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Hvad sker der ellers?

Se også flere
spændende indlæg i bladet

om bl.a.
Kvarterhus nyt

Fortælling om et bagerliv
På besøg hos ....
Nyt fra Gademix

m.m.

Kommende arrangementer i 
Kvarterhuset

Med forbehold for aflysninger

20.10. Fernisering
20.10. Malekursus
27.10. Malekursus
28.10. Sangaften m/Jørgen Juhl
 3. 11. Fællesspisning
25.11. Sangaften m/Jørgen Juhl
 5.12.  Julekoncert m/Githa Nørby,  
 Michala Petri og Lars Hanibal 

OBS!
Enkelte aflysninger på 

grund af Covid-19 
kan forekomme - 

så kontakt 
Kvarterhuset, hvis du 

er i tvivl.

Hold dig orienteret om Kvarterhusets 
arrangementer på hjemmesiden:
kvarterhuset.kolding.dk
og/eller på Kvarterhusets Facebook side
kvarterhuset sydvestkvarteret kolding

Oplev kunst i Kvarterhuset

Kvarterhuset og Bodil Mogensen invitere til 
fernisering 20. oktober 2020.
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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  Koldings eneste uddannede skomagermester

Åbningstider: 
mandag-fredag
kl. 12.00 - 16.00

V/ glarmestrene Sørensen
Carl Plougsvej 67 - 69

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

Barber Shop Barber Shop 
Haderslevvej 84 6000 KoldingHaderslevvej 84 6000 Kolding

Telefon nr 75 52 34 81Telefon nr 75 52 34 81

Åbningstider: Åbningstider: 
Mandag - Fredag  Mandag - Fredag  

08.00 - 17.0008.00 - 17.00
Lørdag lukketLørdag lukket

Carsten NissenCarsten Nissen
FrisørmesterFrisørmester

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

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

INSTALLÉR
PROGRAM

RING TIL 
EDBLEE

FÅ HJÆLP
OG BETAL

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

Efterhånden er vi i den mørke 
tid, og vinteren kommer nærmere 
og nærmere – man kan virkelig 
mærke, at dagene bliver kortere og 
kortere – samtidig bliver Covid-19 
stadigvæk ved med at give os store 
udfordringer . 
Heldigvis har vi i skrivende 
stund ikke kendskab til nogen af 
”Sydvestens” frivillige, som er 
blevet syge . Godt for det – vi må 
passe på os selv og andre . 
På bladets redaktion arbejder vi stille 
og roligt videre med at få redigeret 
og trykt bladet, så vore læsere og 
annoncører i det mindste – håber vi – 
kan få glæde og udbytte af artiklerne 
og annoncerne . Som vi altid siger – 
støt vore annoncører de støtter os. 
I denne udgave har vi fået 2 nye 
annoncører i bladet – nemlig Multi-
Living på Carl Plougs Vej og Folles 
Massage på Peter Tofts Vej, så dem 
byder vi velkommen .  Samtidig med 
at bibeholde og få nye annoncører til 
”Sydvesten” er ”jagten” gået ind for 
at få solgt annoncer på Kvarterhusets 
kalender 2021 . Vi satser på at 
fortsætte med at udlevere en kalender 
2021 sammen med ”Sydvesten” i 
december, selvom Kvarterhusets 
bestyrelse ikke ved, om planlagte 
arrangementer, der bliver påtrykt 
kalenderen, overhovedet kan/må 
gennemføres . 
I sidste udgave af bladet havde 
vi under ”Set & sket” indrykket 
nogle billeder af helt håbløse 
parkeringer på gader og veje . I den 
forbindelse har vi fået en mail fra 
en beboer på Lykkegårdsvej, som 
oplever, at bilernes hastighed på 
vejen i hvert fald ikke overholder 
hastighedsbegrænsningen . 

På Lykkegårdsvej, Carl Plougs Vej 
og Peter Tofts Vej (bare for at nævne 
nogle) er det åbenbart blevet en ”leg” 
at komme fra den ene ende til den 
anden på den hurtigst mulige måde – 
uden at tænke på risikoen for at køre 
nogen ned . 
Måske har man overset, at der er en 
hastighedsbegrænsning på 40 km/t 
i kvarteret, så det kan være, at en 
hastighedskontrol fra politiets side vil 
være på sin plads . 
Når vi nu er ved trafikken, så kan det 
undre, at der er opsat et ”svingning 
til venstre/højre forbudt” skilt på 

Stejlbjergvej (alt efter om man 
kommer fra vest eller øst) lige ved 
Svinget og Stejlbjergalle . Her ser 
man mange trafikanter dreje, selvom 
det faktisk er forbudt - både Svinget 
og Stejlbjergalle er ensrettet .

I 2021 går ”Sydvesten” ind i 25 . 
årgang – det er da alligevel godt gået 
– synes jeg . Om vi har økonomi til at 
fejre det, må vi se til næste år, men 
lidt skriveri kan der vel blive plads 
til .
I denne udgave har vi indrykket 
forskellige artikler, som I 
forhåbentlig kan få lidt ud af, og 
noget fra Kvarterhusets dagligdag 
med hensyn til aktiviteter og 
desværre også med aflysninger 
af planlagte aktiviteter og 
arrangementer .
Fortsat god læsning af ”Sydvesten” .
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SKOMAGEREN
Tonny Bredsgaard Nielsen

Lykkegårdsvej 10
6000 Kolding

Telefon 75 53 15 59

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

 Torben Jakobsen, Brandorffsvej 17, 6000 Kolding 

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

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

Denne plads
er

reserveret!
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Fællesspisning
Det er muligt at købe og spise sin 
aftensmad i Kvarterhuset .
 Husk: Tilmelding senest dagen 
før kl. 12.00 til Anne Marie Bjørn 
tlf./sms 22 59 78 60

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 .

Kontingentet gælder et kalenderår .

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

Bestyrelsessuppleanter:
Tove Rasmussen 
Arne Knudsen

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

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

Lokaler : 
Der kan reserveres mødelokaler også til 
større grupper . Mad og drikkevarer kan 
købes mod bestilling og forudbetaling

Fester: 
Skal du holde en privat fest og 
mangler lokaler, så kontakt os på 
kvarterhuset.kolding@outlook.dk. 
Det skal bemærkes, at aktiviteter i 
huset kommer i første række.

Kvarterhusformand
Henning Hansen,  
tlf. 23 45 75 55
E-mail: 
henhansen19@gmail.com

Junghansvej 121, 6000 Kolding
Tlf.   nr.  61 13 61 21 
email: kvarterhuset.kolding@outlook.dk

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

Kvarterhusets aktivitetsrum
Sy og Design
I lokalet "Sy og Design" på 1 . 
sal er der symaskiner m .m . til 
rådighed for kreative aktivite-
ter .
Mandag  kl. 10.00 - 13.00   
Torsdag  kl. 13.00 - 16.00   

Kunstgruppe
Har man interesse i billedkunst er 
der tre kunstgrupper i 
Kvarterhuset.
Mandag kl. 13.00 - 16.00 
Tirsdag  kl. 18.30 - 21.00
Onsdag  kl.  9.30 - 12.30

Lær om IT og video
I Medieteket på 1 . sal er der hold 
hver dag, hvor Kvarterhusets fri-
villige er til rådighed med hjælp .
Se på side 29 eller spørg i 
Kvarterhuset for nærmere 
oplysninger.

Legestuen
I Legeteket samles de små børn  
hver fredag kl. 9.30 - 12.00
Her er forældre og bedsteforældre 
med deres mindre børn velkom-
men hos duoen "Æblekinder" .

Træ- og 
metalværksted
Her kan du komme og låne de 
maskiner, der er opstillet . 
Brug af værkstedet kan aftales 
med formand Henning Hansen 
på telefon nr.  23 45 75 55

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

Stolegymnastik
Ved instruktørerne 
Betty Opauka og Mette Holst
Hver tirsdag kl. 10.00 - 11.00 

OBS! Kvarterhusets aktiviteter og 
arrangementer kan være aflyst/
ændret - følg`med på hjemmesiden, 
Facebook eller kontakt formanden
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Pizza:
Alle er med ost, tomatsauce, oregano og rødt pulver. 
Ekstra tilbehør eller salat til pizza kun  kr. 8,-.
Pizza UFO dobbelt indbagt: Valg selv indholdet. 
Fra nr. 15-60    kr. 75,-.
(er ikke i nedenstående tilbud)
Fra nr. 15-60: Familiepizza 60 x 60  kr. 220,-
 

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

Drikkevarer

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

fra 1980 i Kolding

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Åbent alle dage fra 
kl. 15.00  - 22.00

Tilbud:
Frit valg fra menukortet:

1 stk Pizza. 50,-

Tilbud ekstrasize:
Frit valg fra menukortet:

1 stk familliepazza 60x60 kr. 200,-

Nyhed: Pasta

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

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

Sydvesten
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Set og Sket

Sydvesten

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

Henning Hansen - formand    Bestyrelsessuppleanter:
Peter Heesemann -kasserer    Arne Fuglsang
Kirsten Sørensen  -næstformand    Anne Marie Bjørn
Kaj Jacobsen -bestyrelsesmedlem   Inga Larsen
K.Ib Laursen -bestyrelsesmedlem
Hanne Østergaard - revisor

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

Stejlbjerg-anlægget
Så er toiletbygningen i Stejlbjerg-
anlægget fjernet .
Efterhånden blev det vanskeligt 
for kommunen at sikre en fornuftig 
rengøring og vedligeholdelse .
Desværre havde der også udviklet 
sig en del uhensigtmæssig handel 
med diverse ting og sager, så det blev 
besluttet at fjerne hele bygningen,
Det er så meningen, at der opstilles 
toiletvogne m .m . når der afholdes 
arrangementer i anlægget .

Legepladsen har også fået en opdatering - der er opstillet nye legeredskaber på pladsen, så nu kan der rigtig leges . 
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Din lokale AutoMester 
går foran på miljøområdet

I en årrække har vi gjort en kæmpe indsats for at 
sikre bortskaffelse og genanvendelse af de væsker 
og materialer, vi arbejder med. Nu går vi skridtet 
videre og er blevet AutoMester E+ værksted. Det 
betyder, at vi har valgt at investere yderligere i 
bæredygtighed, digitalisering og convenience for 
dig som kunde. 
I takt med, at antallet af el- og hybridbiler stiger, 
investerer vi også i el-ladestandere og el- eller 
hybridlånebiler.

AutoMester E+ tilbyder:
• Service- og reparation af el- og hybridbiler
• Miljøforbedringer på din bil
• Vejledning i bæredygtig kørsel
• Service- og reparationsaftaler
• Online booking
• FordelsKlub, hvor du bl.a. optjener 5% i bonus
• Hente-/bringeservice
• Hjulopbevaring (dækhotel) 

Auto Claus
Haderslevvej 145

6000 Kolding

Tlf.: 7550 5059

autoclaus.dk
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bæredygtighed, digitalisering og convenience for 
dig som kunde. 
I takt med, at antallet af el- og hybridbiler stiger, 
investerer vi også i el-ladestandere og el- eller 
hybridlånebiler.

AutoMester E+ tilbyder:
• Service- og reparation af el- og hybridbiler
• Miljøforbedringer på din bil
• Vejledning i bæredygtig kørsel
• Service- og reparationsaftaler
• Online booking
• FordelsKlub, hvor du bl.a. optjener 5% i bonus
• Hente-/bringeservice
• Hjulopbevaring (dækhotel) 
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Ikke langt til din næste massage!
Folles massage er rykket ind i Pulzion og her tager han imod alle børn, 
voksne og gravide, som trænger til at få masseret kroppens muskler . Han 
håber, at Kvarterhusets brugere vil tage godt imod ham og benytte sig af 
muligheden for massage i Pulzion .
Folle eller  Folmer Krogh arbejder i det daglige som industrimekaniker 
på Danfoss . Her bruger han også lidt af sin arbejdstid på at give massage 
til . medarbejderne . Han er tidligere ungdomsformand i KFUM Håndbåld, 
været aktiv både som spiller og træner . 
Siden 2017 har Folle brugt sin fritid på massage hjemme i privaten, men 
er nu flyttet ind i Pulzion, hvor han kan findes ved Sportshotellets 1 . 
dør st . Han har en briks, der kan indstilles til alle, bl . a . er der plads til 
gravide maver . 
Find "Folles Massage" på facebook og www.follesmassage.dkFolle Krogh  indehaver af           

"Folles Massage" i Pulzion

70 år med høj Pulz 
og jakken godt 
lynet 

Fredag den 18 . september skulle 
Pulzion have afholdt en reception for 
formand Kristian Dahl Bonde, som 
rundede de 70 år den 14 . september .

Vi valgte dog at aflyse grundet de 
nye COVID-19 anbefalinger .

Hvis receptionen var blevet 
afholdt, er vi sikre på, at Pulzions 
formand var blevet overøst med 
gaver, og ikke mindst rosende ord, 
som sikkert ville give ham lidt røde 
kinder .

Kristian er en mand med talegaver-
ne i orden, og du kan være sikker på, 
at du i en samtale med ham vil gå 
derfra med nogle kloge ord på "hard-
disken" .

Pulzions formand tager tingene, 
som de kommer og mener, at man 
skal ”tage hatten af for fortiden, men 
jakken på for fremtiden” og det gør 
han sammen med Pulzions bestyrel-
se, som vil gøre Pulzion til Koldings 
”nye”  møde-sport-kultur-forenings-
konference-fest og meget mere sted .

Planen er at skabe en Oase i hjertet 
af Kolding, hvor der er plads til alle 
aldre .

Det ligger i hans DNA, at tage 
ansvar for stort set alle han møder på 

sin vej og sådan har det altid været, 
og det vil det også være i fremtiden .

Han har mange jern i ilden, og 
trods de syvti år, tager han fortsat 
jakken på for fremtiden og den 
udvikling, der er igangsat i Pulzion .

Sammen skabes der rammer for 
missionen, hvor der hele tiden 
arbejdes med visionen og værdier-
ne,

For Kristian og bestyrelsen i Pul-
zion er ude på en mission, hvor det 
hele skal gå op i højere enhed, og 
der skal være plads til alle i hjertet 
af Kolding . For i Pulzion vil de 
være det bedste tilbud i Kolding til 
alle aktiviteter og arrangementer .

”Vores visioner og værdier, byg-
ger på imødekommenhed, udvik-
ling, oplevelse, samarbejde, økono-
mi, ansvar, energi, smil og ordent-
lighed”, siger Kristian .

Kristian Dahl Bonde, der har 
været med som frivillig siden 1979, 
har været i et utal af bestyrelser og 
været aktiv gymnastikinstruktør i 51 
år . Selv spiller han bordtennis, ten-
nis, volleyball, badminton og det 
bliver også til svømning, kajakture 
og golf, når vejret tillader det . Kri-
stian Dahl Bonde er fyldt 70 og jak-
ken er godt lynet for der er fart på 
fremtiden .

Kristian Bonde her foran PULZION
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TØMRERFIRMAET
Eriksen & Sønner

Blochsvej 16
6000 Kolding
CVR: 29959064

Tlf.: 22123897
Mail: post@eriksenogsoenner.dk
Web: www.eriksenogsoenner.dk

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



11

Af Den selvejende 
institution 
Kvarterhusets formand 
Henning Hansen

Kvarterhus Nyt
Sydvesten

Kvarterhusets Venner

- en støttekreds for aktiviteterne i Kvarterhuset 
Junghansvej 121, 6000 Kolding .Tlf . nr . 61136121

Medlemsskab pr. kalenderår:
1 person  kr.      50,00 
pr. husstand  kr.    100.00 
pr. forening kr. 1.000,00
Betaling kan ske enten ved overførsel til vor 
bankkonto i 

Arbejdernes Landsbank. 
Reg. nr. 5346

konto nr. 0241797 

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

Fællesspisning i 
Kvarterhuset: 
er planlagt til

Tirsdag den 3. november 2020 kl. 17.30.
Men vi er udfordret af Covis-19, derfor kan 

dette arrangement blive aflyst.
Evt. aflysning bliver besluttet sidst i oktober. 

 

Holdet bag Kvarterhusets fællesspisning:
fra venstre: Anne Marie, Elin, Bente og Hanne

De fleste af Kvarterhusets aktiviteter 
er stille og roligt i gang, men antallet 
af deltagere på holdene er i sagens 
natur blevet reduceret. I forbindelse 
med brug af husets lokaler har vi 
sørget for hånd- og overfladesprit, 
håndsæbe, opsat retningslinjer, 
og alle kender jo de gældende 
afstandskrav, så den vej rundt er 
der ingen problemer med at komme 
i Kvarterhuset, hvis disse ting 
overholdes. 
Alligevel skal vi selvfølgelig passe 
på hinanden, og føler man sig syg, 
bliver man hjemme. 
Desværre har vi været nødsaget til at 
aflyse stolegymnastik, fællesspisning, 
sangaften og banko. 
Desuden har vi aflyst vore jazz-
arrangementer, så det eneste vi i 
øjeblikket regner med at gennemføre 
er vort musik-arrangement den 5/12 
2020 med Githa Nørby, Michala Petri 
og Lars Hannibal. 

Vort populære julemarked og 
juletræstænding sidst i november er 
også aflyst i år, så vi ser frem til et 
efterår/vinter uden disse hyggelige 
arrangementer. 
Disse aflysninger er der bare ikke 
noget at gøre ved, vi skal have 
Covid-19 væk, før vi tør arrangere 
noget i større format.  
Efter al den snak om aflysninger, er I 
selvfølgelig stadigvæk velkommen i 
Kvarterhuset til de aktiviteter, som de 
frivillige holdledere stadigvæk holder 
i gang. Er du i tvivl, om en aktivitet 
eller et arrangement er aflyst, så 
check hjemmesiden, facebook eller 
kontakt Kvarterhuset pr. telefon. 
Vi har fået nye brugere af huset – 
nemlig PowerJobsøgerne Trekanten, 
som mødes hver tirs- og torsdag, og 
et orkester – Los Dementos – som 
øver sig, ligeledes om tirsdagen.  
Udover disse nye brugere af huset 
har vi haft en del foreningsmøder og 
andre udlejninger. 
Alt i alt er der liv i Kvarterhuset, 
men det kunne jo være bedre, så vi 
glæder os til den tid, hvor det at være 
sammen kan blive mere ”normal”, 
hvis det da altså nogensinde bliver, 
som det var engang. 

Som for alle andre foreninger 
er Covid-19 også blevet en stor 
udfordring for os, hvordan vil 
fremtiden se ud for vore aktiviteter 
og arrangementer. 
Kan vi – frivillige - stadigvæk holde 
gejsten oppe og tro, på at alt bliver 
bedre om – ja hvornår?  
Ingen ved det, men jeg håber, at I 
alle vil blive ved med at støtte op om 
Kvarterhuset.

Legestuen fredag formiddag skal 
have nye frivillige, som man kan 
læse på side 13. Jasmin, som 
igennem de senere år har været 
holdleder, skal nu have sit barn i 
skole, så af den grund stopper hun.
Vi håber, at dette gode tiltag kan 
fortsætte. Stor tak til Jasmin.

Som en sidste ting: Vi er desværre 
også nødt til at aflyse vort årlige 
arrangement for Kvarterhusets 
frivillige, som var planlagt til 
afholdelse den 26/11-20.
Vi vil på anden vis prøve at tilgodese 
de frivillige for den store indsats, der 
ydes overfor Kvarterhusets brugere.

Vi ses i Kvarterhuset – håber jeg.
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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 ER AFLYST IN
DTIL

 VID
ERE!

 BANKO ER AFLYST IN
DTIL

 VID
ERE!
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Blomster og Brugskunst

No. 125

HUSK DAGENS BUKET
kr. 125,00

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

"Sydvesten"

Vi søger en frivillig 
bladomdeler til

området:

Krathusvej, A.M.G. Friisvej, Thurasvej, 
J.L. Hansensvej, Taubersvej og Solvang

Har du et par timer 6 gange i året, 
så er det lige dig, 

vi mangler til at omdele vort lokalblad.

Henvendelse til:

Henning Hansen
 - telefon nr. 23 45 75 55
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Retningslinjer ved brug af Kvarterhuset:

Først og fremmest beskyt dig selv og andre!
Hold 1 m afstand
Vaske hænder/spritte ved ind- og udgang af Kvarterhuset
Spritte toiletbræt og håndtag mm efter toiletbesøg
Afstandskrav:
 - der er forskellige afstandskrav ved siddenede og gående/stående aktiviteter
 - der er opsat retningslinjer for brug af de enkelte lokaler, gange og 
opholdsarealer 
	 	 -	med	max.	antal	personer	og	afleveringsprocedure

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

Bestyrelsen tror på, at vi i fællesskab kan få Kvarterhuset til at fungere med 
beskyttelse og afstand.
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Her fortsætter historien om Lasse 
Juhl sfra sidste udgave af Sydve-

sten og vi kan følge med i hans liv 
som bagerlærling i 90'erne .

Mester Brian og Bageriet

Jeg startede i lære hos Mester Brian 
som havde Sønderport Bageri i Kol-
ding og det var et rigtig typisk bag-
gårdsbageri . Selve bageriet lå for sig 
selv i den ene ende af gården og bag-
indgang til butikken lå i den anden 
ende af gården, i mellem var der en 
kælder hvor der var lager til alle vores 
råvarer . 

I bageriet var der Mester Brian som 
var en ung, høj ranglet fætter der var 
sådan en smart i en fart type . Meget 
sjov og egentlig god til at lære fra sig . 
Ud over Mester var der to Svende, 
som hed Bo & Lars og så mig som 
helt ny lærling . Tonen blev hurtigt slå-
et an og det var naturligvis fx mig der 
skulle vaske op og rydde de store bor-
de . Opvask foregik i et stort vaskekar i 
bagenden af bageriet og Mester synes 
at det var skide sjovt at kaste knive 
ned til mig, når jeg stod og vaskede 
op, så var det jo bare med at gribe 
skaftet 

Hvis man kunne se at man ikke kun-
ne gribe den, så trådte man bare væk . 
Pisse farligt, men sådan var det .

Når vi fik råvarer hjem, så blev jeg 
sendt i kælderen og skulle så tage 
imod melsækkene (ingen silo) og alle 
andre ting og lægge pænt på plads på 
hylderne og pallerne hvor melsækkene 
lå . Det var sindsyg hårdt i starten, men 

det blev hurtigt en vane .
I bageriet havde vi to stikovne en 

enkel ovn og en dobbeltovn samt en 
rigtig gammel hærdeovn, en ovn af 
den type hvor du sætter pladerne ind i 
en dyb ovn med en meget lang spade . 
Der var plads til 6 plader i hvert rum 
og der var 4 rum i alt i den ovn og alle 
rum kunne bage uafhændigt af hinan-
den sådan at der var damp og spjæld i 
hvert rum . Spjældet er en ventil du kan 
åbne for at få dampen ud . Den ovn var 
vild, når vi bagte småkager, så var de 
første færdige når du havde sat den 
sidste plade i det sidste rum, så det var 
nærmest som på samlebånd når det 
skete og den ovn var bare bedst til 
småkager  Det største problem med 
den ovn var at, der var kakerlakker i 
ovnen, og det var umuligt at gøre 
noget ved det . Det gjorde at du nogle 
gange havde en af de små sataner 
kravlende på håndryggen, når du tog 
plader ud, og du kunne jo ikke bare 
smide pladen jo . .

Bageriet lå lige ved siden af en byg-
ning der bestod af lejligheder som 
Kolding Kommune brugte til nogle af 
de mest udsatte borgere (læs alkoholi-
kere og misbrugere) . Så hver gang det 
lige havde været den første i måneden, 
og beboerne havde fået indløst deres 
check, så solgte vi flere øl end rund-
stykker ud af bagdøren, det var lidt af 
en bagside . Særligt en af dem snakke-
de jeg en del med, han var før han fik 
sin lejlighed i bygningen hjemløs og 
havde tidligere været selvstændig med 
egen glarmesterforretning, men der var 
sket en forfærdelig ting i hans familie 
der gjorde, at han endte som hjemløs .

Mester Brian var glad for penge og 
hurtige biler, det gjorde at der blev 
sparet andre steder fx hvor jeg skulle 
på fagskole . Jeg blev sendt afsted på 
min første periode, der varede 10 uger 
til Vejle tekniske skole . Skolen var på 
det tidspunkt lige begyndt at undervise 
bagerlærlinge og det var ikke ret godt . 
Man viste udmærket som lærling at 
den bedste skole herhjemme var Hol-
stebro, men Vejle blev det . 

Vi kommer tilbage til Mester Brian 
og de hurtige biler og hvordan han fik 
penge til dem . 

Faldt i søvn ved bordet 
Det sjove ved at stå i lære var at vi 
hurtigt fandt sammen i en gruppe af 

lærlinge fx min bedste kammerat fra 
skolen (og stadig er det) var lærling i 
Horsens og genboens søn Johnny var 
gået i lære samtidig med mig bare i et 
andet bageri . Johnny og jeg kom til at 
gå i skole sammen i Vejle .

Johnny og jeg havde på et tidspunkt 
en konkurrence om hvem af os der 
kunne holde til flest arbejdsdage i 
bageriet uden at sove, hvilket var fuld-
stændigt åndsvagt, men det lød som en 
sjov udfordring da vi fandt på det . Vi 
var sammen når vi havde fri for at hol-
de øje med hinanden, og vi var i byen 
på diskotek på et tidspunkt hvor vi fik 
en sodavand og så ellers hjem og på 
arbejde .

På 3 dagen kunne jeg knap nok hol-
de mig oprejst og faldt i søvn mens jeg 
stod op og var ved at tage forme af en 
stikvogn fyldt med franskbrød, forme-

ne skal rimeligt hurtigt af for at undgå 
at brødene bliver bløde . Mester Brian 
gik nærmest amok og truede med at 
rive min lærlingekontrakt i stykker, da 
det ikke lignede noget at komme pisse-
fuld på arbejde . Og det havde han jo 
ret i, men det var slet ikke det der var 
tilfældet, men han var svær at overbe-
vise, da jeg var blevet set på diskote-
ket, men han blev dog til sidst overbe-
vist 

Johnny har i dag et rigtigt godt bage-
ri i Vamdrup .

Tekst og foto:
Lasse Juhl

Scener fra et bagerliv .

Sønderport Bageri i Kolding

Johnny (til 
venstre) og Lasse 
havde det sjovt i 
byen

Kunden fandt cigaretskod i romkuglen
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En anden gang hvor Mester Brian 
blev sur var da en kunde kom retur 
med en romkugle, hun havde nemlig 
fundet et cigaretskod i romkuglen, 
hvilket jo bare er pisse ulækkert . 
Mester Brian kom over i bageriet og 
smed romkuglen på bordet og skældte 
ud og ville vide hvem fanden der var 
sådan et svin! Bo og jeg kiggede på 
romkuglen og vi fik fisket skoddet ud 
og kunne se hvilket mærke cigaret det 
drejede sig om og da det var det mær-
ke som kun mester Brian røg, så var 
det okay igen  

Sandheden var faktisk at vi alle røg 

som skorstene og når vi skulle bruge 
begge hænder til dejene så blev smø-
gen lagt på de marmeladespande der 
stod under bordet og det var tit at man 
brændte sig på smøger når man skulle 
bruge marmelade . Når der kom sælge-
re i bageriet blev der gerne lagt flere 
pakker smøger, så der var altid noget 
at ryge .

Altid masse af smøger i bageriet

Vejle tekniske skole og første 
skoleperiode
Som skrevet før så var min første 
skoleperiode 10 uger på Vejle 
tekniske skole . Jeg var på hold med 
en masse søde, sjove lærlinge fra 
det meste af området og det var 
bestemt ikke dem der var problemet 
med den skole . For det første havde 
vi ikke fået besked om at vi skulle 
vælge ekstrafag (valgfag) ud over de 
obligatoriske fag og da vi ikke havde 
svaret, så var der to muligheder 
tilbage, nemlig tysk og udskæring af 
okseinderlår??!! Ikke lige noget som 
kunne bruges til noget når nu man 
stod i lære som bager .
Efter meget brok blev der så oprettet 
endnu et hold med konditorkager og 

marcipanfigurer, hvilket var et godt 
kursus .
Særligt tre episoder står klokkeklart 
tilbage fra den periode:
 Vi var jo et hold der kom fra 
mesterlære og derfor alle var startet 
ude i bagerierne og vi skulle på et 
tidspunkt arbejde sammen med et 
hold af skoleelever, altså elever 
der startede på skolen og derfra ud 
i bagerier, hvis de kunne finde en 
læreplads . Vi skulle en dag lave 
wienerbrød og jeg stod sammen med 
Mads og vi arbejdede stille og roligt 
med vores deje og rullede og foldede 
og var meget koncentreret . De to 
andre ved bordet havde problemer 
med deres deje, som hang i bordet 
og den ene blev sur tog dejen og 
æltede det hele sammen igen og ville 
starte forfra med rulningerne J Det 
kan man jo naturligvis ikke, da du i 
wienerbrød vil rulle en 3x3 rulning, 
så du ender ud med 28 dejlag og 27 
smørlag .
2 . Jeg arbejdede sammen med Mads 
på et andet tidspunkt og, vi skulle 
lave franskbrød og havde lavet en 
ordentlig røvfuld dej, som jeg var 
ved at ælte på bordet, det foregår jo 
ved at du strammer dejen op og ruller 
hånden ind under dejen og tager fat 
fra oven og drejer rundt igen . Mens 
min hånd var under dejen ville Mads 
dele dejen i to, så vi kunne arbejde 
videre . Jeg nåede næsten at trække 
hånden til mig, men også kun næsten . 
Dejen blev flot rød og jeg kunne 
se ind til knoglen . Jeg kom med en 
taxa på skadestuen og det kostede 
et par sting og så tilbage igen . Mads 
var noget ked af det, men fingeren 
var hurtigt god igen, så det var ikke 
noget problem .
3 . For at det ikke skal være løgn, så 
var vi en flok der på et tidspunkt røg 
i byen i Horsens og The Sandmen 
skulle give koncert i byen og vi var 

forbi, men det var ikke os alle der 
kunne betale hvad det kostede, så vi 
valgte ikke at gå derind . 
Vi røg derfor på diskotek og senere 
ville vi slutte af med en enkelt øl på 
en Irsk bar . Vi gik helt ned bagerst, 
der var næsten ingen gæster, men 
oppe i baren sad medlemmerne af 
The Sandman og nød en kold øl . 
Allerførst troede vi ikke at det var 
dem, det kunne sgu ikke passe, men 
den var god nok, det var dem og vi 
faldt i snak med dem og skålede et 
par gange, det var egentlig skide 
sjovt .
Men uanset udbuddet af valgfag på 
skolen, så var det 10 vildt sjove uger 
og jeg mødte en masse fantastiske 
personer . Det var også hårdt da 
Mester havde en forventning om at 
jeg skulle arbejde i weekenden .
Vi skulle på et tidspunkt i slutningen 
af skoleperioden på de 10 uger have 
et åbent hus arrangement hvor der 
først var åbent for alle forældre og 
andre der havde lyst til at se hvad 
der foregik på skolen og, senere på 
aftenen skulle der være spisning og 
hygge for alle os lærlinge og mestre . 
Det var til dette arrangement Mads, 
Johnny og jeg blev sat til at skulle 
sælge kringler af wienerbrød for de 
gæster der nu kom . Vi lavede derfor 
et stort skilt med reklame og vi solgte 
en kringle for 10 kr og 2 for 25 kr . 
Mange så skiltet og så at der var 
tilbud på to og mange købte to, det 
blev senere stoppet af skolen, da de 
mente det var at snyde folk?
Havde fortalt Mester hvad og hvornår 
og han havde tilmeldt sig og skulle 
nok komme . Han kom aldrig, og jeg 
endte med at være den eneste lærling 
den aften uden Mester og sad alene 
ved mit bord . En anden mester fra et 
andet bageri så det og hentede mig 
over til hans bord, sammen med hans 
lærling .
En lille disclaimer . . 
Jeg har været i kontakt med min 
advokat om mine små historier, da 
nogle jo ved hvor det går hen ad . Jeg 
må gerne skrive om det, så længe 
jeg fx holder mig til det der allerede 
har været fortalt i aviser om sagen . 
Heldigvis har jeg gemt alle artikler 
fra dengang, så jeg ved hvad jeg kan 
skrive .

The 
Sandmen 
spillede i 
Horsens
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Domus · Kolding
Ejendomsmæglere ∙ valuarer ∙ MDE 
6 butikker - ét salær 

Enevold Sørensens Vej 6
6000 Kolding
604@edc.dk

75 52 48 66

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

Har du brug for en

Købermægler

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

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

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

Ejendomsmægler, MDE
Køberrådgiver m/Tryghedsmærke

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

Enevold Sørensens Vej 6
6000 Kolding
604@edc.dk

75 52 48 66

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

Vi gør os
umage

Gode resultater kommer ikke af sig selv.

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

75524866 og bestil et gratis Salgstjek.

Vi glæder os til at hører fra dig.
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Lerbjergvej 2, 6000 Kolding
Åbningstider: hverdage 06.00 - 17:00

weekend 06:00 - 16:00

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

www.seestbageri.dk

Seest

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
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Kolding KFUM                  2020 - 21 

Aktiviteter i Kolding KFUM`S Senioridræt i  
PULZION Peter Tofts Vej 21, 6000 Kolding 

Gymnastik:  Mandag: fra kl. 10.00 – 11.00   
                     Onsdag:  fra kl. 09.45 – 11.00 
Kontaktperson: Ellen Jørgensen       Tlf.: 51182980      elbo.joergensen@profilmail.dk 

Badminton:  Tirsdag: fra kl. 08.00 – 12,00 
Torsdag: fra kl. 10.00 – 11.00 

Kontaktperson: Svend Andersen       Tlf.: 2330 2502                       Eng.19@stofanet.dk  

Pool:   Tirsdag: fra kl. 08.30 til 11.00 
  Torsdag: fra kl. 09,00 til 11,00 
Kontaktperson: Jørgen Flaskager    Tlf.: 75566189                  joergenflaskager@mail.dk  

Bordtennis:  Tirsdag: fra 09.00 til 12.00  
 Fredag: fra 09.00 til 12.00  

Kontaktperson:  Kristian Bonde    Tlf.: 41 61 66 90   kristian.dahl.bonde@outlook.dk  

Petanque/Bowls: Torsdag fra 10.00 – 12.00  
Kontaktperson:  Bente Roed       Tlf.: 28254667                             j.roed49@outlook.dk  

Floorball:   Tirsdag fra kl. 10.00 – 11,30. 
Kontaktperson:  Steen Larsen       Tlf.: 40204375                      steen@larsen-kolding.dk  

Minigolf:  Torsdag fra 10.00 – 12.00  
Kontaktperson:  Jørgen Roed         Tlf. 28 69 82 87                       j.roed49@outlook.dk 

Dart:  Torsdkl. ag fra 10.00 – 12.00  
Kontaktperson: Jørgen Roed          Tlf. 28 69 82 87                     j.roed49@outlook.dk 

Motionsrum: Åben i hallens åbningstid/kræver nøglebrik. 
Kontaktperson: Jørgen Roed           Tlf. 28 69 82 87                    j.roed49@outlook.dk 

Bueskydning:  Onsdag fra 14.30 – 16.00 
Kontaktperson: Jørn Andersen         Tlf. 21656316                         moan@stofanet.dk  

Kontingent: Resten af 2020 225,- 
   For 2021  450,- 

 Se alle aktiviteter på vores hjemmeside: www.kfumsenioridraet.dk 
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Sydvestens  annoncepriser
1/8 side kr. 120,00 (88 mm bred x 59 mm høj)
1/4 side kr. 225,00 (88 mm bred x 122 mm høj)
1/2 side kr. 450.00 (180 mm bred x 122 mm høj)
1/1 side kr. 900,00 (180 mm bred x 248 mm høj)
Bagside kr. 1.100,00

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

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.

Her er plads 
til din

 annonce
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GÅ SAMMEN - TUR

Dette opslag blev første gang trykt i sidste nr. af "Sydvesten", og der har vist sig en 
interesse for at mødes og gå sammen.
Nu er virussen desværre kommet over os, så det at "gå sammen" må udsættes.

MEN har du lyst til at være med til at starte en "gå sammen tur?

Det kunne være en kort eller lidt længere tur i moderat tempo een eller to gange i 
ugen - alt efter aftale.

Turen afsluttes med en kop kaffe i Kvarterhuset. 

Er du interesseret - så kontakt
Formand Henning Hansen i Kvarterhuset.

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

Vi har åbent efter aftale.

Små lokaler - Små priser
Se mere på: www.multi-living.dk

nyt

showroom
i kolding

CARL PLOUGS VEJ 67 • 6000 KOLDING  • 28 45 90 40
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På besøg hos …
Multi-Living og Jysk Køkken 
Fornyelse
Tekst og foto: Henning Hansen

På Carl Plougs Vej 67 har Carsten og 
Villy efter nogle år i Bramdrupdam 
valgt at flytte deres forretning til 
Sydvestkvarteret . Beliggenheden 
ved siden af ABC Glas er efter de to 
herrer bare den helt rigtige placering, 
og de kan allerede nu - på den korte 
tid forretningen har været åben – se 
en forøget interesse og salg . En 
forøgelse, der er sket på trods af 
Covid-19 .
Carsten og Villy har med 
henholdsvis 20 og 15 års erfaring 
med projektering og salg både af 
nye køkkener, bad m .m ., samt - 
ikke mindst – renovering af gamle 
køkkener/bad  m .m . På adressen 
er der nemlig 2 virksomheder 
beliggende i samme lokaler – Multi-
Living som sælger nye køkkener/bad 
m .m ., og Jysk Køkken Fornyelse som 
sælger – ja køkkenfornyelser m .m .

Lidt om Multi-Living
Multi-Living blev grundlagt i 1999 . 
Produktionen af køkkener, bad, 
bordplader og garderober foregår i 
Langå . Fabrikken er en af de få 100%  
privatejede fabrikker i Danmark . 
På deres hjemmeside står der bl .a .: 
”Vi er ikke de største, men har 
ambitioner om at være blandt de 
bedste, når det gælder udvikling, 
fleksibilitet, design og pålidelig som 
leverandør .   

Derfor kan du som kunde forvente 
service i højsædet og produkter, 
der er produceret med omhu, så der 
også i fremtiden produceres danske 
køkkener” . 
Hos Multi-Living Kolding tilbyder 
Carsten at foretage opmåling hos 
kunden, samt udarbejde plantegning 
med indretningsforslag og beregne 
en pris, der ligger indenfor kundens 
budget . Via 2D/3D designværktøj 
kan Multi-Living vise en tegning 
af  kundens  nye køkken, bad og 
garderobe .

Lidt om Jysk Køkken Fornyelse.
Carsten og Villy fortæller om de 
overvejelser, man som kunde står 
overfor, når ens køkken måske 
trænger til en ”overhaling” . 

Mange kunder vælger en fornyelse, 
fordi tiden er løbet fra det gamle 
køkken, bad, bryggers eller 
garderobe . I stedet for at udskifte det 
hele, kan man med fordel udskifte 
bordpladen, enkelte skabe og lågerne . 
Det betyder – udover prisen - at 
installationer m .v . ikke skal ændres . 
Så – som firmaet skriver på deres 
hjemmeside: 
”Hvis du gerne vil have ‘nyt køkken’ 
på 1 dag, uden byggerod – så ring 
til Jysk Køkkenfornyelse i dag, og 
vi finder den korrekte løsning, til 
netop dit køkken” . Firmaet har egen 
tømrer ansat, og på adressen er der et 
velfungerende værksted med alle de 
til faget hørende maskiner .
Carsten bor privat med sine børn 
i Sydvest Kvarteret og har haft 
sin opvækst i Seest . Villy bor nu i 
Drejens, men har igennem flere år 
også boet i kvarteret .
”Sydvesten”  bycer  Multi-Living og 
Jysk Køkken Fornyelse velkommen 
til kvarteret .
For yderligere oplysninger: www.
multi-living.dk og/eller www.
jyskkøkkenfornyelse.dk .
Carsten Bonde Jensen Telefon nr. 
28 45 90 40. og Villy Håkon Schultz

Carsten  Bonde Jensen og VillyHåkon Schultz
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Glæd`jer til en festlig 
eftermiddag i selskab med 
Ghita, Michala og Lars 
som kun kan blive en stor 
oplevelse.
Pris pr. person kr. 275,-
- som betales ved 
tilmeldingen.
Tilmelding senest 14/11 2020
Tilmelding kan kun ske til 
Henning Hansen på telefon 
nr, 23 45 75 55

På grund af gældende regler 
om afstand er der kun et 
begrænset antal pladser til 
rådighed- så først til mølle 
princippet er gældende

Julekoncert i Kvarterhuset med 
Ghita Nørby, Michala Petri og Lars Hannibal
Lørdag den 5. december 2020 kl. 15.00

Foto: Lis Kaspers

ET ALTERNATIV TIL DE TRADITIONELLE JULEKONCERTER

Oplev Danmarks store skuespiller Ghita Nørby læse H.C. Andersens fantastiske juleeventyr 
Grantræet, Den Lille Pige Med Svovlstikkerne og Nattergalen. 
Michala	Petri	og	Lars	Hannibal	har	sat	musik	sammen	som	undervejs	i	og	omkring	eventyrene	
skaber laguner til eftertænksomhed. 
Musikken er af Carl Nielsen og de 2 store barokmestrer som har skrevet Juleoratoriet og Messias,- 
J.S.	Bach	og	G.F.Händel.	
Måske vil Peter`s Jul også være med, sat sammen med julemusik?

Koncerten	afholdes	efter	de	gældende	retningslinjer	fra	myndighederne	-	med	overholdelse	af	
afstandskravene, ,antal personer, brug af mundbind og ikke mindst håndvask og -sprit.

Der sælges kaffe/te og øvrige drikkevarer til fornuftige Kvarterhus priser. 
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Lykkegårdens Børnehus    
    - er kvarterets nye            
     pasningstilbud på      
     Junghansvej 14. 
Tekst og foto: Vibeke A . Bræstrup

"Sydvesten" har været på besøg hos 
Lykkegårdens Børnehus, og dette 
indlæg  er efter besøget modtaget 
fra Børbehusets personale og  leder . 
Vibeke A . Bræstrup

Vi lukkede dørene op for de første 
børn d . 1 .marts 2020 og har i 
skrivende stund 45 børn indskrevet . 
Vi modtager løbende nye børn og 
familier frem til fuld belægning på 12 
vuggestuebørn og 44 børnehavebørn . 
Så hvis du står og mangler et 
pasningstilbud til dit barn, eller 
kender nogen der gør, så tag kontakt 
med os – vi indskriver løbende børn .

Lykkegårdens Børnehus er en 
afdeling ved Lykkegårdskolen, 
hvor den kristne tro og de kristne 
livsværdier er i centrum i arbejdet 
med sprog, bevægelse, musik, udeliv, 
leg og relationer .
Vi bestræber os på, at børn og 
forældre kan føle sig omgivet af 
omsorgsfulde, nærværende og 
interesserede voksne, der prioriterer 
fagligheden højt . 
Voksne, som er nærværende i leg og 
hverdagssituationer, og som giver 
barnet plads, tid og ro til at være 
barn . 

Klik ind på vores hjemmeside 
og se vores lille film https://
lykkegaardskolen.skoleporten.dk/
sp/newsfrom?newsId=440

Vores samarbejde med 
Lykkegårdskolen kan ses i 
hverdagen, enten når vi mødes på 
vores fælles naturlegeplads eller 
når lærere og pædagoger skaber 
aktiviteter på tværs af skole og 
børnehave . 
Allerede nu er vores kommende 
skolebørn i fuld gang med at gøre 
sig klar til skolestart næste år, og 
samarbejdet med Lykkegårdskolen 
vil blive en fast ugentlig aktivitet for 
førskolegruppen i den kommende tid . 

Vi glæder os over samarbejdet med 
lokalområdet og er spændte på, hvad 
det vil bringe med sig i fremtiden .

"Sydvesten" og Kvarterhuset byder 
Lykkegårdens Børnehus velkommen 
i Sydvest Kvarteret .
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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
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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

Er du interesseret 
i at høre mere om 
Kvarterhuset IT, 
så kan du kontakte 
Kvarterhuset på 
telefonnr. 
     61 13 61 21 
eller møde op på et af 
de hold, du mener kan 
opfylde dine ønsker/
behov.
Du er altid velkommen.
Du kan også besøge 
Kvarterhusets IT-
cafè,	som	er	åben	hver	
mandag fra kl. 9 - 11.

Mandag kl. 9.00 - kl. 10.30  Bare mød`op - hvor alle med lidt eller helt uden kendskab til com- 
putere, internet, Nemid, adgang til offentlige systemer, banker m.v.  
kan få et indblik i dette univers.

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

Mandag kl. 14.00 - kl. 16.00 Videoredigering

Tirsdag kl. 10.00 - kl. 12.00 Lær om billedbehandling

Jørgen Juhl

Onsdag kl. 09.00 - kl. 10.30  Få nye ideer til brug af din PC
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Kunst i Kvarterhuset
Der er forskellige kunstnere der 
løbende udstiller i Kvarterhuset.

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

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

Bodil Mogensen udstiller sine malerier 
i Kvarterhuset til udgangen af december 
måned 2020 .

Fernisering i Kvarterhuset
Tirsdag, den 20 oktober 2020 kl. 16.00

Bodil Mogensen og Kvarterhuset invitere til fernisering
 i 

Kvarterhusets lokaler.

Alle er velkommen
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Jazz i Kvarterhuset
Ja - vi må bare erkende, at 
frokostjazz i Kvarterhuset 

har vanskelige vilkår, 
når Covid-19 hersker i 

samfundet.
På grund af smitterisikoen 

tør vi simpelthen ikke 
arrangere jazz mere i år.
Heldigvis har vi kunnet 

engagere nogle dygtige og 
kendte jazz-orkestre til 

2021.
Hvis vi overhovedet kan 
vil vi starte jazz-sæsonen 

den 13. marts, hvor Vestre 
Jazzværk kommer. Den 8. 
maj spiller JazzBuffetten.

11. september spiller 
Neanders jazzband og 
endelig den 30. oktober 
spiller Paul Harrison 

Band.

Så mon ikke vi kan glæde 
os til nogle fantastiske 

jazz lørdage i 2021.
 

Planlagte frokostjazz 
arrangementer i 2021:

Lørdag den 13/3
Vestre Jazzværk

Lørdag den 8/5
JazzBufffetten

Lørdag den 11/9:
Neanders Jazzzband

Lørdag den 30/10:
Paul Harrison Band

Tak for jeres støtte 
til Kvarterhusets jazz 
lørdage, vi håber, at 
kunne leve op til jeres 
forventninger, når vi får 
"lov".

Frokostjazz med JazzBuffetten er aflyst den 31. oktober 2020
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Nyt fra
Gademix

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

Email: 
gademix@kfumsoc .dk

Nu begynder vores morgen-
madscafe igen. 

Hver tirsdag kl .7 .00 - 7 .45 fra 
efterårsferien til vinterferien (uge 43 
til uge 6) er der morgenmad og en 
god start på dagen for børn og unge . 
Der er ingen tilmelding til morgen-
madscafe, maden er gratis, vi hjæl-
pes med at gøre det hyggeligt og 
tænder lys for hinanden . Hvis du vil 
være frivillig til morgenmadscafe, så 
kontakt Viktor .

JULEBANKO AFLYST! 
Desværre må vi aflyse årets jule-
banko i december for at følge anbe-
falinger om at holde afstand og passe 
godt på hinanden . 

Efterårsferien!
Vi har åbent mandag til onsdag i 

uge 42 for 10-16 årige . Programmet 
kan ses på vores fordør og du er vel-
kommen i Gademix, hvis du har 
spørgsmål eller vil vide mere .

NOGET FOR UNGE!
I Gademix arrangerer vi engang 

imellem en aften, udflugt eller andet 
kun for 13-16 årige . Hold øje med 
facebook og snapchat eller kom og 
spørg, hvis du gerne vil vide mere, 
om det vi laver for unge . Fx har 
unge-gruppen været i Locked, haft 
film-gyser-aften og en sjov musik-
quiz med Jenny – vores 7-ugers 
pædagogstuderende i Gademix .

Siden sidst!
Vi har fået nye skateboard-rampe 

ved Parkour-banen og de er til fri 
afbenyttelse . I løbet af september fik 
vi besøg af Kim Batiste, som under-
viser i Skateboard . Mange børn og 
unge lærte nye tips og tricks og fik 
mod på mere . 

Vi har stadig åbent mandag til tors-
dag, men nu fra 14-16 .30 og fra 
19-21 .30 . Vi er ude så meget som 
muligt og det kan være på multiba-
nen bag ved blokkene på Junghans-
vej, på plænen ved Pulzion eller 
afslapning i vores nye udendørs-træ-
møbler under vores pavillon . Du kan 
låne en bold i Gademix, så du og 
dine venner selv kan begynde rund-
bold, basket eller en fodboldkamp . 

Familiekoncert med Rosa fra 
Rouladegade

Vi var så heldige, at Rock’in 
House gav Sydvest-Kvarteret en gra-
tis koncert med Rosa fra Rouladega-
de . Koncerten blev afholdt 4 . sep-
tember i Pulzion, hvor der var god 
plads til 100 gæster . Rosa og hendes 
band leverede en fantastisk koncert, 
hvor der både blev sunget og lavet 
kage med flødeskum, som endte i 
hovedet på guitaristen Koncerten var 
en del af Gademix’s 20 års fødsels-
dag, som blev afsluttet med rundbold 
og hjemmepyntet roulade til alle .

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 skrive til os på facebook 
eller gademix@kfumsoc .dk

 
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 morgenmadscafe, eftermid-
dag, aften eller i ferier . Opgaverne 
er forskellige: hjælp med mad, bag-
ning, spil, musik, kreative aktivite-
ter, praktisk hjælp, bål, cykelværk-
sted osv . Kontakt Viktor på 
50517217, hvis du vil vide mere 
eller have en rundvisning i Gade-
mix . 

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

og igen 19 .00-21 .30 (efter kl .20 .00 
sendes alle under 11 år hjem) 

Fra 19 . oktober begynder Power-
kids igen – hver mandag kl .16-17 i 
Pulzion . Powerkids er et tilbud fra 
Kolding KFUM, hvor alle fra 4 . til 
6 . klasse kan afprøve forskellige 
idrætsgrene og aktiviteter fx hånd-
bold, dans, badminton, squash, fod-
bold og meget mere . Du møder bare 
op og så tager de imod dig .

Her ses Kim Batiste afprøve den nye skateboard-rampe
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Udenfor Gademix er det ofte ved 
at gå galt, når børn, unge og voksne 
på cykel er tæt på at blive kørt ned! 
Det er vigtigt, at alle bilister passer 
på de små og ”bløde” trafikanter og 
kører stille forbi Gademix og Kvar-
terhuset . Lige så vigtigt er det, at 
alle cyklister husker cykelhjelm og 
ser sig for, når man krydser vejen 
og stien ved Gademix . STOP OP før 
uheldet er ude . Alle er velkomne til 
at øve sig på vores nye BMX-pump-
trackbane ved parkourbanen i stedet 
for at øve sig på vejen . På godt på 
hinanden . 

Pas på Cykler

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

Tirsdag
Kl . 09 .00 Dagplejerne
Kl . 10 .00 Stolegymnastik
Kl . 10 .00  PC billedbehandling
Kl . 17 .30 Fællesspisning
 (se side 15)
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 . 12 .00  Frokost i cafeen
Kl . 13 .30  Bankospil
Kl . 16 .00  Sy-hold
Kl . 16 .30 Lungekor

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

Fredag 
Kl . 09 .00      Legestue 

Søndag
Kl . 09 .00     Cykelklubben

Kvarterhusets 
faste aktiviteter

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

Kvarterhusets  
enkeltarrangementer

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

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

Vær`opmærksom 
på at aktiviteter og 
arrangementer kan 
være aflyst/ændret! 

Tirsdag, den 20. oktober
Kl. 09.00 - 16.00
Malekursus - tilmelding 
nødvendig . 
m/Hans Zachariassen

KL. 16.00 - 17.00
Fernisering m/
Bodil Mogensen

Tirsdag, den 27. oktober
Kl. 09.00 - 16.00
Malekursus - tilmelding 
nødvendig . 
m/Hans Zachariassen

Onsdag, den 28. oktober
Kl. 19.00 - 21.00
Sangaften m/Jørgen Juhl

Tirsdag, den 3. november
KL. 15.30 - 17.15
Tirsdagstræf
Hjerneskadeforening

KL. 17.30 - 19.00
Fællesspisning
Lørdag, den 14. november
Sidste frist for tilmelding til
julekoncert .
Onsdag, den 25. november
Kl. 19.00 - 21.00
Sangaften m/Jørgen Juhl

Lørdag, den 28. november
Juletræet tændes ved 
Kvarterhuset

Lørdag, den 5. december
Kl. 15.00 - 17.00
Julekoncert
m/Githa Nørby, Michala     

   Petri  og Lars Hannibal

Fredag, den 11. december
"Sydvesten" udkommer
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Sct. Michaels Skole – et trygt skolevalg!

Læs mere på vores hjemmeside: 

sct-michaels-skole.skoleporten.dk/sp 
eller kontakt os på 75 52 28 34. 

Vores hverdag tager 
udgangspunkt i værdierne: 

• Faglighed
• Fælleskab
• Åbenhed
• Engagement
• Kreativitet
• Ansvarlighed
• Tryghed
• Respekt
Vi er en katolsk-kristen privatskole be-
liggende i hjertet af Kolding. Vi har plads 
til forskellighed. Vi lærer børnene at 
behandle hinanden positivt og med 
respekt. Vi arbejder målbevidst på at 
skabe rammer og undervisning, som 
giver eleverne en god forståelse for det 
samfund, vi lever i og en solid viden, de 
kan bygge videre på.

Vi lægger vægt på både høj faglighed 
og kreativitet. Børnene stiller spørgsmål 
og lærer at bruge deres viden konstruk-
tivt. Kreativiteten ser vi bl.a. ved forårskon-
certerne og i musical valgfaget, som 
munder ud i en flot forestilling ved vores 
skolefest.

De klassiske traditioner har også en stor 
plads. Vi synger morgensang, og har 
bibeholdt lejrskoler på flere årgange op 
gennem skoleforløbet, da vi synes det 
har en stor værdi for det sociale fælles-
skab i klasserne. 


