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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 



3

Sydvesten

LederIndhold

Sydvesten
Udgives af:
Sydvest Kvarterets Medieforening
Junghansvej 121, 6000 Kolding
tlf. 61 13 61 21 (Kvarterhuset) 
Mail adresse: 
avisensydvesten@hotmail.com
CVR nr. 27102468
Bank: Danske Bank
Reg.nr. 1551 konto nr. 16904325 
 
Ansvarshavende:
Henning Hansen  tlf. 23 45 75 55/
30 35 44 24
Redaktion: Kirsten Sørensen og 
Peter Heesemann
Eftertryk er tilladt med 
kildeangivelse.
Oplag: 3.400 ekspl., 6 gange årligt
Økonomi: Kasserer Peter Heesemann
Tryk: From Grafisk 6000 Kolding 

Deadline:
Mandag den  24. januar 2022
Redaktionsmøde: 
Mandag den 24. januar  kl. 10.00
Næste nummer udkommer fredag 
den  11. februar 2022

Fotos i bladet:
Forsidefoto: Peter Heesemann
Øvrige foto: Viktor Jacobsen, 
Peter Heesemann, Henning Hansen

Leder   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   3
Kvarterhus oplysninger   .   .   .   .   .   5
Set & sket .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 
Julemarked og juleforkost   .   9
Kvarterhus nyt                          11
Kvarterhus oplysninger   .   .   .   .   .   13
Historie om Merrild Kaffe   .   16
Sct . Michaels Skole .  .  .  .  .  18
"Byens Motor Wærksted"          19 
Aktivitetstilbud - Kvarterhus  21
50 år med dæk   .  .  .  .  .  .  .  25
Multi-Living, Vestjysk Bank  26
IT                                              29
Kunst i Kvarterhuset   .   .   .   .   30
Jazz i Kvarterhuset  .   .   .   .   .   31
Gademix   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  32
Kvarterhusets kalender .  .  .  .  .  .  35

af formand 
Henning Hansen

OK – nu kan det ikke vare længe, 
inden julehyggen indfinder sig på land 
og i by . 

Godt nok er tiden indtil den 24 . 
december for rigtig mange mennesker 
præget af planlægning og indkøb af 
gaver, mad og andre fornødenheder . 
Desværre er juletiden for nogle også en 
tid med store bekymringer både med at 
få økonomien til at slå til, og med at få 
familielivet til at gå op . 

Hvor skal der holdes jul i år – hos 
mor? Hos far? eller? Håbet herfra, er at 
alle får en rigtig god jul med alle 
ønsker opfyldt . 

Juleønsket for ”Sydvesten” er, at vi 
også i 2022 vil få en masse glade læse-
re og annoncører, som simpelthen ikke 
kan undvære bladet . Nu må vi se, om I 
kan opfylde vort juleønske – vi på bla-
det vil ihvertfald gøre vort til, at 

”Sydvesten” stadigvæk er se- og 
læseværdig .

I denne udgave af ”Sydvesten” er 
Kvarterhusets årskalender for 2022 
indlagt . 

Tak til alle de annoncører som har 
været villige til at få trykt deres navn 
m .m . på kalenderen . Allerede på nuvæ-
rende tidspunkt er der nogle af arran-
gementerne, som desværre er blevet 
aflyst eller udsat til senere i 2022 . 
Sådan er det i denne tid med al den 
frygt for smitte og sygdom, som vi alle 
må ”trækkes” med . Måske er vi alle 
”bare” nødt til at indse, at Covid-19 er 
kommet for at blive, og er det ikke den 
ene mutation, så er det en anden . 

Ønsket er, at vaccinen og den enkel-
tes påpasselighed vil bringe os alle sik-
kert videre i livet . 

Tak til bladets frivillige uddelere for 
indsatsen med at levere ”Sydvesten” – 
som i denne omgang var med ekstra 
vægt . 

Allerede nu vil Medieforeningen 
bede jer om at sætte kryds ved (eller 
markere tydeligt) datoen den 28 . marts 
2022 kl . 19 .00 – for på dette tidspunkt 
afholdes foreningens ordinære general-
forsamling . Det vil glæde os, at netop 
du møder op og giver din støtte til for-
eningens videre arbejde . 

Eftersom dette er sidste udgave af 
”Sydvesten” i år 2021, kunne det 
måske være på sin plads allerede nu 
at se tilbage på årets gang – MEN 
det får I ikke – man skal jo også 
være spændt på at høre bestyrelsens 
beretning på generalforsamlingen, så 
der må ventes i ro og mag . 

Dog kan jeg vel sige, at indtil nu 
er det vel gået rigtig godt – positive 
tilkendegivelser fra læsere og annon-
cører – økonomien er ok, og de fri-
villige er også glade og tilfredse – 
kan man ønske sig mere som for-
mand? Det tror jeg ikke – så tak til 
alle for årets indsats . 

Vi fortsætter i samme ånd i 2022 .

Jeg ønsker på 
redaktionens og besty-

relsens vegne alle en god 
jul og et godt nytår.

     Husk!

Mandag, den 28 marts 2022   
 kl. 19.00 

afholder 
Sydvest Kvarterets 
Medieforening -

"Sydvesten" 

ordinær generalforsamling
 

i Kvarterhusets lokale.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Alle er velkommen.
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SKOMAGEREN

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

 Torben Jakobsen, Brandorffsvej 17, 6000 Kolding 

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

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

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

Ib Kristensen og søn A/S

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

Beckers

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

 

BÆREDYGTIG FRISØRSALON
 

Altid god tid til dig
 

Book en tid
Online: www.gittelykkesalon.dk

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

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

Sydvesten

Kvarterhus Venner

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

Medlemskab betales enten til:
Arbejdernes Landsbank
Reg . Nr . 5346 Konto nr . 0241797
eller kontant i Kvarterhuset .
eller Mobile Pay -kontakt formanden
Kontingentet gælder et kalenderår .

Kvarterhusets bestyrelse:
Formand Henning Hansen 
Kasserer Arne Aa. Knudsen
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 .

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

Fredag den 19 . november var der fernisering af Kildemosens  
kunstværk kreeret af Billedkunstner Line Frøslev  .

Børnehaven  
Kildemose har fået 
nyt kunstværk. 
 
Kunstværket tager ud-
gangspunkt i versene om 
Kildeklumperne, men kigges 
der godt efter, kan institu-
tionsbørnene finde deres 
stuenavne i de 4 af figurene: 
Kærkilla,Hekild, Engkild og 
Lukilla . Morkilla er den 5 og 
sidste figur og repræsenterer 
hele Kildemosen .

I Kolding City er 
der forskellige 
steder i byen 
opstillet disse 
"juletræer" - som 
er produceret af 
genbrugsmateria-
ler .
Ja - der er sikkert 
mange meninger 
om dette tiltag .

Nisser har erobret Kvarterhuset

Kvarterhuset Kvarterhuset 
ønsker alle en ønsker alle en 
glædelig julglædelig jul
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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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Julemarked og julefrokost
Julemarked.
Kvarterhusets årige julemarked blev afholdt den 13 . november . Vi var lidt betænkelige ved at arrangere et julemarked, fordi 
der kunne være en smitterisiko ved, at mange mennesker bliver samlet . Heldigvis forløb dagen uden problemer - ingen smitte 
og et godt salg hos de fleste af udstillerne . Selvfølgelig kan man ikke være herre over, hvilke ting der falder i kundernes 
smag, men gennemgående gik det vel meget godt . 
Kvarterhusets cafè var også velbesøgt, så de frivillige i køkkenet havde også en hel del at se til med servering af gløgg og 
æbleskiver .
Stor tak til alle for en god dag- både til de besøgende, udstillere og frivillige . 

Julefrokost
Igennem mange måneder har vi fået ønsker fra brugere af 
Kvarterhuset og andre om at holde en fest . Det resulterede 
så i - efter mange overvejelser - afholdelse af en julefro-
kost den 14 . november . 
65 glade og lystige mennesker mødte op til en julefro-
kost med alt hvad der hører sig til - til en "gammeldags" 
juleanretning . For at få lidt gang i festen var Karsten 
Holdt hyret til at spille op til sang og dans . Der var ros fra 
flere sider til arrangementet, så det kan jo være at vi kan 
få gang i disse seniorfester igen, hvis altså smtterisikoen 
ikke er for stor .
Tak til alle for en god dag .
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Chr .d .4’s vej, 6000 Kolding
      Telefon nr . 75 52 97 20

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

Et godt madsted i en hyggelig 
idylisk kro

"Skal du holde fest er Den  
Gyldne Hane bedst"

Kvarterhusets Venner

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

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

Arbejdernes Landsbank. 
Reg. nr. 5346

konto nr. 0241797 

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

Sydvesten
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Af Den selvejende 
institution 
Kvarterhusets formand 
Henning Hansen

Kvarterhus Nyt
Sydvesten

Nu var vi ligesom kommet godt i 
gang med Kvarterhusets aktiviteter og 
arrangementer, men nu nærmer juleti-
den sig med hastige skridt, så efterhån-
den er de forskellige aktiviteter lidt 
efter lidt gået på juleferie. 

Samtidig er smitten med Covid-19 i 
samfundet gået op, så med smitten i 
fremmarch og juletiden i sigte må vi 
konstatere, at færre mennesker vil del-
tage i de aktiviteter og arrangementer, 
som er planlagt i den kommende tid. 
Det er også helt OK – vi skal passe på 
os selv og andre.

Det med at passe på os selv og andre 
har i øvrigt betydet, at vort frokostjazz 
arrangement den 4. december med 
Vestre Jazzværk, er blevet aflyst. 

Vi ville ikke være skyld i, at smitten 
eventuelt kunne sprede sig, selv om 
alle selvfølgelig passer på og vise 
coronapas eller -test. 

Vi var kede af at skulle aflyse den 4. 
december, men har indgået en aftale 
med Vestre Jazzværk, som i stedet 
spiller i Kvarterhuset den 18. juni 
2022. Vort planlagte frokostjazz arran-
gement den 29. januar 2022 er ligele-
des blevet aflyst og flyttet til april 
måned.

Igennem rigtig mange år har vi i 
samarbejde med beboerforeningerne 
fra Bovia og Germa på Knud Hansens 
Vej og Junghansvej arrangeret en fest-
lig begivenhed med tænding af jule-
træet på torvet ved Kvarterhuset. Dette 
arrangement kunne desværre ikke lade 
sig gøre i år, men juletræet er alligevel 
blevet tændt af Kvarterhusets egen 
julemand – i år uden det helt store 
”postyr”.

Når jeg nu er inde på aflysninger, så 
har vi desværre, igen i år, aflyst den 
årlige fest for Kvarterhusets frivillige, 
men det skal ikke hindre mig i at sige 
tusinde gange tak for indsatsen i 2021 
til alle frivillige, også selv om året har 
været præget af de mange restriktioner 

og nedlukninger. 
Normalt er jeg ikke tilhænger af at 

fremhæve nogle frivillige fremfor 
andre, men denne gang vil jeg rette 
en stor tak til Kirsten, Lis, Erik og 
Poul for deres store frivillige indsats 
dag ud og dag ind året igennem.  Det 
betyder virkelig meget, at Kvarterhu-
set både inde og ude holdes i pæn og 
ordentlig stand, og køkkenet kan ser-
vere en god kop kaffe med brød til.

Kvarterhuset har fået noget nyt 
installeret – nemlig en automatisk 
døråbner/-lukker på døren ud mod 
Junghansvej – så nu kan alle, unge 
som ældre, komme ind og ud uden 
brug af hænder. 

Dog skal man de første gange lige 
være opmærksom på, at døren fak-
tisk går op og i af sig selv!!

Se indbydelsen til foreningens 
ordinære generalforsamling tirsdag 
den 22. marts 2022 kl. 19.00 her på 
siden – mon ikke det var noget for 
dig at deltage? Det håber jeg.

Vi har faktisk ”åbnet” for betaling 
af medlemskontingent for 2022 til 
Kvarterhus Venner, så betaling med 
kontanter, via MobilePay eller bank-
overførsel er muligt – ja, der er man-
ge muligheder for at støtte os.

Jeg ønsker alle en rigtig god jul 
og et godt lykkebringende nytår – 
håber vi ses i Kvarterhuset i 2022.

Husk!

Ordinær
generalforsamling 

for 
den selvejende

 institution 
Kvarterhuset 

tirsdag, den 
22. marts 2022 

kl. 19.00 
i Kvarterhusets 

lokaler.

Dagsorden iflg. 
vedtægterne.

Alle er velkommen
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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

Kvarterhusets Venner
 
- en støttekreds for aktiviteterne i Kvarterhuset Jung-
hansvej 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), kontant eller MobilePay til: 
Kvarterhusets Cafè eller formanden

Første banko i 2022Første banko i 2022
     er 5. januar     er 5. januar

          26. JANUAR26. JANUAR

    DEN 23.
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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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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

 
  
 
 

 
Kolding-Politimuseum har til huse i den tidligere kommunale 

kommandocentral, Rømøvej 4, 1. sal. Kolding (ingen elevator). 
 

Udstillingsareal: 175 m2, Der vises effekter og billeder om politiet. 
 

Der er ingen faste åbningstider, men grupper på mellem 10 og 40 
personer kan efter forudgående aftale. besøge museet og få 

rundvisning tirsdag, onsdag eller torsdag (dag eller aften) 
 

Tilmelding: Udfyld formular på kolding-politimuseum-dk under 
kontakt/links: (kontakt os om en rundvisning ”klik her”). 

 
Der er mulighed for at tilmelde sig som enkeltpersoner  på datoer, der 
annonceres på  hjemmesiden, til medlemmer af museumsgruppen og 

på Facebook (lukket gruppe). 
 

      Tryk på ”Opsamling” og udfyld formularen. 
 

              Når der på den måde er samlet mindst 10 deltagere, 
              vil besøget blive gennemført. 

 
Entre kr. 45,-. Entre + kaffe/te med brød kr.75,-. 

      Mail:       info@kolding-politimuseum.dk 
                                        Telefon: 51 94 96 05 
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Af: Peter Heesemann 
 
Der er vel en million gange, hvis ikke 
mere, jeg har rundet dette hjørne .

Jeg mener her hjørnet af Christen 
Bergs Vej og Enevold Sørensens Vej . 
Her på hjørnet lå der en gang en køb-
mandsforretning . Da vi flyttede til 
Kolding i 1977 var det købmanden 
Hedegaard der havde forretningen . Det 
var jo dejlig nemt for os der boede her, 
for dengang fandtes hverken Aldi, 
Fakta eller Netto . Det jeg ikke vidste 
dengang i 1977 var, at netop her i den-
ne købmandsforretning, da startede en 
af Koldings største erhvervseventyr .  

I 1977 kunne man stadig lugte even-
tyret, for når der blev ristet kaffe på 
Merrilds fabrik der lå på Lærkevej i 
Kolding, så bredte kaffeduften sig over 
hele byen .

Købmand Møller Merrild overtog 
købmandsbutikken på Enevold Søren-
sens Vej i 1956 . Han købte en mindre 
ristemaskine og anbragte den nede i 
husets fyrrum . Så blev der ristet kaffe 

efter fyraften og i weekender . Og så 
begyndte et forrygende erhvervseven-
tyr .

Men Møller Merrild var også en 
driftig købmand . Han var den første 
kolonialhandler i byen der benyttede 
sig af løbesedler, slagtilbud og selvbe-
tjening . Efter 10 år var omsætningen 

stegen til 1,3 mio . kr .  mod 140 .000 kr . 
da han startede .

Merrild Kaffe startede så småt i 
1962, hvor han og hustruen Vera åbne-
de en kaffebutik i Middelfart samtidig 
med at de drev købmandsforretningen 
på Enevold Sørensens Vej . Det var den 
eneste deciderede kaffeforretning indtil 
1964 . I Esbjerg lejede han sig fire fal-
defærdige garager under navnet Mer-
rilds Kaffelager .

Herefter gik det stærk med kaffesal-

get . Der blev kørt meget hårdt på med 
annoncer . Ideen var at sælge kaffe til 
private til engrospriser . Forbrugerne 
skulle have en vare af væsentlig højere 
kvalitet end de var vandt til . 

Merrild valgte at give sin kaffe for-
skellige numre fra 101 til 108, alt efter 

blanding og ristning . Nr . 103 blev den 
absolut mest solgte kaffe . Kaffe 
 
poserne havde en rød farve og var 
meget iøjnefaldende og de var formet 
som en gammeldags firkantet pose 
som kunne stå op . Udsalgsprisen lå

 25 % under det normale og det var 
ikke så sært at det blev til en bragende 
succes .

I 1966 blev det for meget med at dri-
ve både kaffe- og købmandsforretning . 
Så Møller Merrild valgte at sælge for-

retningen på Enevold Sørensens Vej . 
Nu gjaldt det udelukkende kaffen han 
skulle beskæftigede sig med .

I løbet af 70érne kom der 25 nye 
kaffebutikker, hovedsagelig i det midt-
jyske og ved vestkysten .

Samtidig med salget af købmands 

Historien om 
Merrild Kaffe

Her på hjørnet af Enevold Sørensens Vej og Christen Bergs Vej var der en gang en køb-
mandsforretning . Nu er der et Yoga-studio på stedet .

Sådan så det ud 
dengang Møller 
Merrild havde 
købmandsfor-
retning her på 
hjørnet af Enevold 
Sørensens Vej og 
Christen Bergs 
Vej i slutning af 
1950 . Dengang  
uden den hvide 
tilbygning .
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forretningen flyttede Møller Merrild 
ind i Burchards gamle farve og  
lakfabrik i Vestergade . Men efter 3 år 
blev forholdene for trange og virksom-
heden flyttede i 1969 til et 800m2 stort  
nybyggeri på en hjørnegrund ved Lær-
kevej . Det var efter de daværende 
behov egentlig for stort, men så kunne 
man jo udleje en del af lokalerne, 
mente Møller Merrild . 

Men det kom ikke til at ske, for alle-
rede sidst på året blev virksomhedens 
første automatiske risteanlæg, der den-
gang var det mest avancerede i Nord-
europa, installeret . Og nu begyndte det 
at gå rigtig stærkt .  

Omsætningen steg enormt og allere-
de i 

1973 blev virksomheden udvidet til 
det fire dobbelte – 2 .400 m2 . Men der 
blev stadig behov for mere plads og 
der blev opført en 1000 m2 lagerbyg-
ning på nabogrunden og der blev købt 
jord på H .C . Ørsteds vej i 1976 . Ved 
Møller Merrilds 25-års jubilæum som  
selvstændig var det samlede areal 
under tag på mere end 1 tønde land 
(ca . 4 .140 m2) og der blev hver dag  
året igennem drukket omkring 2 mil .  
kopper Merrild Kaffe .

Møller Merrild solgte i 1979 Merrild  
Kaffe til det Hollandske firma Douwe  

Egberts, som var Europas største kaf 
fefirma .

Merrild Kaffe ApS er i dag ejet af 
det italienske kaffehus Luigi Lavazza 
SpA, som er en af verdens førende  
kaffeproducenter, og som, ligesom

Merrild, har en stolt historie og  
stærk passion for at skabe kaffe af høj  
kvalitet . Samarbejdet med Lavazza 
trådte i kraft pr . 1 . oktober 2015 for 

detailforretningen . 
Merrild har domicil i Fredericia – 

tæt på rødderne i Kolding hvor Møller 
Merrild ristede sine første bønner i sin 
købmandskælder for mere end 5 årtier 
siden .

Kilde: Kolding Statsarkiv, 
N .E . Thrane
Foto: Peter Heesemenn og 
Veremerrildfonden .dk

Her en indblik i købmandsbutillen .

Der indkøbes ”et folkevognsrugbrød” til den lille Købmandsbutk . Vera Merrild 
kørte rundt til private hjem i omegnen og tilbød køb af kolonialvarer og ikke 
mindst kaffe – dette viste sig at være en god strategi til at øge den samlede 
omsætningen i butikken . .
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Sct. Michaels By blev en realitet!
I hele uge 45 var Sct. Michaels 

Skole omdannet til Sct. Michaels 
By. 

En længe ventet og meget efter-
spurgt emneuge løb af stablen, og 
al skemaundervisning var fra man-
dag til torsdag afløst af 

arbejde i virksomhederne i byen.
 
Eleverne havde på forhånd søgt 

stillinger i de forskellige virksom-
heder, og de ældste var ansat som 
mellemledere. 

Hver dag blev der afholdt 
”personalemøder”,  så eleverne 

fik kendskab til de mange ting man 
kan komme ud for, når man  er 
ansat og har et arbejde. 

Bl.a. har banken måttet konstate-
re at der stadig kan være 

udfordringer med falskmøntneri. 

Der har dog heldigvis ikke været 
større udfordringer end at det har 
kunnet løses.

 
Alle fik udbetalt løn i byens 

møntfod, som naturligvis var 
michaer. 

For lønnen kunne man købe for-
skellige ting og ydelser i byen. 

Der var bl.a. en bank, pizzeria, 
genbrugsbutik, robotværksted, 
skønhedssalon, mediehus, biograf, 
tivoli og danseskole.

 
Store og små arbejdede fint sam-

men, på hver sit niveau, men ingen 
tvivl om at det var en flok trætte 
elever og lærere, som fredag kunne 
rydde op og pakke byen sammen til 
en anden god gang.

 

Sct. Michaels Skole
 .. en emneuge

Ugen blev afsluttet med et åbent-
hus torsdag fra kl. 17.00-19.00. 

Her var forældre og søskende 
meget velkomne til at besøge byen 
og købe ind i de mange forretninger.  
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En historie fra bogen 
”Fra Gravens rand til 
Kolding Ådselskogeri”.

Poul Juhl – en mekaniker i 
Munkensdam.

Med motorcykler som speciale, 
især BMW, slog Poul Juhl i 1946 
porten op til ”Byens Motor Wærk-
sted” på adressen Munkensdam 11. 
Navnet var udledt af BMW.

Poul Juhl havde indrettet sit værk-
sted i det gamle hønsehus, der hørte 
til ejendommen, hvor han også boe-
de. Senere ombyggedes det gamle 
hønsehus til et mere solidt stenhus. 
Samtidig med ombygningen blev et 
stort BMW-skilt i blå og hvide farver 
opsat på gavlen. Et skilt, der blev 
Poul Juhls varemærke lige indtil 
ubudne gæster en sen nattetime fjer-
nede det gamle emaljerede klenodie, 
der havde været Poul Juhls eje siden 
midten af 1939erne.

En tusindkunstner.
Poul Juhl blev hurtig kendt for sin 

alsidighed, dygtighed og i lokalsam-
fundet for hunden King, der trofast 
fulgte ham stående på sidevognen til 
den gamle BMW motorcykel.

Der stod langtfra kun motorcykler 
på arbejdssedlerne i det lille værk-
sted. Cykler, senere knallerter, per-
son- og varevogne, bådmotorer, slag-
terimaskiner og meget andet, var 
opgaver, der blev løst af Poul Juhl.

Under besættelsen hvor benzinen 
var en mangelvare, tegnede – og 
lavede Poul Juhl sin egen trædebil. 

Bilen blev ikke nogen succes. Kon-
struktionen var for kraftig og kræve-
de af den grund for meget brødkraft. 
Den kom på gaden i 1941, som ene-
ste fremstillede eksemplar.

I 1954 hvor indkøbstilladelser blev 
afløst af dollarpræmieringen, der 
gjorde motorcyklerne betydeligt 
dyrere i indkøb, samtidig med at små 
biler var begyndt at vinde indpas hos 
befolkningen, kunne naturligvis 
mærkes på omsætningen generelt, 
dog uden at værkstedet var truet af 
lukning.

Poul Juhl var også det, man tidli-
gere kaldte frivillig brandmand hos 
Falcks Redningskorps, hvilket i 1957 
kom til at ændre hans liv for altid. 
Ved en gårdbrand omkring Fovslet, 
hvortil Poul Juhl var blevet kaldt, 
styrtede han ned fra det brændende 

Poul Juhl 
foran værkste-
det,
Skiltet BMW 
var inspi-
ration til 
firmanavnet 
"Byens Moter 
Wærksted" .
(Foto udlånt 
af: Gerda 
Juhl)

Poul Juhl på sin BSA
(foto: Udlånt af Gerda Juhl)

tag og fik bygningens skorsten over 
sig. Efterfølgende var Poul Juhl uar-
bejdsdygtig i 15 år med en beskeden 
indtægt til følge. Han tilbragte sine 
sidste arbejdsår på maskinfabrikken 
Sumas.

Poul Juhl blev født i september 
1917 på Agtrupvej i Kolding, og 
kom i lære som grovsmed. I 1939 
blev han gift med Gerda og de flytte-
de i 1943 til Munkensdam 11. Poul 
Juhl dør i november 1989.

Dette et er kort uddrag fra histori-
en om mekaniker Poul Juhl,, som er 
trykt i  bogen ”Turen går til Sydvest-
kvarteret - Fra Gravns Rand til Kol-
ding Ådselskogeri”, som kan lånes 
på Kolding Bibliotek

 

Gerda og Poul Juhl i den selvkonstruerede 
trædebil i 1941 . (foto: Udlånt af Greda 
Juhl
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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 - starter i uge 1/2022
  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



22

Sydvesten

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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- At male det du ser, og IKKE det du tror, du ser.
- At male er at udfordre din indre trang til at udtrykke  

         dig. Det kræver en basal viden om at anvende 
     farver, lys, rum, komposition, balance og andre 
     virkemidler. 
- At male kræver viden om og flair for at trække en 
      pensel fyldt med maling hen over et lærred.
- At male er at foretage en række valg og fravalg af    

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

Både nybegyndere og let øvede kan blive undervist i at 
male landskaber og portrætter, og du vil få trænet øjet og 
hånden i at arbejde sammen mod et færdigt maleri.

 

Tilmeld dig til kursusdagene 

TIRSDAGE 22. marts og  29. marts 2022 
 kl. 9.00 – 15.30 
i Kvarterhuset, Junghansvej 121, Kolding. 

Underviser: Hans Zachariassen

Pris: kr. 195,00 for begge dage. 
  Frokost og kaffe m.v. kan købes i cafeen.

Materialeliste udleveres efter tilmeldingen.

MAL DIG GLAD I KVARTERHUSET.

Underviser Hans Zachariassen

Betaling og tilmelding skal ske til 
Kvarterhuset på tlf. 30 35 44 24 
 
- senest 15. marts 2022.

Max. 10 deltagere efter først til mølle-princippet.

Ny gulvbelægning i Kvarterhuset

I 2 af Kvarterhusets
lokaler (cafè og mødelokale 2) 
er der lagt ny gulvbelægning - så 
efter knap 20 år blev den gamle 
belægning  udskiftet, og det er vel 
ret godt "gået" .

Husk! - dans hver anden 
mandag i ulige uger kl. 10.00 
i Kvarterhuset - måske er det 
også noget for dig?
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I en by som Kolding, ja for des sags 
skyld også i alle andre byer, sker der 
store forandringer med tiden. 
Men nogle ting bliver bare ved med at 
være som altid. Og det kan man godt 
sige om City Dæk der ligger på hjør-
net af Haderslevvej og Broagervej. 
Den markante gavl af City Dæks byg-
ning der fortæller med store bogstaver 
hvem der holder til huse her, er meget 
kendt her i byen og særlig her i Syd-
byen. 

City Dæk har kunne fejret sit 50-års 
jubilæum i år og jeg ved ikke hvor 
mange dæk der er rullet igennem virk-
somheden i løbet af de 50 år, men det 
må være en hel del.

Kommer man til City Dæk er det 
første man få øje på en masse dæk der 
står foran forretningen og en hel del 
biler er parkeret på den lille parke-
ringsplads foran den markante gavl 
med City Dæks reklame og på Bro-
agervej foran værkstedet. Inde i værk-
stedet finder man som regel virksom-
hedens ejer, Jens Mogensen og hans 
medhjælper Automekaniker Mathias 
Tagesen. Mathias står gerne ved den 
første lift, smiler til en og ønsker vel-
kommen, når man kommer ind gen-
nem den smalle dør til værkstedet. 
Jens finder man enten på det lille 
minikontor lige til venstre eller så står 
han i værkstedet og arbejder med dæk. 
Ikke sjælden er der også kunder i 
værkstedet og ser til og snakker med 
Jens eller Mathias og måske får nogle 
gode råd om ditten og datten. I det 

hele taget så har Jens en stor viden om 
dæk og kan rådgive kunderne, når de 
skal have nye dæk på bilen.  
Jeg fik også afleveret min bil til Jens 
en dag her i november for at skifte til 
vinterdæk og vi aftalte at jeg hentede 
den kl. 17 ved fyraftenstid. Da jeg 
kom ind sad Jens begravet i en stor 
stak papirer bag ved hans lille skrive-
bord på hans lille kontor. ”Er du 
egentlig aldrig ved at blive træt ved at 
skifte dæk når du har gjort det i så 
mange år”, spurgte jeg Jens. ”Jeg star-
tede på værkstedet her da jeg var 8 år, 
og jeg har det stadig fantastisk med 
det. Det er ligesom mit liv”, siger Jens 
med et stort smil. City Dæk skifter 
ikke kun dæk, men man opbevarer 
dem også for kunderne. Det er nu ca. 
600 par dæk han har på lager siger 
Jens. I 2010, da vi skrev om City Dæk 
her i Sydvesten i en artikelserie ”Virk-
somhedsbesøg”, var det 200 par dæk, 
så det er gået stærkt fremad. Kunderne 
kommer fra hele landet og selv fra 
Norge har Jens nogle trofaste kunder. 
Jo dæk i Norge er meget dyrere som i 
Danmark kunne Jens berette. Men det 
er ikke kun dækskifte der udføres hos 
City Dæk. Også almindelige reparatio-
ner, service og klargøring til syn og 
man kører også bilerne til syn for kun-
derne. 
Det er mest Mathias der tager sig af 

det. Jens skifter fra værksted til kontor, 
snakker med kunderne bestiller dæk, 
skifter dæk, henter og bringer dem fra 
hans fjernlager (han siger ikke hvor 
det er han gemmer dækkene) og ikke 
mindst rådgiver kunderne om dæk-
køb. Da jeg spørger ham om det ikke 
er en ide at køre med heleårsdæk, sva-
rer han at det selvfølgeligt er bedst 
med at skifte mellem vinter og som-
merdæk, selv om vi her i de seneste år 
har haft nogle milde vintre. Men, hvis 
du kun kører lidt og kan undvære at 
køre i det værste vejr, ja så kan det 
måske godt gå an. Efter vi har snakket 
lidt, så kører Jens min bil ud af værk-

stedet og vi siger farvel og tak for den-
ne gang – vi ses igen til foråret når det 
er tid til at få sommerdæk på.

City Dæks markante gavle der vender mod Haderslevvej

5
år med dæk

Tekst og foto: Peter Heesemann

Jens Mogensen i sit lille kontor

Jens Mogensen og Mathias Tagesen 
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Multi-Livings motto er: "Små loka
ler - små priser", og det kan man 
som kunde jo nyde godt af .
Det med priser: 
Multi-Living annoncerer på bagsi-
den af "Sydvesten" og medbringer 
man det sidste eksemplar af bladet, 
så giver forretningen 10% rabat . 
Det er da også noget at tage med, 
når årene har slidt lidt på  inventaret .

Carsten er altid klar til en god snak 
- enten i forretningen eller hjemme 
hos kunden privat .

På hjemmesiden: 
www.multi-living.dk
vises forretningens sortiment, og 
man kan altid få fat i Carsten på 
telefon nr. 28 45 90 40.

På besøg hos....
Multi-Living
Carl Plougsvej 67
Kolding

Foto og tekst: Henning Hansen

Det er et år siden, at "Sydvesten" var på 
besøg hos Carsten Bonde Jensen, som 
lige havde åbnet sin forretning her i 
Sydvestkvarteret . 
Efter et år med fuld fart på - Corona 
eller ej -, så har det også været et år, 
hvor forretningens sortiment er blevet 
udvidet . 

Faktisk kan Multi-Living tilbyde et nyt 
køkken eller nye låger til dit "gamle" 
køkken, inventar til bryggers, garderobe 
og badeværelse -  samt hårde hvideva-
rer .
Det behøver ikke at koste "en herre-
gård", hvis man vil udskifte eller reno-
vere sit køkken eller badeværelse . 

Forretningen 
har til huse på 
Carl Plougs-
vej 67 lige ved 
siden af ABC 
Glas -
du er altid   
velkommen

Nyt bryggers??

Nye låger??

Nyt badeværelse??

Carsten er altid 
klar til en handel

Nyt køkken??
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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.

Vestjysk Bank fejrer  
1-års fødselsdag på  
Haderslevvej 
 
Af: Martin Fugleberg Smed 
 

Den 13. november var det et år 
siden, at Vestjysk Bank flyttede ind 
i den nye filial på Haderslevvej 121. 
Det har været et godt og spændende 
år på den nye adresse, fortæller fili-
aldirektør Martin Fugleberg Smed.

I efteråret 2020 solgte banken 
lokalerne på Nytorv 1 til Kolding 
Kommune, som nu har omdannet 
stedet til en ny og flot Borgerser-
vice. Derfor flyttede filialen i stedet 
ind på Haderslevvej 121 i den sydli-
ge del af Kolding.

- Vi er blevet taget rigtig godt 
imod herude og føler, at vi er blevet 
en del af området. Vi flyttede ind i 
en tid, hvor dørene var lukkede på 
grund af corona, så i starten kunne 
vi desværre ikke invitere indenfor i 
filialen. 

Heldigvis har vi i løbet af året  

 
kunne tage revanche og byde kun 
derne velkomne i vores nye omgi-
velser. Vi oplever en pæn tilgang af 
nye kunder – også her fra kvarteret, 
fortæller Martin Fugleberg Smed og 
fortsætter:

- 
Sidder der nogen og spekulerer 

på, hvad vi egentlig er for en bank, 
og hvad der adskiller os fra andre 
banker – så er man altid meget vel-
kommen til at kigge forbi. 

Det er selvfølgelig helt uforplig-
tende, vi vil bare gerne fortælle, 
hvad vi helt konkret kan gøre for 
dig som kunde. 

Og skal der handles hurtigt, fordi 
du eksempelvis har fundet dit drøm-
mehus, så kan du få et svar inden 
for 48 timer. 

Derudover er det vigtigt at tilføje,  

 
at det er gratis at skifte bank, og vi  
hjælper dig med alt det praktiske, 
slutter Martin Fugleberg Smed.

Vestjysk Bank har en ambition 
om at være Danmarks stærkeste 
lokalbank. 

I praksis betyder det blandt andet, 
at banken støtter lokalt i Kolding – 
for eksempel Kolding Boldklub, 
Vonsild Boldklub, Sydvesten og 
mange andre lokale klubber og til-
tag.

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

Vestjysk Bank på Haderslevvej fejrer 1 års fødseldag

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

Specialisten med den gode service
VI HAR  ALTID ET GODT TILBUD

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

Inkl

professionel rådgivning
se mere på

www.bnfarver.dk

MALING & TAPET

DYRUP
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Kvarterhusets IT :

Harry W. Bech

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

Jørgen Juhl

Peter Heesemann

Peter Heesemann

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. 09:00. 
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

Kvarterhusets IT holder ferie indtil 
10. januar 2022.
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Der er forskellige 
kunstnere der udstiller 
løbende i Kvarterhuset.

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

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

       Kunst i Kvarterhuset

 
Ineke Platenkamp udstiller indtil 
udgangen af december måned 2021.

          Fernisering i Kvarterhuset

Karin Bøgh Mogensen udstiller i Kvar-
terhuset fra januar til april 2022

Tirsdag, den 11. januar 2022 kl 16.00

Karin Bøgh Mogensen og Kvarterhuset 
afholder 

fernisering i Kvarterhusets lokaler.

Alle er velkommen
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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.

Vi har desværre set os nødsaget til at aflyse koncerten den 4. december 2021 med Vestre Jazzværk - faktisk er det 
3. gang vi måtte aflyse dem - men en ny dato i 2022 er fundet - nemlig lørdag, den 18. juni. Så glæd jer.
Samtidig med aflysningen af Vestre Jazzværk har vi set i øjenene, at afvikling af en koncert den 29. januar 2022 
med All Time Jazzband nok heller ikke ville kunne gennemføres på grund af smitterisiko m.m. Derfor har vi 
udskudt dette arrangement til lørdag, den 23. april 2022. Så glæd jer også til dem,
Nedenfor ses det endelige planlagte program for 2022.

Ved afviklingen af vore jazz-arrangementer i 2021 har det vist sig, at ordningen med betaling af billetter og brød 
ved bestillingen har fungeret tilfredsstillende, så det fortsætter vi med i 2022. Samtidig må vi erkende, at alt stiger 
så priserne stiger en kende i 2022.

Tak for jeres støtte til jazz i Kvarterhuset.

Tilmelding til Neanders Jazz Band
lørdag, den 12. marts 2022

Starter den 11. februar 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. 125,00.
         "Snitter" pr. stk. kr. 18,-
          Sidste frist for tilmelding 
          fredag den 4. marts 2022.

Valg af pålæg  "snitter" pr. stk. kr. 18,-:
 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

      Vestre Jazzværk
       
     lørdag den 18. juni 2022 kl. 12.00

All Time Jazzband
  Lørdag, den 23. april 2022 kl. 12.00

      Lokal jazz Band
     
   lørdag den 21. maj 2022 kl. 12.00

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

     Kansas City Stompers
       
 lørdag den 29. oktober 2022 kl. 12.00
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Nyt fra
Gademix

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

Email: 
gademix@kfumsoc .dk

Morgenmadscafeen i  
Gademix er en GOD START 

PÅ DAGEN . 
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. Man 
kan bare sidde og hygge, mens Lene 
tænder stearinlys og bager pandeka-
ger. Måske kan du også få hjælp af 
Michael med at få lys på cyklen, så 
du kommer sikkert i skole på de 
mørke vinterdage.  Det er gratis og 
der er ingen tilmelding. 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-afte-
ner. 

Juleafslutning i Gademix
Mandag d. 20. december holder vi 

en hyggelig juleafslutning for alle 
10-16 årige. Der bliver aktiviteter, 
hygge, julegaver og noget godt at 
spise – både eftermiddag og aften. 
TAK til FOLKEBIKSEN, som har 
støttet os økonomisk, så vi kan holde 
juleafslutning. 

Sidste åbningstid i 2021 er tirsdag 
d. 21. december kl.14-16.30, hvor vi 
ønsker alle en god juleferie. Vi er til-
bage onsdag d. 5. januar kl.14.00.

Siden sidst
Vi har afholdt vores første Go 

Gaming gamer-turnering. 13 deltage-
re kæmpede flot – stort tillykke. 

Anton, som vandt foran Andreas og 
Mikkel på 2. og 3. plads. 

 
Tak til alle som har købt julekalender 
af Gademix’s børn og unge, som der-
ved tjente til en biograf-billet. Vi er 
taknemlige for den støtte vi får gen-
nem hele året fx har ansatte i jobcen-
teret doneret alle pant-flasker fra 
deres arbejdsplads til Gademix

I september fejrede vi frivillig uge 
med frivillig kage. STOR TAK til 

alle de frivillige i Gademix som hver 
uge gør en stor indsats for at sikre, at 

Gademix er et trygt værested med 
fællesskab og aktiviteter både i 
hverdagen og i ferier.  

Vi havde afslutning for Jacob fra  
Byliv Kolding, som vi har samarbej-
det meget med. I den anledning 
bestilte vi en is-bod fra Lillis is og 
delte ud til alle børn, unge og voks-
ne.

Benjamin fandt et pindsvin under 
vores trampoliner og fik det heldig-
vis reddet op. 

Efterårsferien i Gademix 
Gademix havde åbent 3 dage i uge 
42 med masser af aktiviteter, hygge, 

Pant af tom emballage doneret til Gademix

Is-bod fra Lillis is

Frivillig kage
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varm kakao, kreativitet, uhyggelig 
oppyntning, besøg af UngKolding, 
tur til Storcenteret og spisning på 
restaurant. Ugen blev afsluttet med 
en uhyggelig og sjov halloweenfest.

Pigeklub i Gademix
I Gademix har vi en Pigeklub for 

10-12 årige. De mødes 1-2 gange i 
måneden til kreative aktiviteter, 
udflugter, fællesspisning og har haft 
overnatning i Gademix. Hvis det er 
noget for dig eller en du kender, så 
kom ind i Gademix og hør mere om 
Pigeklubben.

Info om Gademix: 
Gademix er et socialt værested for 

10-16 årige børn og unge. I løbet af 
året arrangerer vi forskellige udflug 
ter, oplevelser og ferier.  
Du kan støtte os på mobilepay 
32113. Vi er afhængige af private 
sponsorer, fonde eller virksomheder, 
som vil støtte os. 

DU kan finde os på INSTAGRAM 
og SNAPCHAT. Du kan skrive til os 
på facebook eller gademix@
kfumsoc.dk

ÅBNINGSTIDER :
Mandag til torsdag kl .14 .00-16 .30 
og mandag og 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 .  
Powerkids!  
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 . 

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, kreative aktiviteter, praktisk 
hjælp, bål, cykelværksted osv. Kon-
takt Viktor på 50517217, hvis du vil 
vide mere eller have en rundvisning 
i Gademix. 

HUSK GADEMIX HOLDER 
LUKKET i JULEFERIEN

Vores sidste åbningsdag er tirsdag 
d. 21. december kl.14-16.30. Mel-
lem jul og nytår har vi lukket, mens 
Gademix får lavet nyt gulv. Vi åbner 
igen onsdag d. 5. januar kl.14-16.30. 

TAK FOR GODT SAMARBEJ-
DE, DONATIONER, OPBAKNING 
OG MASSER AF FANTASTISKE 
OPLEVELSER BÅDE I HVER-
DAG OG FERIER GENNEM 2021

VI ØNSKER ALLE EN GLÆDE-
LIG JUL OG ET GODT NYTÅR.  
 
Mange hilsner fra børn, unge, frivil-
lige og Viktor. 

Benjamin fandt et pindsvin

Uhyggelig halloween fest
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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 . 14:00 Kortspil
Kl . 19 .00       Bryglaug
 (ulige uger)

Tirsdag
Kl . 09 .00 Dagplejerne
Kl . 09 .00 PowerJobSøgerne
Kl . 10 .00 Stolegymnastik
 (ej startet)
Kl . 09 .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 .

Onsdag, den 5. januar
Kl. 13.30 - 1.00
Banko starter
Tirsdag, den 11. januar
Kl. 16.00 - 17.00
Fernisering m/Karin Mogensen
Tirsdag, den 18. januar
Kl. 14.00 -
Hjerneskadeforeningen
generalforsamling
Onsdag, den 26. januar 
Kl. 19.00-21.00
"Syng dig glad" m/
Jørgen Juhl
Fredag, den 11. februar
Start tilmelding til frokostjazz     

   den 12 . marts
"Sydvesten" udkommer
Onsdag, den 23. februar
"Syng dig glad" m/
Jørgen Juhl
Fredag, den 4. marts
Sidste frist for tilmelding til   

   frokostjazz den 12 . marts
Lørdag, den 12, marts
Kl. 12.00 - 15.00
Frokostjazz m/Neanders 
Jazz Band
Tirsdag, den 15. marts
Sidste frist for tilmelding til  

   malekursus 
Tirsdag, den 22. marts
Kl. 09.00 - 16.00
Malekursus
Kl. 19.00 -
Kvarterhuset 
generalforsamling

Mandag, den 28. marts
Kl. 19.00 - 
"Sydvesten" 
generalforsamling
Tirsdag, den 29. marts 
Kl. 09.00 - 16.00
Malekursus
Onsdag, den 30. marts
Kl. 19.00 - 21.00
"Syng dig glad" m/
Jørgen Juhl

GLÆDELIG JUL OG 
GODT NYTÅR
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medbring

sydvesten & få

10% rabat

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

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

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

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

Åbent efter aftale.


