablet, printer og 
hvad der ellers findes, sker i dag 
meget hurtigt . Mange vil og har allere-
de oplevet, at ens smartfon, tablet eller 
pc, lige pludselig ikke kan det mere, 
som den kunne i går . Der bliver udvik-
let rigtig meget software (programmer/
apps), og de udnytter selvfølgeligt de 
egenskaber som det nyeste IT- isen-
kram nu er født med . 
 

Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt at 
skulle skrotte sin gamle iPhone 6, bare 
fordi den ikke kan opdateres længere . 
Men det er nok, det vi skal leve med . 
Og så er der det offentlige, som også 
hele tiden laver om på både e-Box, 
skat og nu igen NemID, som bliver til 
MitId . Har du styr på det? Ja og hvis 
du ikke har, så kan du finde hjælp her 
i Kvarterhuset, helt gratis . 

Du kan også finde hjælp og vejled-
ning både til billedbehandling og 
video-redigering . 
Du kan her i bladet eller på vores 
hjemmeside og på Facebook se, hvor-
når de forskellige IT . aktiviteter afhol-
des . Det vil glæde os hvis vi kan hjæl-
pe dig med netop dit problem . Kom og 
kig ind, det er som sagt helt gratis .

Det bliver ikke nemmere, særlig for mange ældre at begå sig på en 
computer i Internet og e-Box og NemID .

Her er nogle af deltagerne på videoredigeringsholdet
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Et nyt styresystem byder på nye funkti-
oner, men man siger også farvel til en hel 
del programmer og muligheder . 
Her kan du læse om, hvad der forsvinder i 
Windows 11 .

Når Microsoft senere på året lancerer 
det nye styresystem ”Windows 11” er der 
en hel del nyheder, og du skal vænne dig 
til en anderledes brugeroplevelse, hvor 
blandt andet startmenuen med fliserne 
som du kender, nu er ændret . Hvor der nu 
er widgets på skrivebordet (som du kender 
fra din mobiltelefon), og mange flere, men 
der er også faktisk sat gang i oprydningen, 
hvor en hel del apps, programmer og 
funktioner ikke findes længere installeret i 
Windows 11, når den en gang kommer .

Skype bliver til Teams . 
En af de programmer som Microsoft læn-
ge har ønsket at sende i graven, er Internet 
Explorer . Med Microsofts dødsstød til 
Explorer er det endelig slut og den findes 
ikke længere i Windows 11, 

men er erstatet af Microsofts nye brow-
ser Edge, som de fleste sikkert også bru-
ger i dag . 

Et andet program, der ikke er umiddel-
bart til at finde i den nye Windows 11, er 
Skype . 

I stedet fokuserer Microsoft nu på 
Teams, som senest under Corona- nedluk-
ning har haft stor andel i at der kunne hol-
des videomøder blandt ansatte, private og 
elever . 

Skype kan dog stadig bruges og findes i 
Microsoft Store, hvor du kan hente pro-
grammet og bruge det som du er vant til . 
Det samme gælder for 3D Viewer, One-
Note for Windows10 og Paint 3D .

Windows 11 bliver udrullet til forbru-
gerne til efteråret

Windows 11 vil sandsynlig være tilgæn-
geligt for almindelige brugere til efteråret . 
Kører din pc i dag med Windows 10, og 
har du en rimelig ny pc,  skulle du ikke få 
problemer med installation af det nye 
Windows 11 .

Hvad rydder ud af 
Windows 11?

• Cortana, Microsofts digi-
tale assistent, forsvinder 
fra proceslinjen i Win-
dows .

• Internet Explorer er 
fjernet fra Windows og 
erstattet med Edge .

• Live-tiles (de animerede 
fliser) er ikke længere en 
del af startmenuen .

• Proceslinjen kan nu kun 
sidde i bunden af skær-
men .

• Windows -timeline, hvor 
man kunne få overblik 
over de seneste aktiviteter 
forsvinder også .

• Skype vil ikke være in-
stalleret, men kan hentes 
fra Microsoft Store, det 
samme gælder for 3D 
Viewer, OneNote for 
Windows10 og Paint 3D .

Windows nyt 

Microsoft har renset grundigt ud i den nye 
Windows 11

 Tekst og foto: Peter Heesemann
Et nyt styresystem byder på nye funktioner, men man siger også 
farvel til en hel del programmer og muligheder. Her kan du læse 
om hvad der forsvinder i Windows 11.
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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   •    T 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   •    T 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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    KVARTERHUSETS TILBUD
  Nu skal vi have jer igang igen! - så mød op i Kvarterhuset - 
 der er noget for enhver smag, hvis der IKKE lige er noget for dig, 
   så finder vi sikkert også en løsning på det!
   Nogle af vore hold kan være fuldt optaget, 
  men der er selvfølgelig altid en mulighed for at starte nye hold op.

	 	 Kvarterhuset	er	et	kultur-	og	aktivitetshus	-	
som	med	frivillg	arbejdskraft	tilbyder	forskellige	former	for	aktiviteter	og	arrangementer.	

Du	får	her	et	udsnit	over	de	aktiviteter,	der	i	øjeblikket	foregår	i	Kvarterhuset.	
Eftersom	vi	er	en	frivillig	forening,	har	vi	mulighed	for	at	starte	nye	aktiviteter	op,	så	har	du	

spørgsmål.		ideer	eller	eller	ønsker	-	så	kontakt	os	-	
pr	mail:kvarterhuset.kolding@outlook.dk	

enten	telefon	nr.	61	13	61	21	eller	30	35	44	24.	
	

Malehold
Strikkecafè
Kreative	hold
	 -	syning
	 -	hækling/husflid
	 -	strikning
Brygning	af	øl
Læsekreds
Stolegymnastik
IT
		-	billedbehandling
	-	video
	-	hjælp	til	tablet	og		 			 	
			smartphone
	-	hjælp	til	brug	af	internettet
Fællessang
Banko
Fredags	legestue
Andre	aktiviteter:
”Humør	Dans”	
Kolding	Lungekor
Sydbyens	Cykel	Klub
Hjerneskadeforeningen
AA
Power	Job	Søgerne
Home-Start
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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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Stejlbjerghusene
Indlæg fra bogen
"Turen går til Sydvest kvar-
teret – Fra Gravens Rand til 
Kolding Ådselskogeri".
Forfatter: Kirsten Sørensen

På Stejlbjerg var en havekoloni . 
Her havde nogle af byens borgere 

lejet hver sin havelod af kommunen 
for så mange år siden, at frugttræerne 
var begyndt at bære . 

En dag i efteråret 1916 modtog 
havelejerne pludselig en opsigelse fra 
kommunen . Der skulle bygges bolig-
huse her, og det skulle ske straks . 
Haverne skulle rømmes . 

Dette satte havefolket i oprør . Èn så 
meget at han på stedet tog sav og økse 
og fældede alt i sin have, for senere at 
opdage, at hans have slet ikke var med 
i projektet . Der blev holdt møder og 
protesteret, men ud måtte man med en 
kontant godtgørelse som plaster på 
såret .

Der var stor mangel på lejligheder 
og stor arbejdsløshed . De private byg-
herrer holdt sig tilbage på grund af de 
stigende priser på materialer, som var 
en følge af 1 . verdenskrig . 

Byrådet, med socialdemokraten, 
redaktør på Kolding Socialdemokrat, 
Knud Hansen, i spidsen, havde indset 
at noget måtte gøres . 

Der skulle bygges solide og pæne 
huse i villastil med tilhørende haver . 
Dette ville afhjælpe bolignøden og 
skaffe mange folk i arbejde . 

Lejlighederne skulle forsynes med 
moderne bekvemmeligheder – 

elektrisk lys og vand .

Oppositionen protesterede mod 
denne kommunale flothed . Man 
mente, at boliger til husvilde burde 
være sammenbyggede etageejendom-
me, hvis man da ikke kunne nøjes 
med barakker, som kunne bygges 
langt billigere . 

Knud Hansen skrev i sin avis, at 
der var dårlige lejligheder og fidus-
byggerier nok i byen . Man skulle 
ikke bygge fattigkvarterer .

Arbejdet ved en første serie huse 
blev udbudt i licitation . Tømrerhand-
lerne skyndte sig at sætte priserne 
op . 

De store murer- og tømrermestre 
var utilfredse med betingelserne og 
nægtede at give tilbud . De fik den 
besked, at så kunne de små mestre 
måske komme til . 

Trods alt startede byggeriet decem-
ber 1916 . Snart var en stor arbejds-
styrke i gang med at grave grunde ud 
til det, der skulle blive til Stejlbjerg 
Allè . 

Arbejdet foregik med skovl og tril-
lebør .

Næste forår var de første lejlighe-
der klar til indflytning . Efterspørgs-
len var stor, lejen også . En 2 værel-
ses kostede 250 kr . om året . Til sam-
menligning fik en murerarbejdsmand 
76 øre i timen .

Kun koldingensere kunne komme i 
betragtning . Det gav protest, da en 
udenbys familie flyttede ind . 

De kom fra Seest .
En tømrermester blev afsløret i at 

bruge ringere materialer, end han 
have givet tilbud på, og leverede 
således dårligere arbejde . 

Han slap med afslag i prisen . 
Murerarbejdsmændene forsøgte at 
strejke for at få timelønnen hævet til 
82 øre . 

Det ville mestrene ikke høre tale 
om, og da strejken var i strid med 
overenskomsten, var der ingen 
understøttelse, så de måtte gå i arbej-
de igen .

Luftfoto over Stejlbjerghusene fra 1930erne (Foto Stadsarkivet)

Husene på Stejlbjerg Alle´blev bygget først
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I løbet at de næste 3 år skød de 
hvide huse med røde tage op på hele 
området og vejene fik navne . 

Schørringsvej, Skråningen, Svinget 
og Toppen . 

Til sidst kom de tre røde huse 
langs Stejlbjergvej med i alt seks 
butikker, hvor beboerne kunne fore-
tage de daglige indkøb, der var nød-
vendige, når man hverken havde 
køleskab eller fryser . 

Som alt byggeri blev det selvfølge-
lig dyrere end beregnet . I 1920 var 
huslejerne steget så meget, at bebo-
erne holdt protestmøder og indsendte 
klage til byrådet, som henlagde 
sagen .

Fire arkitekter satte deres præg på 
byggeriet .

Det officielle navn var: Kommu-
nens Bolighuse ved Stejlbjerg . 

I daglig tale blev det: Stejlbjerghu-
sene .

Er man interesseret i at læse bogen 
”Fra Gravens Rand til Kolding 
Ådselskogeri” kan den lånes på Kol-
ding bibliotek .  

De tre røde huse på Stejlbjergvej ligger stadigvæk på række, men de er 
dog nu ændret til beboelse i stedet for butikker . Den enesteundtagelse er 
bodegaen "Den røde Baron", hvor man kan få slukket sin tørst .

Banko i Kvarterhuset

Hver onsdag eftermiddag er husets lokaler meget stille - lige 
indtil der råbes -BANKO- så er der gang i samtalerne igen - 
indtil næste spil starter . 
Måske var det også noget for dig?  Inger, Tina og Preben er klar med tallene og gevinsterne
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Julemarked i Kvarterhuset
lørdag, den 13. november 2021 

kl. 09.30 - 14.00

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

æbleskiver i cafeen.

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

Tilmelding og betaling 
senest den 1. november 2021 

på telefon nr. 30 35 44 24 
    

   JULEHYGGE i Kvarterhuset
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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.

Cafeen 
sælger
kaffe, glögg 
og æbleskiver.

Lørdag d. 13/11 2021 kl. 09.30 - 14.00

Arr.: Kvarterhuset, 
Junghansvej 121, Kolding
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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



29

Sydvesten

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

Jørgen og Peter er 
klar med almen hjælp 
til pc, tablet, smartfon 
samt hjælp til internet, 
NemId m.m. 
Kl. 10:00 
Mød op, alle er 
velkommen.
 
Harry er klar med 
videoredigering
mandag kl. 14.00. 

Peter er klar med 
billedbehandling  
tirsdag kl. 10:00. 
Mød op hvis det er 
noget for dig.

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 vil fra 2022 være 
Kvarterhusets kontaktperson vedrørende 
vore udstillinger - mere om det i næste 
udgave af "Sydvesten".

       Kunst i Kvarterhuset

I Kvarterhusets lokaler udstiller 
Ineke Platenkamp sine malerier indtil 
udgangen af december måned 2021.

Fernisering i Kvarterhuset
Tekst og foto: Henning Hansen

Torsdag den 30 . september blev der 
afholdt fernisering over de malerier, 
som Ineke Platenkamp har udstillet i 
Kvarterhusets lokaler .

Ineke er født og opvokset i Holland, 
men har boet i Danmark med sin fami-
lie siden 1985 .

Hun har malet og tegnet rigtig meget 
i sine ungdomsår, men i årene indtil 
2004 har maleriet været lagt på "hyl-
den" . 
I 2004 startede hun så op igen - med 
ikoner - som så siden er ændret til 
axrylbilledkunst .

Hun betegner selv sin kunst: 
"mest i det abstrakte, men går ikke af 
vejen for det figurative - ofte med et 
humoristisk udtryk" . 

Ineke har igennem årene været på en 
del malekurser og -workshops, og har 
udstillet mange forskellige steder .

Inekes motto er: 

" Glæden ved at male er som fitnes 
for sjælen" .

Kvarterhuset byder Ineke velkommen 
med sine malerier til glæde for husets 
brugere . 

Interessen var stor for Inekes malerier

Ineke udstiller til udgangen af 
december måned 2021 .
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Jazz i Kvarterhuset
Som følge af Covid-19 har vi ændret på afviklingen af vore jazz-arrangementer. Betaling af entrè, bestilling og 
betaling af smørrebrød (snitter) ved tilmeldingen er nok de mest væsentlige ændringer, men vi skal selvfølgelig 
passe på hinanden og overholde de restriktioner, der er gældende og holde de gode vaner, som vi efterhånden er 
blevet ret vant til.
Tilmeldingen er bindende. Smørrebrødet bliver leveret fra Liva og bliver udleveret påført bestillerens navn.

Tilmelding til Paul Harrison Band
Start den 4. oktober på telefon 

nr. 30 35 44 24
 Man tilmelder sig og betaler for:
 - antal personer og
 - antal stk. "snitter" m/valgt   
     pålæg 
 - betaling via MobilePay eller bank 

Entrè pr. person kr. 100,00.
"Snitter" pr. stk. kr. 16,-

 Sidste frist for tilmelding 
          fredag den 22. oktober 2021.

Valg af pålæg  "snitter" pr. stk. kr. 16,-:
 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   - Skinke m/røræg
 Nr. 7   - Rullepølse m/løg + sky
 Nr. 8   - Æg og rejer
 Nr. 9   - Leverpostej m/bacon

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

         Vestre Jazzværk
         lørdag den 4. december 2021 kl. 12.00

lørdag, den 30. oktober 2021 kl. 12.00

Tilmelding til Vestre Jazzværk
Start den 1. november på telefon 

nr. 30 35 44 24
 Man tilmelder sig og betaler for:
 - antal personer og
 - antal stk. "snitter" m/valgt   
     pålæg 
 - betaling via MobilePay eller bank 

        Entrè pr. person kr. 100,00.
       "Snitter" pr. stk. kr. 16,-

        Sidste frist for tilmelding
      fredag den 26. november 2021.
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Nyt fra
Gademix

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

Email: 
gademix@kfumsoc .dk

I Gademix har vi fået en god 
opstart efter sommerferien . Vi kan 
igen være indenfor, vi vasker stadig 
hænder og spritter af, men ellers er 
der heldigvis ikke mange restriktio-
ner tilbage . Vi nyder hverdagen med 
fællesspisning hver eftermiddag og 
der er tid til at hjælpe med lektier .

Hvis du har brug for hjælp med lek-
tier, så kom ind og snak med de alle 
de søde frivillige om det . 

I den første måned efter sommer-
ferien har vi hver uge lånt Pulzion til 
badminton og andre sjove lege og 
trampoliner er repareret, så de er 
åbne, når vejret er godt . 

Nye møbler udenfor Gademix
Udenfor Gademix har vi fået 

doneret nye udendørs træmøbler fx 
et flot bord-bænkesæt . Kom endelig 
forbi og tag en pause udenfor Gade-
mix og nyd de flotte grønne områder 
i Sydvestkvarteret . 

Nyt hyggehjørne i Gademix
Nu er det blevet efterår og i Gade-

mix bruger vi mere tid til brætspil, 
hygge og varm kakao . Flere af vores 
børn og unge har efterspurgt et sted, 
hvor man i mere fred og ro kunne 
sidde sammen – eller måske sidde 
lidt for sig selv, men stadig tæt på 
andre . Det har vi lyttet til og nu har 
vi fået et nyt hyggehjørne .

Gademix børn og unge låner hallen i Pulzion

Gademix har fået nye udendørsmøbler, kom forbi og tag en pause.
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Morgenmadscafeen åbner igen

HVER TIRSDAG fra efterårsferi-
en til vinterferien holder Gademix 
åben fra kl .7 til 7 .45 . 

Her kan du få morgenmad og 
nogen at følges med i skole . 

Du er også velkommen selv om 
du ikke spiser morgenmad, så kan 

man bare sidde og hygge, mens Lene 
tænder stearinlys og bager pandeka-
ger . 

Måske kan du også få hjælp med 
at få lys på cyklen, så du kommer 
sikkert i skole på de mørke vinterda-
ge .  

Der er åbent fra uge 43 til og med 
uge 6 (men lukket i jul/nytår) . 

I denne periode holder vi lukket 
tirsdag aften, så der i stedet er tid til 
medarbejdermøder, unge-aftener 
eller drenge/pige-aftener . 

Gademix hjælper børn og unge til 
fritidsaktiviteter og fritidsjob.

Er du mellem 10-16 år, bor du 
omkring Gademix og vil du gerne 
have et fritidsjob eller gå til noget i 
fritiden, så kig ind i Gademix . 

Vi hjælper mange børn og unge fx 
med at finde fodboldstøvler, melde 
sig til fritidsaktivitet eller søge efter 
job . 

Hvis du gerne vil prøve forskellige 
sportsgrene, så er POWERKIDS lige 
noget for dig . Hver mandag kl .15 .45 
går vi i Pulzion, 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 . 

Info om Gademix: 

Gademix er et socialt værested for 
10-16 årige børn og unge . 

I løbet af året arrangerer vi for-
skellige udflugter, 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 igen mandag til onsdag kl .19-
21 .30 .

Torsdag aften er åbent for ”Go 
Gaming” . Go Gaming er et nyt 
Gamer-fællesskab til drenge mellem 
14 og 19 år . 

Hvis du kender nogen, så kontakt 
Viktor og om der er plads på holdet .  

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 
hjælpe 2-3 timer i ugen . 

Det kan være til eftermiddag, 
aften eller i ferier . 

Opgaverne er forskellige: hjælp 
med mad, bagning, spil, musik, kre-
ative aktiviteter, praktisk hjælp, bål, 
cykelværksted osv . 

Kontakt Viktor på 50517217, hvis 
du vil vide mere eller have en rund-
visning i Gademix . 

HUSK GADEMIX HOLDER 
ÅBENT I EFTERÅRSFERIEN. 

Vi har åbent mandag, tirsdag og 
onsdag – både eftermiddag og aften . 

Onsdag aften holder vi Hallo-
ween-fest . 

Kom ind i Gademix og hør mere 
om aktiviteter i uge 42 . 

Vi ses . 

Nyt hyggehjørne i Gademix

Gademix’s morgenmadscafe åbner igen efter efterårsferien.
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Mandag
Kl . 10 .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 . 09 .00 PowerJobSøgerne
Kl . 10 .00 Stolegymnastik
 (ej startet)
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 . 09 .00       PowerJobSøgerne
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 .

Lørdag, den 9. oktober
Kl. 12.00 - 15.00
Frokostjazz m/Buffetten Jazz  

   og Blues band
Tirsdag, den 12. oktober
Kl. 09.00-16.00
Malekursus
Onsdag, den 20. oktober
Banko aflyst
Fredag, den 22. oktober
Sidste frist for tilmelding til
jazz den 30/10
Tirsdag, den 26, oktober
Kl. 09.00 - 16.00
Malekursus
Onsdag, den 27. oktober
Kl. 19.00 - 21.00
"Syng dig glad" m/
Jørgen Juhl
Lørdag, den 30. oktober
Kl. 12.00 - 15.00
Frokostjazz m/Paul Harrison  

  Band
Mandag den 1. november
Sidste frist for reservering
af bod på julemarkedet 
13 . november 

Start tilmelding til jazz
 den 4 . december
Lørdag, den13. november
Kl. 09.30 - 14.00
Julemarked
Søndag, den 14. november
Kl. 12.00- 16.00
Julefrokost
Onsdag, den 24. november
Kl. 19.00 - 21.00
"Syng dig glad" m/
Jørgen Juhl

Fredag, den 26. november
Sidste frist for tilmelding til    

   jazz den 4 . december
Lørdag, den 4. december
Kl. 12.00 -15.00
Frokostjazz m/ Vestre 
Jazzværk
Søndag, den 5. december
Kl. 13.30 
Julebanko
Fredag, den 10. december
"Sydvesten" udkommer
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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.


