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Gejlhavegård 23 
DK-6000 Kolding

Tlf. 75 52 77 11 
Fax 75 52 06 66

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

V/ glarmestrene Sørensen
Carl Plougsvej 67 - 69

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

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

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

INSTALLÉR
PROGRAM

RING TIL 
EDBLEE

FÅ HJÆLP
OG BETAL

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

 

Reparation af båd- eller cykel-kaleche: 

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

 

Reparation af hynder, madrasser, puder og sæder:  

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

 

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

 

ÆRKSTEDET V 
ÅL og 
 

N RÅD T V 
N 
T 

v/Gerda Jensen 

Bjælderbæk 10 

6000 Kolding 

Tlf.: 21 29 99 66 
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Uanset om vi vil det eller ej, så 
nærmer julen sig med raske skridt. 
Faktisk er det vel en dejlig tid, vi ser 
hen til, hvor nogle af os kan slappe 
af sammen med familie/venner eller 
”bare” alene og nyde en forhåbentlig 
sygdomsfri juletid. 

Sidste år ved denne tid kunne vi se 
tilbage på en lang periode med Cov-
id-19, og vi håbede på, at vaccinerne 
kunne hjælpe til med, at vores til-
værelse kunne blive mere normal 
igen. 

Man må sige, at vaccinerne sam-
men med  afspritning og afstandsta-
gen til hinanden har udvirket, at vi 
har haft en forholdsvis dejlig tid her 
i 2022, når vi ser bort fra ulykker, 
sygdomme og krigen i Ukraine. 

Ja – nu er det snart slut med at 
skrive 2022, og lige om lidt er det 
2023. 

Hvad mon dette nye år bringer? 
Jeg har ikke forbindelse til de højere 
magter, så intet nyt herfra på det 
område. 

Dog må vi håbe, at krigen, sund-
hedsvæsenet, ældre- og børneplejen, 
skole- og videregående uddannelser, 
økonomien og … (I kan sikkert selv 
finde på flere områder) bliver løst på 
en rigtig god og fornuftig måde. 

Det må være ønsket for 2023 og 
de efterfølgende år. 

Året i ”Sydvesten” er gået godt! 
Ingen slinger i valsen her – alle friv-
illige har ydet en stor og god indsats 
for, at bladet har kunnet blive til 
noget, men uden økonomisk støtte 
fra vore annoncører, så har det 
selvfølgelig heller ikke kunnet lade 
sig gøre. 

Tak til alle for jeres støtte. 
I denne udgave af ”Sydvesten” er 

Kvarterhusets kalender 2023 indlagt, 
og her kan man se nogle af de 
arrangementer, som der på 
nuværende tidspunkt er planlagt. 

For at det ikke skal komme bag på 
nogen! 

Så annonceres der allerede nu med, 
at foreningen afholder den ordinære 
generalforsamling for 2022 torsdag 
den 23  marts 2023 kl. 18.30 i 

Kvarterhuset. 
Som noget nyt vil vi i forbindelse 

med generalforsamlingen invitere 
alle bladets frivillige m.fl. til lidt 
mad og drikke. 

Det betyder, at vi gerne vil have en 
foreløbig tilmelding til generalfors-
amlingen, men det kommer vi tilbage 
til i ”Sydvestens” februar udgave. 

I ønskes en glædelig jul 
og et godt nytår.

HUSK!

Torsdag den 
23. marts 2023 kl. 18.30 

afholder 
Sydvest Kvarterets 

Medieforening 
"Sydvesten" 

ordinær generalforsamling 
i Kvarterhusets lokaler.

Dagsorden iflg. 
vedtægterne.

Alle er velkommen.

I forbindelse med 
afholdelse af 

generalforsamlingen 
inviteres bladets frivillige 

til en sammenkomst.
Nærmere om dette i næste 
udgave af "Sydvesten".
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SKOMAGEREN

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

 Torben Jakobsen, Brandorffsvej 17, 6000 Kolding 

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

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

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

Ib Kristensen og søn A/S

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

Beckers

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

 

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



5

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 . 0000241797
eller kontant i Kvarterhuset .
eller Mobile Pay -kontakt formanden
Kontingentet gælder et kalenderår .

Kvarterhusets bestyrelse:
Formand Henning Hansen 
Kasserer Arne Aa. Knudsen
Jan Lauritzen
Bestyrelsesmedlemmer:
Anna-Marie Bjørn
Inge Hultberg

Bestyrelsessuppleanter:
Tove Rasmussen 
Kristian Ebbesen

Værksteder:
Tilgængelig alle hverdage 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 eller 
30 35 44 24
E-mail: 
henhansen19@gmail.com

Junghansvej 121, 6000 Kolding
Telefon: 61 13 61 21 eller 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 - 12.00   
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  og 
voksne
hver fredag kl. 9.30 - 11.30
Her er forældre/bedsteforældre 
med deres mindre børn/børnebørn 
velkomne .

Træ- og 
metalværksted
Her kan du komme og låne de 
maskiner, der er opstillet . 
Brug af værkstedet kan aftales 
med formand Henning Hansen 
på telefon 30 35 44 24

Strikkecafe 
Fat strikketøjet i hyggeligt 
fællesskab, bare mød op!
Hver torsdag kl 13.00 - 16.00
Kontaktperson: Bente Andersen 
telefon 22 94 51 81
eller kontakt Kvarterhuset

Stolegymnastik
Stolegymnastik starter 
hver torsdag kl. 09.30 
med Margit og Tove som 
instruktører .
Alle er velkomne .

Dans
Dans i Kvarterhuset med 
danseinstruktør Gerda Jensen 
hver anden mandag  kl. 10.00 i ulige 
uger  
Alle er velkomne .
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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
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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
       Anna-Marie Bjørn
Gerhard Pedersen  - bestyrelsesmedlem
Bjarne Eliassen     - bestyrelsesmedlem   Revisorsuppleant:   
Hanne Østergaard - revisor    Aase Lydiksen
  

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

Mandag den 31.oktober, ved skumringstiden 
var gaderne i Sydvest Kvarteret fyldt med små 
spøgelser og andre fantasifuldt udklædte børn. 
Det var godt nok uhyggeligt!!!
Sydvestens fotograf kunne lige tage et foto af en 
par spøgelser der var på vej fra hus til hus på 
Lykkegårdsvej. (Foto: Peter Heesemann)

En hel del huse 
var pyntet til 
Halloween med 
skeletter og
makabre ting, 
som her et sted 
på 
Lykkegårdsvej .
 .
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www.tagenissen.dk

Erfaring og godt 
byggehåndværk

Erfaring og godt 
byggehåndværk

Mosevej 2 . 6000 Kolding 
E-mail: pa@tagenissen.dk

Tlf. 7552 1487

E-mail: mh@tagenissen.dk

Du bevarer fabriks-
garantien ved service
og reparation

Haderslevvej 145
6000 Kolding
Tlf. 7550 5059
autoclaus.dk

Auto Claus

Tryghed og garanti

Uanset hvor du har købt din nye bil, så bevarer du 
fabriksgarantien, når du får den serviceret hos os.

Vi servicerer og reparerer bilen efter bil-
fabrikkernes forskrifter og opfylder alle krav. 
Du får et stempel i servicebogen, som er din 
garanti. 

Så kig ind, så vi kan servicere dig og din bil.



9

Sydvesten

Julemarked i Kvarterhuset

Kvarterhusets julemarked lørdag 
den 12. 11. var endnu engang rigtig 
hyggeligt og velbesøgt. 

Der blev handlet i boderne, trukket 
gevinster i tombolaen, og ikke mindst 
blev der serveret gløgg og spist æble-
skiver i store mængder.

I boderne kunne der købes juleting i 
alle udformninger, strikketøj til at var-
me sig på/i, honning og trævarer. Ja - 
faktisk alt til julegaver både til andre, 
men også til een selv.

Kvarterhusets julemand dukkede 
også op og vakte stor glæde ikke 
mindst hos børnene, og han fik rigtig 
mange gode og fornuftige gaveønsker, 
som han er helt sikker på vil ligge 
under juletræerne rundt omkring i 
hjemmene.

Tak til alle, der støttede op omkring 
Kvarterhusets julehygge/marked, og 
ikke mindst en stor tak til de frivillige 
hjælpere, forretninger og andre, der 
ydede en økonomisk støtte til vort 
julemarked. 

Vi håber på at kunne gentage mar-
kedet igen til næste år

De friske frivillige i cafeen fik også lige besøg af julemanden 
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Sammen om 
dannelse

Lykkegårdsvej 75 - 6000 Kolding - Telefon 75532266 
www.lykkegaardskolen.dk - kontor@lykkegaardskolen.dk
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Af Den selvejende 
institution 
Kvarterhusets formand 
Henning Hansen

Kvarterhus Nyt
Sydvesten

 
Husk!! Husk!! 

At betale At betale 
kontingent kontingent 

til til 
Kvarterhusets Kvarterhusets 

StøttekredsStøttekreds

Sidste nyt – 
Kolding Kommune og Foreningen 

den selvejende institution Kvarterhu-
set har forlænget samarbejdsaftalen 
til genforhandling i 2026. 

Det er vi i bestyrelsen stolte og til-
fredse med, at politikerne har tiltro 
til, at vi frivillige kan ”drifte” Kvar-
terhuset, både økonomisk og kul-
turelt. 

Selvfølgelig er vi frivillige ikke 
kommet sovende til at få Kvarterhu-
set til at fungere med de evner, vi nu 
har, men det hårde slid har båret 
frugt – også selv om Covid-19 har 
gjort sit til, at det blev noget (for at 
sige det mildt) op ad bakke med at få 
alt på plads.

Besparelser på el, vand og 
varme.

Ja - vi skal alle spare – også i 
Kvarterhuset. 

Så det kan godt være, at man føler, 
at temperaturen er lidt lav, men vi 
satser på at holde de 19 grader, så en 
ekstra trøje er nok på sin plads. 

Samtidig skal vi også spare på 
strømforbruget, så I må gerne slukke 
lyset, når I går fra lokalerne, selv om 
lyset i nogle af vore lokaler har 
selvsluk efter et stykke tid. 

Vandforbruget er også et område, 
hvor vi alle skal tænke på at spare så 
meget som muligt. 

Inden dørene i Kvarterhuset 
”lukkes” for året 2022, så vil jeg 
takke alle brugere, støtter og frivil-
lige for jeres indsat, igennem året.

 Godt nok fik vi en langsom start 
på året, men sidenhen er det gået 
meget godt. 

Vore aktiviteter og arrangementer, 
nye som gamle, er kommet godt i 
gang og har fungeret rigtig godt, selv 
om vi kan konstatere, at nogle af 
vore brugere fra før Coronaen har 
fundet andre sysler. 

Det må vi jo prøve at få ændret på, 
så lad os nu se, om 2023 ikke bliver 
som i de gode gamle dage – hvem 
ved?

På Kvarterhusets kalender for 2023 
kan I allerede nu sætte en tyk fed 
streg på datoen 30. marts. 

På denne dato afholder foreningen 
sin ordinære generalforsamling i 
Kvarterhuset kl. 18.30. 

Vi vil på denne aften i forbindelse 
med generalforsamlingen invitere 
vore frivillige støtter m.fl. til hyg-
geligt samvær med mad og drikke. 
Det betyder, at vi gerne vil have en 
foreløbig tilmeldelse for deltagelse, 
men det beder vi om i næste udgave 
af ”Sydvesten”. 

Bestyrelsen ønsker alle en 
glædelig jul og et rigtig godt nytår.

Husk!

Torsdag den 30. marts 2023 
kl. 18.30 

afholder den selvejende 
institution Kvarterhuset 

ordinær generalforsamling 
i vore lokaler.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Alle er velkommen.

I forbindelse med 
generalforsamlingen 

inviteres Kvarterhusets 
frivillige m.fl. til en "lille" 
hyggestund som tak for 
indsatsen i de forløbne 

måneder.
Mere om dette i næste 

udgave af "Sydbesten".

Minna spillede julemusik til julemarkedet hele 
dagen til stor glæde for alle.
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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  
Sidegevinst til begge sider
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

Julebanko - søndag 11.12. kl. 13.30
Der serveres gratis  æbleskiver og kaffe til 
medlemmerne fra kl. 12.00 - Vel mødt!
Første banko i 2023 den 3. januar kl. 13.30

Kvarterhusets Venner
 
- en støttekreds for aktiviteterne i Kvarterhuset 
Junghansvej 121, 6000 Kolding .Telefon 61136121
Medlemsskab pr. kalenderår:
1 person  kr.      50,00 
pr. husstand  kr.    100.00 
pr. forening kr. 1.000,00
Betaling kan ske enten ved overførsel til vor 
bankkonto i 

 
Arbejdernes Landsbank. 

Reg.nr. 5346
kontonr. 0000241797 

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

 22. februar
  kl. 19.00
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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

Husk! julebanko 

11.12. kl. 13.30
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            Rømøvej 4, Kolding 
         
        kolding-politimuseum.dk 
   info@kolding-politimuseum.dk 
             Telefon 51 94 96 05 
 
 
 
 

 

 

Støt vore annoncører
de støtter os!!
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Når man skal få hjælp til at male et stakit 

Tekst og foto: Peter Heesemann

Kira fra BN Farver (Foto: Peter Heesemann)

Vinduet til farvehandler Axel Nielsen på Rendebanen 6 i Kolding (Kolding Statsarkiv)

Helt i hegnet var det i hvertfald 
ikke at besøge BN Farver på Mose-
vej for at købe maling til mit nye 
stakit, som jeg havde i sinde at plan-
te" foran vores hus . Der stod et i" 
forvejen, hvidmalet, men tidens tand 
har været hård, både ved træet og 
ikke mindst ved malingen, og stakit-
tet skulle skiftes til et nyt flot hvidt 
ditto . 

Ikke langt fra tanke til handling . 
Så en formiddag hentede jeg syv nye 
fag til mit stakit . De var trykimpre-
neret, grønt og meget vådt, da de 
havde stået udenfor hos byggemar-
kedet . Grimt og vådt, ja sådan så sta-
kittet ud . Men det skulle jo blive 
smukt og hvidt . Efter jeg havde bik-
set de syv fag ind i bilen, de kunne 
lige være der, når bagsædet blev 
klappet ned, kørte jeg straks til BN 
Farver på Mosevej her i Sydvest 
Kvarteret . 

Her mødte jeg Kira . Hun spurgte 
hvad hun kunne hjælpe mig med, og 
så fortalte jeg hende, hvad jeg havde 
gang i . Nemlig at male et grønt try-
gimprægneret hegn, og det skulle 
være hvidt . Kira spurgte lidt ind til, 
hvad det var for et hegn, og hvordan 
det så ud, og hvor gammelt det var . 
”Helt nyt”, svarede jeg . ”Jeg har lige 
hentet det fra byggemarkedet, og det 
ligger udenfor i bilen” . ”Må jeg se”, 

spurgte Kira . Og ja det måtte hun da 
godt . Kira kiggede på de grønne, 
våde og ikke ret kønne stakitfag, og 
mens vi gik tilbage til forretningen 
begyndte hun, at komme med 
anbe,falinger til, hvordan jeg skulle 
gribe opgaven an . 

”Du behøver ikke at grunde dem, 
de er jo mættet af trykimprægnering, 
men en rigtig god heldækkende træ-
beskyttelse vil være nok . De skal 
være helt tørte, inden du begynder, 
og ja den grønne farve kan måske 
godt slå igenne, hvis du vil være sik-
ker, så mal dem to gange” . 

Jo, ja, det lød da også helt rigtigt, 
tænkte jeg, imens vi gik igennem 
forretningen hen til enden, hvor der 
var en hel væg med træbeskyttelses-
maling . Her fandt vi frem til den rig-
tige maling, den rigtige farve . Kira 
anbefalede, at det skulle være en 2 ½ 
liters spand . Hun bar spanden hen til 
en rystemaskine, og så fik den lige 
en omgang . Jeg betalte, og imens jeg 
var på vej ud, fik jeg et held og lyk-
ke og god arbejdslyst fra Kira med 
på vejen . Tak, sikken god service . 

Jeg fik malet mit stakit to gange og 
brugte både rulle og pensel, som 
Kira også anbefalede . Jo, det var en 
rigtig god oplevelse, jeg fik hos Kira 
fra BN Farver . BN Farver annoncerer 
i vores lille blad "Sydvesten" og støt-
ter dermed vort blad der omdeles her 
i Sydvest Kvarteret . Opfordring til 
alle vore læsere er, at de også støtter 
de virksomheder og forretninger, der 
annoncerer i "Sydvesten" . Det kan 
kun blive en win . .win for alle parter .

God jul til alle vore 
annoncører
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Stort udvalg af nyere brugte biler
Hos GT Biler A/S har vi altid et stort udvalg af nyere brugte biler. Eksempelvis denne flotte 
IONIQ electric der imponerer med udstyr, køreegenskaber og en effektivitet der giver ultra 
lave driftsomkostninger. 

Skal du opleve bilen, før du tror os? Prøv den hos GT Biler A/S på Ambolten 7.

Åbningstider 
Hverdage: 08.30 – 17.30 
Søndag: 11.00 – 15.00

GT Biler A/S
Ambolten 7-9, 6000 Kolding 
Tlf. 7550 7599, gtbiler.dk

2022 IONIQ electric
• 1. reg. dato 03/2022
• 6.000 km.
• 311 km. på en opladning

Pris 266.900,- inkl. lev. omk.

Tur rundt i området

Pludselig 
var træbroen 
på stien ved 
Tankedals-
vej mod 
Vonsild 
fuldstændig 
umulig at 
bruge.

Heldigvis 
blev broen 
ret hurtigt 
repareret, så 
man igen 
kunne bruge 
stien.

De af jer, der 
færdes på stien 
under Tankedals-
vej, har ignnem 
mange år været 
lidt bange for at 
træde ned i et hul 
eller andet i den 
vældig mørke tun-
nel. Nu er gang-
arealet belagt med 
stengrus, så nu er 
stien i tunnelen 
OK at færdes på.

Broen over 
åen ved Kilde-
parken er også 
ødelagt. Den 
er dog ikke i 
skrivende 
stund istandsat 
endnu, men 
håbet er, at 
den snart er 
klar igen 



Sydvesten

18

En forrygende torsdag aften i Kvarterhuset i selskab med John Schmidt 

John Schmidt
Release koncert på ny CD

Torsdag den 3. 11. havde John 
Schmidt valgt at præsentere sin nye 
CD "Hjertets udfald" for et frem-
mødt talstærkt publikum.

John har for år tilbage været med 
i en del af  Kvarterløft projektet i 
Sydvestkvarteret. 

Bl.a. indspillet sangen "Lad os 
bygge en bro", hvor nogle af børne-
ne fra Gademix deltog.

John er nu flyttet til Sydvestkvar-
teret og mente, at det kunne være 
rart ligesom at vende tilbage til 
Kvarterhuset og få givet en forsmag 
på sine nye sange og musik - kryd-
ret med "gamle" sange og musik.

Det blev en skøn aften med rigtig 
gode sange fremført af John med 
stor "back up" af nogle velspillende 
musikere.

Historier og anekdoter blev leve-
ret sammen med sangene og musik-
ken, og alle fik sig en fantastisk 
aften i rigtig godt selskab.
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Henrik Lindholm, Centerchef i 
Pulzion fylder 60 år den 6 . januar 

2023 og det skal fejres .
Pulzions bestyrelse kastede for snart 

7 år siden flere forskellige bolde op i 
luften, som Henrik formåede at gribe 
og har siden grebet mange nye bolde, 
nogle har han samlet op, nogle har han 
driblet med og sparket til, mens andre 
er blevet jongleret med . Alle disse 
kunster har bekræftet Pulzions besty-
relse, at de valgte rigtigt, da de skulle 
bruge en centerchef, som kunne kaste, 
gribe og stå på mål for de mange 
muligheder og udfordringer, der er 
omkring et job som centerchef i Pulzi-
on . 

Hvem er Henrik Lindholm?
Egentlig er han meget ligetil, og har 

som de fleste mennesker en fortid… . 
Henrik er som overskriften beskriver 

uddannet landmand, og drev sit eget 
landbrug som svineproducent i nogle 
år, hvor han en årrække også arbejdede 
i grovvarebranchen samtidig med det 
praktiske landbrug . 

Grovvarebranchen og stillingen som 
afdelingsleder hos Superfos Korn blev 
da også vendepunktet for Henrik, da 
han valgte at afvikle sit landbrug og 
satsede 100 % på jobbet i grovvare-
branchen, hvor han fik ansvaret for 
salg, indkøb, ledelse og marketing . 

Herefter gik det slag i slag . Fra afde-
lingsleder, produktkonsulent/chef til 
markedschef i flere forskellige firmaer, 
gav masser af erfaring, masser af gode 
relationer og lysten til udfordringer 
blev hele tiden holdt i live .

Da Henrik efter ca . 35 år i land-
brugsbranchen, i 2016 så stillingsop-
slaget som centerchef i KFUM-haller-
ne, som det hed dengang, valgte han at 
søge stillingen, bl .a . fordi det var tid til 
noget nyt og foreningslivet var og er 
en del af hans DNA, så det var drøm-
mejobbet og kvalifikationerne var til 
stede .

Henrik beskrev bl .a . sig selv som 
inspirerende, ideskabende, kvalitets- 
og ansvarsbevidst, beslutningsdygtig, 
loyal, humoristisk, positiv og en empa-
tisk tilgang til andre mennesker, 

der viser at han kan samarbejde på 
alle niveauer .

Hans store interesse for det nære 
miljø og de lokale idrætsforeninger, 
samt deltagelse i flere bestyrelser, og 
mange gange som formand, har han i 
kraft af sit drive medvirket til at styrke 
fællesskab, udvikling og forskønnelse 
af lokalområdet, herunder idrætsfacili-
teter og meget andet . Alt dette ved 
engagement, dialog og samarbejde 
med interessenter, politikere og kom-
munale forvaltninger .

Foruden beskrivelsen af Henriks per-
sonlige kompetencer og menneskelige 
kvaliteter, vidner hans CV også om 
stor erfaring, som spænder fra sergent i 
hæren, driftsleder, selvstændig land-
mand, afdelingsleder, produktchef og 
markedschef .

Alt dette og selvfølgelig det person-
lige møde med ham gjorde udslaget, - 
bestyrelsen i det daværende KFUM 
Hallerne var ikke i tvivl om at de hav-
de fundet deres nye Centerchef, en 
ildsjæl med god energi og yderst kom-
petent til at favne og udvikle idræts-
centeret til også i fremtiden at være et 
attraktivt sted at være tilknyttet som 
forening .

Henrik har i den grad været drivkraf-
ten, sammen med bestyrelsen, til de 
fleste forandringer der har været de 
sidste 5 - 6 år, bl .a . at KFUM-Hallerne 
ændrede navn til Pulzion den 5 . januar 
2019 . 

Henrik Lindholm
Foto: Pulzion

Med navneændringen til Pulzion 
ændredes stort set alt i forhold til nyt 
logo, farver, hjemmeside, med masser 
af farver og illustrationer på døre og 
vægge, kort sagt en helt ny visuel 
identitet, men værdierne er stadig de 
samme, som de har været i mere end 
50 år som idrætscenteret har bestået .

Kursen er sat og målet er at alle i 
Kolding skal kende til Pulzion som et 
spændende og aktivt idrætsmiljø, men 
også et idrætscenter, hvor der er plads 
til at favne flest og udvikle mest .

Henrik står i spidsen for et center 
med 2 idrætshaller, et squashcenter og 
et hotel med 10 værelser og 50 senge, 
samt café og køkken .  Hver måned 
kommer der mere end 10 .000 gæster 
igennem huset, der benytter sig af de 
forskellige faciliteter, som er i fortsat 
udvikling såvel inde som ude . 

Så selv om Henrik har mange har 
bolde i luften, så er han meget bevidst 
om at det ikke er en mands værk, men 
et resultat skabt sammen med dygtige 
og engagerede medarbejdere, der hver 
især bidrager til at Team Pulzion kan 
give alle gæster og brugere en god 
oplevelse i Pulzion . 

Sideløbende med jobbet i Pulzion 
medvirker Henrik også i bestyrelsesar-
bejde for Kolding Idræt og STIKK, et 
samråd for selvejende idrætsfaciliteter 
i Kolding Kommune, samt ikke mindst 
for Kolding KFUM Idrætsforening .

I sin fritid, når han ikke lige er i Pul-
zion, prøver han alligevel at få lidt 
motion enten på gåben, lidt løb eller på 
jernhesten . Derudover prioriterer Hen-
rik samvær med familie og venner .

Henrik har 3 børn, og 2 børnebørn, 
som er en vigtig del af hans liv og nu 
hvor de alle er flyttet fra hjemmet i 
Viuf, giver det Henrik muligheder for 
også at gøre noget for sig selv som den 
livsnyder han nu engang også er .

Alle fra Pulzion ønsker ham et stort 
tillykke med de 60 år og ser frem til 
det store engagement mange år frem .

Pulzion markerer dagen med en 
reception, fredag den 6 . januar 2023 
fra kl . 14-17 . 
 

En landmands forvandling til en halmand!
Tekst: Kristian D. Bonde
Formand Pulzion
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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 julefrokost

Kvarterhuset havde endnu 
engang arrangeret en julefro-
kost, og med god hjælp fra 
en underholdende musiker - 
Karsten Holdt - fik deltager-
ne en dejlig og hyggelig dag 
med mad og drikke i rimelige 
mængder.

Maden fik ros, og der var 
rigeligt af det meste. Så 
ingen klager i den anledning. 
Faktisk gik ingen hjem fra 
julefrokosten i dårligt humør, 
selv om man i disse tider, 
hvor de fleste skal køre i bil 
hjem, ikke drikker ret meget.

På et tidspunkt dukkede 
Kvarterhusets julemand op 
for at være med til at trække 
gevinstnr. på det amerikanske 
lotteri, så heller ikke ham gik 
deltagerne glip af.

Sangmusklerne blev rørt, 
og for nogle blev dansebene-
ne også rørt, og dagen slutte-
de som altid med "Sku` gam-
melt venskab,,,`

Tak til alle for en dejlig 
eftermiddag.

Maleri på kunstudstilling

I Kvarterhusets fællesgang hænger der to malerier af 
kunstmaler Jesper Christiansen. Malerierne er skænket til 
Kvarterhuset i forbindelse med indvielsen i 2002. 

Ordrupgård Kunstmuseum har en udstilling om og med 
Jesper Christiansen fra januar til september 2023. I den 
anledning har museet spurgt, om muligheden for at låne 
det ene maleri. Det har vi sagt ja til, så i de næste mange 
måneder vil pladsen, hvor maleriet "Tagfat Maleri" hæn-
ger ,være tom. 
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Støtter Senhjerneskadede og deres pårørende
Hjerneskadeforeningen Kolding

E-mail: vibekehoegsbro@stofanet.dk
Telefon nr. 75529925

NYHED!!!!!!!!!
FOLLES MASSAGE  
(tjek Folles Massage på facebook)
Pulsion, Peter Toftsvej, Sportshotellet  
1. dør st. 
 
Åbningstider efter aftale, bare skriv eller ring.
Follekrogh@gmail.com mobil 61467876

SYD:
Domhusgade
tlf. 75 52 31 88

NORD
Galgebjergvej/Munkebo
tlf. 75 52 35 10 

www.liva-stormarked.dk

Seest
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Frokostjazz i Kvarterhuset 29. 10. 2022

Kvarterhuset og Lisbeth Andersen 
afholder

fernisering 
torsdag den 5. januar 2023 kl. 16.30

        Lisbeth vil fortælle om sine malerier, 
der er hængt op i Kvarterhusets lokaler
 i perioden fra januar til og med marts måned.

Alle er velkommen
 

Festlig og forrygende 
afslutning på jazz-2022 i 
Kvarterhuset med 
Kansas City Stompers, 
Jesper Thilo og 

Ulf Johansson Werre.
Med fuldt hus og nog-

le velspillende og 
humørfyldte jazz-musi-
kere, så kan det nok ikke 
blive bedre.

Frokostjazz i Kvarter-
huset afsluttede sæson-
nen med et brag, så der 
bliver noget at leve op 
til i 2023 - det ka` vi!

Se vort program på 
side 31.
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Frimærker sælges
Sydvest Kvarterets Medieforening, der udgiver Sydvesten sidder inde med en  
hel del frimærker. Førhen sendte vi Sydvesten ud med posten til vore mange  
annoncører. Nu er det dog en hel hær af frivillige der sørger får at vore  
annoncører får dem i deres postkasse. Men der blev engang indkøbt ret  
mange frimærker, som vi nu gerne vil af med. Så hvis du gerne vil købe  
nogle frimærker eller kender nogen, der kan bruge dem, så kan vi sælge  
dem med 15 % rabat.  
Kontakt venligst Peter Heesemann på mobil 3070 6738, hvis du er interesseret.

         Dans i Kvarterhuset

Mandag i ulige uger 
kl. 10.00 - kl. 11.00

Start 16. januar 2023

Med danseinstruktør 
Gerda Jensen

Gerda vil på bedste vis give jer en hyggelig 
danseformiddag, og efter de dejlige danseryt-
mer er der mulighed for hyggelig samvær over 
kaffen og brødet.
Deltagelsen er gratis, men et medlemsskab af 
Kvarterhusets Støtteforening kræves.
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Et tilbageblik – 
Mazantigade i Kolding 

Tekst og foto: Steffen Riis

Efter nederlaget i 1864 rykkede 
den tysk-danske grænse helt op til 
Kongeåen altså lige syd for 

Kolding. 
Den netop overståede krig 

havde for Kolding by været en tid 
med store omkostninger. Byen 
havde været besat fra 18.2. til 
25.11. 1864. 

Først af preussiske tropper og 
derefter af østrigske soldater. 
Tropperne tog godt for sig af de 
muligheder og ressourcer, der var 
til stede (preusserne beslaglagde 
og østrigerne stjal – sagde man). 

Borgmester A. M. Monrad blev 
sammen med 9 andre 
embedsmænd arresteret og ført til 
Rendsburg. 

Den 30.10. blev fredsforhan-
lingerne afsluttet i Wien og Dan-
mark reduceret med ca. 1 million 
indbyggere ved tabet af Sønderjyl-
land. 

Da den første depression havde 
lagt sig efter dette nederlag, tog 
man med uventet energi atter fat 
på at få landet til at fungere igen. I 
Kolding gik man straks i gang 
med at udbedre havnen. 

Kajarealet blev udvidet og vand-
dybden forøget, så større skibe 
kunne anløbe.

Det var også en tid, hvor byerne 
– store som små – nærmest var i 
oprør for at få jernbanen ført lige 
netop til deres by. 

Det var på den tid, hvor den 
jyske politiker J. K. Lauridsen i 
Rigsdagen udtrykte sig så ram-
mende om emnet ”Næst efter 
kønsdriften af de menneskelige 
drifter er jernbanedriften den, der 
sætter flest lidenskaber i bevæ-
gelse”.

Lige før krigen havde planerne 
om en jernbaneforbindelse til 
Kolding taget sin begyndelse, og 
nu skulle de realiseres. 

Man skulle først og fremmest finde 
et sted at placere banegården. 

I starten var det den nordlige del af 
byen, omkring Låsbygade/Hospitals-
gade kvarteret, der først var fremme i 
planlægningen, men det var den 
sydlige del af byen naturligvis ikke 
tilfreds med. 

De ønskede, at stationen skulle 
lige øst for Søndergade og lige syd 
for Kolding Å. 

Borgmester Monrad valgte så den 
salomoniske løsning nemlig lige 
midt imellem på Slotsmøllens Eng. 

Hans valg gik nu også på, at jern-
banestationen skulle være nærmest 
muligt den anden store trafikvej – 
havnen. 

Denne placering blev vedtaget af 
kommunalbestyrelsen og senere god-
kendt af indenrigsministeriet. 

Banegårdsbygningen blev færdig 
31. 7. 1866 og indvielsen af banen 
fandt sted den 1.11 1866. Der var 
ikke større fest i den anledning. 

Det eneste der angiver højtide-
ligheden, er flagudsmykningen af 
den første togstamme, der kører ind 
på stationen. Men nu har man fået et 
nyt knudepunkt i udkanten af 

Kolding by. 
Den 21.2. 1868 bliver jernbaneter-

rænet og gasværkgrunden inddraget i 
Kolding byzone. Kun et stenkast fra 
den nye stationsbygning er vi i 

Kolding landzone. 
Her ligger op til banegårdspladsen, 

der danner grænsen til Landsognet, 
det nye bryggeri Slotsmøllen. 

Dette ejes af Aksel C. G. Mazanti 
(1833-89). 

Han har overtaget bryggeriet 
Slotsmøllen den 8.11. 1856. Bryg-
geriet er startet af hans forgænger Fr. 
P. Ingwersen den 6.10. 1852. 

Den 14.2. 1872 oprettede Mazanti 
selskabet Slotsmøllen Fabrikker A/S. 
I starten fremstilles så forskellige 
produkter som kunstgødning, brød 
og maltøl. I 1856 var han klar med 
dobbelt bitter øl, dobbelt brunt øl 
samt hvidt øl no. 1. 

Fra 1882 etableres Mazantisvej 
som bindeled mellem den nye 
banegård og Fredericiagade.

(Fortsættes på side 27)

Aksel Christian Gerhard Mazanti (1833-89)

Banegårdsbygningen er færdig 31. 7. 1866 - indviet 1. 11. 1866
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Stolegymnastik i Kvarterhuset

Hver torsdag 
kl. 09.30 - 10.30
Start 12. 1 2023

(Efter motionen er det mulighed for
 hyggeligt samvær over kaffe og brød)

Deltagelsen kræver ikke tilmelding, så mød bare 
frem til et nyt og spændende "op ad stolen" 

Med instruktørerne:
Foran:      Tove Lindberg
Bagerst:   Margit Christiansen

Deltagelse er gratis - dog kræves der et medlemsskab af 
Kvarterhusets Støtteforening. 

Kortspil i Kvarterhuset 
Vi er begyndt med at spille kort her i Kvarterhuset hver mandag fra kl. 14 til kl. 16. 
Vi spiller en moderat "Pirat-Whist". 

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

Sydvesten
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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 månederne  
Feb/Apr/Jun/Aug/Okt/Dec.

Sydvesten

Den 1.1. 1927 skifter vejen navn 
fra Mazantisvej til Mazantigade. 
Betegnelsen ”vej” dækker for en 
offentlig tildannet eller skabt forbin-
delse mellem to lokaliteter af hvilken 
transport eller befordring kan foregå, 
mens ”gade” er en færdselsvej i en 
by i almindelighed begrænset af to 
husrækker og bestående af en (bro-
lagt) kørebane samt fortov langs 
husene (f/ordbog over det danske 
sprog). 

(Fortsat fra side 25)

Det er forståeligt nok, at man fra 
Købstadens side ønskede at få Land-
sognet indlemmet under byen. 

Der boede nemlig mange gode 
skatteborgere her, som byen gerne vil 
have lidt mere gavn af i form af den 
højere skat, som bopæl indenfor for 
bygrænsen ville medføre. 

I landsognet boede der i 1930 1665 
personer. 

Forhandlingerne om en indlem-
melse i byen var allerede startet i 
1885, men efter mange forgæves 
forsøg med udvalg og kommissioner 
lykkedes det først at få det endeligt 
gennemført pr. 1.4. 1930. Selv om 
det var et betydeligt skridt fremad 
for Kolding, blev det ikke fejret med 
nogen større festivitas. 

Mazantisvej 1924

Måske lige bortset fra at alle de 
ansatte på rådhuset samt alle 
beboerne på De Gamles Hjem og på 
Overmarksgården fik chokolade i 
dagens anledning.

Hans Hansens sølvsmedefabrik på 
hjørnet af Mazantigade og Banegårds-
pladsen, Fabrikken nedrevet i 1980.

Denne er artikel er skrevet af Steffen Riis og er her trykt i uddrag. 
Artiklen handlede egentlig om huset Mazantigade 18. Tak til Steffen Riis.
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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

Vore IT hold - starter igen 
efter nytår i uge 2 -2023

Jørgen, Mogens og Peter er klar 
med alm. hjælp til pc, tablet, 
smartphone samt hjælp til 
internet, MitID m.m.
hver mandag fra kl.10.00. 
Ingen tilmelding nødvendig, du 
møder bare op.

Peter har billedbehandling hver 
tirsdag kl. 09.30, dog kan der ske 
ændring - som bliver annonceret 
på  Kvarterhusets facebook side. 
Alle som har lyst til at lære mere 
om billedbehandling, kan møde 
op.
  
Harry har videoredigering hver 
mandag fra kl. 14.00.

Sideløbende er der vores IT- cafè, 
hver mandag fra 
kl. 09.30 i IT lokalet på 1. sal.

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

Vi ønsker alle en glædelig 
jul og et godt nytår
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       Kunst i Kvarterhuset

 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 træ-
net øjet og hånden i at arbejde sammen mod et fær-
digt maleri.

 
 Tilmeld dig til kursusdagene 

TORSDAGE 23. februar og  2. marts 2023  
KL. 09.00 - 15.30 - for fortsættere 

 TORSAGE 16. OG 23. marts 2023 
kl. 9.00 – 15.30 - for begyndere

i Kvarterhuset, Junghansvej 121, Kolding. 
Underviser: Hans Zachariassen

MAL DIG GLAD I KVARTERHUSET.

Pris: kr. 195,00 for begge dage. 
  Frokost og kaffe m.v. kan købes i cafeen.
Materialeliste udleveres efter tilmeldingen 
Betaling og tilmelding skal ske til 
Kvarterhuset på tlf. 30 35 44 24 
 - senest 17. februar 2023.
Max. 10 deltagere efter først til mølle-princippet.

Karl Schmidt udstiller 
sine malerier i 
Kvarterhuset fra 
september 2022 til 
udgangen af december 
2022

Forskellige kunstnere udstiler 
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 Hanne Østergaard på mail: 
hoea2008@live.dk

LisbethAndersen
udstiller fra januar til 

og med marts 2023

Fernisering 

5, jabuar 2023 
kl. 16.30 

i 
Kvarterhuset
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Jazz i Kvarterhuset
Tilmelding til 

Norbert Susemihl`s Joyful Gumbo 
starter

fredag den 10. februar 2023
på

telefon 30 35 44 24

  Lørdag den 11. marts         - Norbert Susemihl`s Joyful   
               Gumbo - New Orleans Music
 Lørdag, den 22. april         - Creole Catz
 Lørdag, den10. juni             - Riverside City Band
 Lørdag, den 16. september - Neanders
 Lørdag, den 28. oktober      - All Time Jazz Band  

Planlagte jazz-arrangementer i 2023

 

 
 

 

 

 
 

 

Kvarterhusets frokostjazz siger TAK - til alle jer trofaste frokostjazz-elskere. I er bare trofaste med hver gang,vi invi-
tere til jazz - uden jer var der ikke noget jazz-musik i Kvarterhuset.

Tak til alle de frivillige som har ydet en stor indsats hver gang. Også en tak til alle vore sponsorer. 
I ønskes en glædelig jul og et godt nyt(jazz)år 2023 - og stor tak fro det gamle år - 2022.

Norbert Susemihl -  
    trompet, vocal

Chris Tanner - 
clarinet, vocal
Hans Ingelstam -     

   trombone
Sven E. Lundeqvist   
piano
Jens K. Andersen -     

   bas
Søren Pedersen -   
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Nyt fra
Gademix

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

Email: 
gademix@kfumsoc .dk

I Gademix har vi en pigeklub for 
10-12-årige, som mødes ca . 1 gang 

om måneden . I efteråret har pigerne 
haft filmaften og krea-eftermiddag . 
Næste gang pigeklubben mødes er 
tirsdag d . 13 . december, hvor de føl-
ges til julehygge i Kolding midtby . 
Kom ind i Gademix og hør mere om 
d . 13 . december eller om pigeklub-
bens overnatning 6 . – 7 . januar . Du 
kan også følge Gademix på vores 
snap Gademix-Kolding . 

Tirsdag den 20 . december kl .18 .30 
får vi sidste besøg i 2022 af Navid, 
som spiller fodbold på multibanen 
med både drenge og piger . Alle er 
velkomne til streetfodbold og panna-
træning på den lille fodboldbane ved 
Pulzion . 
Siden sidst 

I efterårsferien var der gang i en 
masse aktiviteter i Gademix . Vi fik 
lavet pizza på bål, spillet fodbold 
med Navid både udenfor og inde i 
Pulzion . Vi tog på tur til Jump-it og 
havde god tid til efterårshygge i  

 
Gademix . Vi sluttede ugen med en 
festlig og uhyggelig Halloween-fest 

De frivillige i Gademix har også 
været samlet til efterårs-hygge en 
fredag aften, hvor de begyndte på 

Arkaden . Her blev der dystet i for-
skellige konkurrencer og spil maskin-
er fx pinball, boksebold og ikke 
mindst den populære Pac-man . Der 
blev kæmpet om sejren som - til stor 
ærgrelse for flere -gik til Dan Han-
sen . Aftenen blev afsluttet med god 
mad og hygge hos Trine . 1000 TAK 
til alle frivillige for deres store 
engagement og meget vigtige indsats 
gennem 2022 . 

I de første dage i november 
tyvstartede vi på julehyggen . Ole og 
Mille (praktikant fra 9 . klasse) satte 
gang i julebage-værkstedet, så det 
duftede af både brunkager og peber-
nødder i hele Gademix .

Tak til alle, som har købt julekalen-
der af børn og unge fra Gademix
Eat&Learn for unge i Gademix.

I efteråret har vi haft besøg af 
Zakaria, Susanne og Jeanette fra SSP, 
som arrangerede 6 aftener for 13-16 
årige i Gademix . Hver aften fik vi 
besøg af en gæst, som fortalte om et 
emne fx snus, tobak og alkohol, sex 
og grænser, fritidsaktiviteter, sociale 
medier og en aften om fritidsjob, 
hvor der blev skrevet ansøgninger og 
sat gang i jobsøgningen . Hver aften 
var der god tid til spørgsmål, snak, et 
spil pool og ikke mindst god mad . Vi 
fortsætter med film-aften for unge 
onsdage aftener .
Julebanko for hele familien

Gademix holder julebanko i Kvar-
terhuset onsdag d . 14 . december 

kl . 15-17 . Vi begynder med salg af 
kaffe, kage og bankoplader og spiller 

fra kl . 15 .30-17 .00 
Alle er velkomne til en hyggelig 

eftermiddag med gode gevinster . Vi 
kan ikke love, at man vinder en tinka-
hue, men vi garanterer gode side-
gevinster og et tempo, hvor små og 
store kan være med .

Vi giver den første bankoplade, saft 
og kage GRATIS til alle 6-16-årige . 
Vi håber, at alle vil købe en masse 
bankoplader og på den måde støtte 
vores arbejde i Gademix . 
Vigtige datoer

Gademix holder juleafslutning for 
10-16-årige mandag d . 19 . december 
kl . 16 .30-20, hvor vi spiser pandekag-
er, leger pakkeleg og julehygger .

Vores sidste åbningsdag i 2022 er 
onsdag d . 21 . december kl . 14-16 .30 
igen 18 .30-21 . Vi har julelukket fra og 
med 22 . december til og med 3 . janu-
ar . 
Vi ses igen i 2023 ONSDAG DEN 4. 
JANUAR KL. 14.00

Pigeklubben for 10-12-årige har 
overnatning i Gademix 6 . – 7 . januar 
– kom ind og hør mere .

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

og tirsdag og onsdag kl . 18 .30-21 .00 .
Torsdag aften er åbent for ”Go 

Gaming” . Go Gaming er et Gamer-
fællesskab til teenagedrenge/-piger . 
Hvis du kender nogen, så kontakt Vik-
tor om der er plads på holdet .  

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

Julebage-værksted i Gademix

Fodbåld i Pulzion
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Ny formand i Gademix’s 
styregruppe. 

Gademix har en styregruppe, som 
består af repræsentanter fra KFUM’s 
Sociale Arbejde, Byrådet, en frivillig 
medarbejderrepræsentant fra Gademix 
og lokale samarbejdspartnere . 

Helle Meier-Lindstrøm har været i 
Gademix’s styregruppe over 5 år og 
blev i 2022 valgt til formand . 

Styregruppen mødes med Viktor ca . 
4 gange årligt . Styregruppens opgave 
er at medvirke til at sikre en overordnet 
planlægning og at det sker i overens-
stemmelse med den samarbejdsaftale, 
der er lavet i samarbejde med Kolding 
Kommune . Her står fx at Gademix’s 
formål er, at sikre en tryg base, 
livskvalitet og fællesskab for 10-16 
årige og bygge bro til målgruppens frit-
idsliv, job og uddannelse .

Helle bor med sin familie i Sydvest-
kvarteret og vi har stillet hende 10 
spørgsmål . Her kan du læse mere om 
hende og hendes tanker om Gademix:  

10 spørgsmål til Helle – for-
mand for Styregruppen i 
Gademix

Hvor arbejder du, og hvad er det bed-
ste ved dit arbejde?
Jeg arbejder på Specialcenter Vonsild 
og har i mere end 20 år arbejdet inden-
for specialområdet . Det bedste er at 
være sammen med mine søde elever og 
lære dem noget nyt .
Hvad er din livret? 
Tapas i godt selskab
Hvad tænker du er vigtigt i styregrup-
pens arbejde?
At have fokus på børnenes og de unges 
trivsel og skabe de bedst mulige ram-
mer for børn og unge . At vi er med til 
at skabe rammerne for et værested, 
hvor der er rat at være .
At ruste de frivillige til at gøre det 
bedst mulige i Gademix
Hvor vil du helst på ferie? 
Afrika, hvor jeg vil nyde varmen, kul-
turen og den storslåede natur
Hvad har været den største oplevelse i 
Gademix?
At se børnenes og de unges store smil, 
når de kommer i Gademix . At opleve 
hvordan børn/unge og de frivillige og 
Viktor er glade for hinanden .
Hvordan slapper du bedst af? 
I godt selskab, med en kop kaffe, en 
god bog/lydbog eller et spil

Hvor ser du, at Gademix er vigtig og 
giver mening?
Når børn og unge igen og igen kommer 
i Gademix, fordi de føler sig velkomne . 
Når Gademix bliver en del af børn og 
unges hverdag med helt almindelige 
hverdagsting og snakke . Her oplever 
jeg fundamentet, hvor fortrolige snakke 
dannes . Når vi føler os set, hørt og 
anerkendt, så vokser vi som mennesker . 
Det er det vigtigste for mig .
Hvor er det bedste sted i Kolding 
(udenfor dit hjem)?
Tja det ved jeg ikke . - Det, der betyder 
mest for mig, er dem, jeg er sammen 
med . Så det vigtigste sted for mig, er at 
være sammen med min familie og mine 
venner . 
Hvilke værdier er vigtige for dig?
Omsorg for dem jeg møder på min vej . 
At vi alle hjælper hinanden, det bedste 
vi kan . At vi taler pænt til hinanden 
og om hinanden, når vi mødes og på 
SOME .
Hvad håber du for Gademix fremover?
At børn og unge også fremadrettet vil 
føle sig hjemme . At de frivillige har 
lyst til at være mange år i Gademix, det 
er dem, der er limen i Gademix hverdag 
– de får det hele til at hænge sammen . 
Dem skylder jeg en STOR TAK .

Helle Meier-
Lindstrøm

MORGENMADSCAFE 
HVER TIRSDAG KL. 7.00 

Fra efterårsferien til vinter-
ferien har vi åbent hver tirsdag 
morgen kl . 7-7 .45 . 

Vi har dog lukket 27 . decem-
ber og 3 . januar .
Fritidsaktiviteter for børn og 
voksne!

Hvis du eller dit barn gerne vil 
gå til en fritidsaktivitet, så kom 
forbi Gademix og snak med 
Hanne og Tine fra Aktiv Fritid . 
De ved alt om tilmelding, 
muligheder, tilskud osv . Hanne 
og Tine er i Gademix en torsdag 
eftermiddag hver måned . Du 
kan skrive til dem her: aktivfrit-
id@kolding .dk

Info om Gademix: 
Gademix er et socialt værested for 

10-16-årige børn og unge . Vi er en 
tryg base i hverdagen og 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 . Tak til alle, som 
allerede nu støtter os . 

DU kan finde os på INSTAGRAM 
og SNAPCHAT . Du kan skrive til os 
på Facebook eller gademix@kfum-
soc .dk
BLIV FRIVILLIG: 

Vi har en god flok stabile og 
engagerede frivillige og vi søger 
ikke frivillige i øjeblikket . Hvis du 
vil på venteliste for blive frivillig i 

Gademix, kan du kontakte leder i 
Gademix Viktor på 50517217 eller 
gademix@kfumsoc .dk 

GLÆDELIG JUL!
TAK TIL ALLE BØRN, UNGE, 
FRIVILLIGE, FORÆLDRE, NA-
BOER OG SAMARBEJDSPART-
NERE for gode oplevelser, smil og 
opbakning gennem 2022 . VI ER 
TAKNEMLIGE for alt den støtte vi 
får i vores arbejde til gavn og glæde 
for børn og unge i Sydvestkvarteret . 
Fra alle os i Gademix til alle jer – 
ønsker vi en GLÆDELIG JUL OG 
ET GODT NYTÅR
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Mandag
Kl . 09 .00 Dagplejerne
Kl . 09 .00 Cykelklubben 
Kl . 10 .00 IT-cafè
Kl . 10 .00 Kreativt værksted
Kl . 10 .00 Kvarterhus dans
 (ulige uger)
Kl . 13 .00      Kunsthold 
Kl . 14 .00 Videoundervisning 
Kl . 14:00 Kortspil
Kl . 19 .00       Bryglaug
 (ulige uger)

Tirsdag
Kl . 09 .00 Dagplejerne
Kl . 11 .00 Fælles samvær
Kl . 18 .30 Kunsthold
Onsdag
Kl . 09 .00  Dagplejerne
Kl . 09 .30  Kunsthold 
Kl . 13 .30  Bankospil
Kl . 14 .00  Sy-hold
Kl . 16 .30  Lungekor

Torsdag
Kl .  09 .00     Dagplejerne
Kl . 09 .30       Stolegymnastik
Kl . 13 .00      Kreativ værksted
Kl . 13 .00       Strikkecafè
Kl . 19 .00      AA-møde

Fredag 
Kl . 09 .00      Legestue 

Kvarterhusets 
faste aktiviteter

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

Kvarterhusets  
enkeltarrangementer

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

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

   Søndag den 11. december
Kl. 12.00 - serveres æbleskiver og 

kaffe til medlemmerne  .
Kl. 13.30 - 16.00
Julebanko

I ugerne 49 og 50 
starter Kvarterhusets aktiviteter med at 
holde juleferie .

Onsdag den 4. januar
Kl. 13.30 - 16.00
Banko starter

Torsdag den 5. januar 
Kl. 16.30 - 17.30
Fernisering med Lisbeth Andersen

Mandag den 9. januar
IT, video og malehold starter

Torsdag den 12. januar 
Kl. 09.30 - 10.30
"Op af stolen" starter

Mandag den 16. januar
Kl. 10.00 - 11.00
Seniordans starter

Tirsdag den 17. januar
Kl. 15.30 - 18.00
Hjerneskadeforeningens 
generalforsamling

Onsdag den 25. januar
Kl. 19.00 - 21.00
Sangaften m/Jørgen Juhl

Fredag den 10. februar
Start tilmelding til jazz 11 . marts

Fredag den 10. februar
"Sydvesten" udkommer 

HUSK!!! 

At betale
kontingent 2023

til
Kvarterhuset 

Venner

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.


