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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.
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af Henning Hansen

Mindeord

Det er med sorg og stor medfølelse 
overfor de efterladte, at vi igennem 
de senere måneder har sagt farvel til 
flere af vore trofaste frivillige i både 
"Sydvesten" og i Kvarterhsuet.
De vil alle blive savnet

Æret være deres minde.
Det kan godt være, at det kun er os 
selv i bestyrelsen og redaktionen, der 
er ovenud stolte over, at ”Sydvesten” 
nu er på banen i sin 25. årgang. Selv 
om der – måske? – hist og her er 
nogle af bladets modtagere, der ikke 
synes, at det er noget særligt med et 
lokalblad, som udgives af frivillige 
ildsjæle, så mener vi, at det dog har 
en betydning for langt de fleste. De 
tilbagemeldinger, som modtages 
med glæde, er faktisk positive, og 
det bliver de forhåbentlig ved med at 
være – også i farve. 
Ja – vi har jubilæum, og vi kunne 
sikkert finde på mange måder at 
festligholde denne fantastiske 
begivenhed på, men vi har efter 
mange års overvejelser, valgt at vi 
fremover udgiver bladet i farver. 
Efter økonomisk støtte fra Vestjysk 
Bank og Kvarterhus Venner har 
vi fået mulighed for at udgive 
”Sydvesten” i farver, så denne 
udgave er vort første ”skud” på, 
hvordan bladet vil se ud i fremtiden – 
vi skal jo lige lære det med farvetryk 
– så venligst vær positiv. 
Der vil højst sandsynligt være nogle 
af jer, der mener, at bladet altid 
burde udgives i sort/hvid, men nu er 
beslutningen altså taget, så fremtiden 
er i farvetryk. Udover at vi udgiver 
bladet i farver, bliver oplaget også 
forøget, fordi der bliver bygget flere 
boliger i vort udgivelsesområde.
Her på siden har vi skrevet mindeord 
over nogle af de mennesker, som 
er gået bort i de sidste måneder. De 
har hver især betydet meget for det 
frivillige arbejde både her på bladet, 
men også i forbindelse med deres 
frivillige indsats i Kvarterhuset. 
Det er jo bare sådan, at vi hverken 
på bladet eller i Kvarterhuset kan 
undvære frivillige ildsjæle, så der er 
faktisk også brug for dig.
Den første udgave af ”Sydvesten” 

så dagens lys i juni 1997 – i farver! 
Dengang udkom bladet som et 
nyhedsbrev i forbindelse med 
den officielle start på Kvarterløft 
projektet i Sydvest-byen – som det 
blev benævnt dengang. 
Bladet blev udgivet af Kolding 
Kommunes tekniske forvaltning 
indtil oktober 1999, hvor frivillige 
overtog arbejdet med at udgive 
beboerbladet ”Sydvesten” i sort/hvid. 
Det er på sin plads at sige tak til alle 
jer, der igennem tiden har ydet et 
stort stykke frivilligt arbejde for at 
dette blad har kunnet udgives.
Når I læser denne udgave af 
”Sydvesten”, ved alle, om der er 
ændret på restriktionerne, men det 
vides ikke på det tidspunkt, hvor 
disse ord er skrevet. 
Så vi indkalder til generalforsamling 
den 25. marts 2021 kl. 19.00, det kan 
så godt være, at vi ikke får lov til at 
afholde generalforsamlingen på den 
dato, men sæt alligevel et kryds i 
kalenderen. 
Mød op og vær med til at give 
din støtte til det frivillige arbejde 
på bladet. Hvis vi er nødt til at 
ændre datoen bliver det ”slået op” 
på Kvarterhusets opslagstavle, 
hjemmeside og Facebook.

I forbindelse med at Kvarterhuset er 
og har været nedlukket i længere tid, 
så er mange af husets arrangementer 
enten aflyst eller flyttet til senere 
på året – alt dette kan du læse om i 
bladet. 

Hvor der som sædvanlig også er 
plads til forskellige andre indlæg – 
god fornøjelse med blad nr. 1 i 25. 
årgang.

25. 
årgang!
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SKOMAGEREN
Tonny Bredsgaard Nielsen

Lykkegårdsvej 10
6000 Kolding

Telefon 75 53 15 59

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

 Torben Jakobsen, Brandorffsvej 17, 6000 Kolding 

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

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

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

        
HUSK!!! 

At betale
kontingent 2021

til
Kvarterhus 

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

Kvarterhuset
Åbningstider: normalt daglig imellem 9 .00-15 .00  
Aften og weekend: (se aktivitetskalender)

Sydvesten

Kvarterhus Venner

Medlemskab . . . . . kr. 50,- pr. år 
Husstand . . . . . . . kr. 100,- pr. år
Firma/forening . . . kr. 1.000,- pr. år

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

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

Bestyrelsessuppleanter:
Tove Rasmussen 
Arne Knudsen

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

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

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

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

Kvarterhusformand
Henning Hansen,  
tlf. 23 45 75 55/30 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 .
Mandag  kl. 10.00 - 13.00   
Torsdag  kl. 13.00 - 16.00   

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

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

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

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

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

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

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

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

Drikkevarer

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

fra 1980 i Kolding

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Åbent alle dage fra 
kl. 15.00  - 22.00

Tilbud:
Frit valg fra menukortet:

1 stk Pizza. 50,-

Tilbud ekstrasize:
Frit valg fra menukortet:

1 stk familliepazza 60x60 kr. 200,-

Nyhed: Pasta

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

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

Sydvesten
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Set og Sket

Sydvesten

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

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

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

Der sker noget på boldbanerne i Seest! - det 
nye "Trailcenter" er bygget, og mange nye 
træningsfaciliteter har set dagens lys. Motionsstierne 
rundt i området er blevet markeret, så alle har nu 
mulighed for at nyde den dejlige natur.  

Hvis man ikke lige ved det, så er det 
jo ikke til at se, hvad der er gang i på 
grunden ved Højskolen- Men nu er 
bygningen af kirken gået i gang, så 
det bliver spændende at se, hvordan 
bygningen og området kommer til at 
se ud. 

Stierne langs Koling Å er stadigvæk til at benytte, 
selv om vandet i åen står højt
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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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Den selvejende institution Kvarterhuset
afholder ordinær generalforsamling
tirsdag, den 23. marts 2021  kl. 19.00

Junghansvej 121, 6000 Kolding
Dagsorden:
 - valg af dirigent
 - valg af referent
 - fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
 - fremlæggelse af regnskab og budget til orientering
 - indkomne forslag
 - valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 - (på valg er: bestyrelsesmedlemmerne  Jette Knudsen, Inge Hultberg, Preben Knudsen og  
    bestyrelsessuppleanterne Tove Rasmussen og Arne Knudsen)
 - eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest ti dage før generalforsam-
lingen. Forslag offentligggøres i Kvarterhuset.

Alle myndige beboere i Sydvest Kvarterets valgkreds kan deltage ved valg til bestyrelsen. Stemmeberettigede 
på generalforsamlingen er beboere i valgkredsen, der ved forevisning af gyldigt sygesikringsbevis kan doku-
mentere bopæl i valgkredsen.

Valgkredsens gadefortegnelse er ophængt i Kvarterhuset.

Foreningen er vært for ost, vin, øl og kaffe . 
      
P.b.v. Henning Hansen, formand

Sydvest Kvarterets Medieforening
afholder ordinær generalforsamling
torsdag, den 25. marts 2021  kl. 19.00

Junghansvej 121, 6000 Kolding
Dagsorden:
 - valg af dirigent
 - valg af referent
 - fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
 - fremlæggelse af regnskab og budget til orientering
 - indkomne forslag
 - valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 - (på valg er: bestyrelsesmedlemmerne Henning Hansen og Inga Larsen og  
   bestyrelsessuppleanterne Anne Marie Bjørn og Arne Fuglsang)
 - valg af revisor og revisorsuppleant
   (på valg er revisor Hanne Østergaard og revisorsuppleant Inga Larsen)
 - eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest otte dage før generalfor-
samlingen. Forslag offentligggøres i Kvarterhuset.

Foreningen er vært for ost, vin, øl og kaffe . 
      
P.b.v. Henning Hansen, formand
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Chr .d .4’s vej, 6000 Kolding
      Telefon nr . 75 52 97 20

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

Et godt madsted i en hyggelig 
idylisk kro

"Skal du holde fest er Den  
Gyldne Hane bedst"

Sydvesten

DIT VALG - VORES HJERTESAG

Kolding - Haderslev - Vamdrup 
tlf.7552 6389

www.soegaards-begravelsesforretning.dk

SØGAARDS 
BEGRAVELSESFORRETNING

- en del af Begravelse Danmark
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Af Den selvejende 
institution 
Kvarterhusets formand 
Henning Hansen

Kvarterhus Nyt
Sydvesten

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), eller kontant eller evt . 
MobilePay til: 
Kvarterhusets Cafè eller 
formanden

”Sydvesten”: 
Kære ”Sydvesten”:  Et stort og 
velfortjent til lykke med jubilæet . 
25 . årgang er altså alligevel godt 
gået . 

Bladet ”Sydvesten” og Kvarterhuset 
har altid ”hørt” sammen, og et 
par af jer har sikkert stadigvæk 
ikke opdaget, at bladet udgives af 
Sydvest Kvarterets Medieforening, 
men det bliver det altså . 
Uanset, at vi er to foreninger, så har 
vi altid haft et godt samarbejde, og 
det vil vi også have i fremtiden . 

Kvarterhuset: 
Kvarterhuset har faktisk 19 års 
fødselsdag i 2021 – nemlig den 
21 . februar 2002 blev huset indviet 
ja – skal det være helt rigtigt, så 
blev Kvarterhuset klar til brug i 
slutningen af 2001 . Vi har dog altid 
gået ud fra datoen for indvidelsen i 
2002 som vort ”fødselstidspunkt” . 
Nu må vi se tiden an, om vi 
kan festligholde Kvarterhusets 
fødselsdag næste år .
Som frivillige i Kvarterhuset prøver 
vi alle at holde modet oppe og se 
positivt på, at myndighederne og 
regeringen indfører restriktioner 
og anbefalinger, som gerne skal 
forhindre, at den frygtelige Covid-19 
(med diverse mutationer) breder sig 
i samfundet .  
Vi har været nedlukket siden 
december, og skal holde huset 
lukket i hvert fald indtil 28 . februar 
– måske længere .  Lokalerne står 
tomme og uvirksomme hen, men vi 
glæder os til, at alt bliver godt igen 
– dog er der selvfølgelig en frygt 
for, at intet bliver, som det var før 
Coronaen bredte sig i overalt .  
Som alle andre foreninger og 
kulturhuse afventer vi tilladelsen 
til at åbne igen og håber, at alle har 
lyst og behov til at mødes igen til 
aktiviteter og arrangementer .

Støtte: 
Mange af jer har støttet Kvarterhuset 
med et medlemsskab, og denne støtte 
har været til stor hjælp for os i den 
daglige drift . 
Jeg håber, at I stadigvæk vil støtte op 
om os og indbetale jeres kontingent 
for 2021 . På forhånd tak .

Generalforsamling: 
Vi har i første omgang fastsat 
foreningens generalforsamling til 
afholdelse tirsdag den 23 . marts 2021 
kl . 19 .00 i Kvarterhuset . 
På nuværende tidspunkt vides ikke, 
om vi overhovedet kan afholde 
forsamlingen, men vi ser tiden an . 
Hvis datoen ændres til senere, vil 
det blive ”slået op” på hjemmesiden, 
Facebook og på opslagstavlerne . 
Har du selv tid/lyst, eller måske 
kender du nogen, der kunne tænke 
sig at yde en frivillig indsats i 
Kvarterhuset, så vent ikke med at 
kontakte formanden – vi har brug for 
din/jeres hjælp også i fremtiden .

Aktiviteter og arrangementer: 
I december måned 2020 
havde Kvarterhuset arrangeret 
en julekoncert, hvor vi med 
overholdelse af alle de gældende 
restriktioner alligevel havde en 
dejlig og fornøjelig eftermiddag . . 
Githa Nørby, Michala Petri og Lars 
Hannibal var også glade for at få lov 
til at underholde, så det var ikke så 
ringe endda .
De arrangementer, som var planlagt 
i perioden indtil 31 . juli 2021, er 
alle aflyst – måske? afholder vi 
et jazz-arrangement den 8 . maj, 
men har aftalt med orkesteret, at 
arrangementet kan flyttes til senere 
i år . 
Når Kvarterhuset åbnes efter 
nedlukningen – satser vi på, at 
alle aktiviteterne kan starte igen . 
Godt nok bliver der sikkert nogle 
restriktioner, der skal overholdes, 
men vi må i gang igen .

Dødsfald: 
Som skrevet i ”Sydvestens” leder, 
så er nogle af vore faste brugere 
og frivillige ildsjæle gået bort i de 
seneste måneder . Vore tanker og 
medfølelse går til deres familier . 

Æret være deres minde . 
Alle har de ydet en indsats for 
”Sydvesten” og for Kvarterhuset, 
men jeg vil dog skrive lidt om – Ib 
Laursen . Ib har igennem årene altid 
været en utrættelig ildsjæl, som 
med sit gode humør, venlighed og 
gåpåmod har ydet sit til, at bladet 
og huset har udviklet sig i en positiv 
retning . 
Ib har været brugerrådsformand, 
it-holdleder, musikalsk underholder, 
banko opråber, hjælper til jazz, 
annoncesælger og bestyrelsesmedlem 
for ”Sydvesten” og alt muligt andet – 
vi skulle bare sige til, så var han parat 
til at hjælpe . V
i vil savne Ib og vil mindes alle de 
gode timer, vi har haft sammen .

Sidste nyt:
Efter ansøgning til Spar Nord banken 
har vi fået bevilget kr . 10 .000,-, som 
et tilskud til etablering af lys på den 
planlagte multibane . Mange tak .

Til slut vil jeg ønske alle et godt 
helbred, og håber, at vi snart ses i 
Kvarterhuset.



12

Sydvesten

Nyt TV uden alt besværet 
ALL-INCLUSIVE
✔ 5 års produktgaranti 
✔ Levering 
✔ Tilslutning
✔ Indstilling

Hør mere i butikken, hvor du også 
kan se alle vores gode tilbud.

Profilvej 36, 6000 Kolding / 75 53 98 50

Behov for førstehjælp  
til dit TV?

 - også hvis du ikke har 
handlet hos os
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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

Retningslinjer ved brug af Kvarterhuset:

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

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

Bestyrelsen tror på, at vi i fællesskab kan få Kvarterhuset til at fungere med 
beskyttelse og afstand.

 BANKO ER AFLYST IN
DTIL

 VID
ERE!

 BANKO ER AFLYST IN
DTIL

 VID
ERE!
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Blomster og Brugskunst

No. 125

HUSK DAGENS BUKET
kr. 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

Se en skulptur på Christen Bergs Vej
Jeg fik godt nok store øjne, da jeg tilfældig kiggede ud 
af vinduet, og så en stor rusten jern-tingest køre forbi 
mit stuevindue på Christen Bergs Vej 2, hvor jeg bor. 
Ved nærmere eftersyn kun jeg se at den blev læsset 
af henne ved nr. 14, hvor Tine og Peter Hjortdal 
Andersen bor. Peter fortæller så, at skulpturen 
er designet af den lokale kunstner Hans August 

Andersen, og det var Peters far, der har svejste 
konstruktionen sammen i cortenstål (en ståltype der 
meget hurtigt for en beskyttende rusten overflade). 
Så når du kommer igennem Christen Bergs Vej kan du 
se skulpturen henne ved nr. 14.
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Indlæg - Vestjysk Bank:
Tekst: Martin Fugleberg Smed

Har du omlagt dit realkreditlån 
for nylig? 

Der kan være mange penge at 
spare 

De seneste år har renterne været 
lave, og det betyder, at det fortsat 
er fordelagtigt at omlægge sit real-
kreditlån til et med en lavere rente. 

”Ofte kan du spare penge på din 
ydelse, og har du et realkreditlån 
med afdrag, kan du også afdrage 
mere hver måned. Samtidig får du 
også et nyt lån med en væsentlig 
højere kursfølsomhed, så du står 
endnu bedre, hvis renten stiger i 
fremtiden. 

Det skyldes, at kursen og dermed 
indfrielsesbeløbet typisk falder mere, 
end hvis du havde beholdt dit nuvæ-
rende lån med en højere rente”, for-
tæller Martin Fugleberg Smed, filial-
direktør i Vestjysk Bank, og fortsæt-
ter: ”Det er derfor et godt tidspunkt 
at overveje, om du bør omlægge dit 
lån – uanset om det er fastforrentet 
eller variabelt”. 

Der er dog også andre faktorer end 
renten, der kan have indflydelse på, 
om man bør omlægge sit lån - herun-
der gældens størrelse, lånets restløbe-
tid og hvor længe man ønsker at bli-
ve boende i sin nuværende bolig.

Lad os kigge på dine muligheder 
”Hvis du gerne vil vide, om det er 
relevant for netop dig at omlægge dit 
realkreditlån, og hvor mange penge 
du i så fald vil kunne spare, så kon-

takt os og lad os få en snak om dine 
muligheder. Det er naturligvis helt 
uforpligtende”, siger Martin Fugle-
berg Smed.

Han fortæller endvidere, at hvis 
man overvejer at udskifte sit køkken 
eller bad – eller lave andre forbedrin-
ger på sin bolig – så kan man også 
her drage fordel af det lave renteni-
veau. 

”Man kan naturligvis vælge at 
optage et separat lån, men der er 
også mange, som vælger at benytte 
en omlægning af realkreditlån til at 
låne lidt ekstra til at forbedre boli-
gen”, fortæller Martin Fugleberg 
Smed.

Kontakt Vestjysk Bank 
Haderslevvej 121 
Telefonnr. 76 33 03 00 

Sydvest Kvarterets Medieforening - "Sydvesten" - 25. årgang

1. juni 1997 kom den første udgave af bladet 
"Sydvesten" på gaden.
Det var i forbindelse med Kvarterløft projektets 
start i Sydvest Kvarteret. 
Nyhedsbrevet blev redigeret af Kolding Kommunes 
Tekniske Forvaltning

I oktober 1999 blev foreningen stiftet og frivillige 
ildsjæle har siden da stået for udgivelsen.
Den første redaktion bestod af:
Poul Johansen, Frederik Riis, Mette Hjort, Carl 
Erik Lauritzen, Hanne Jensen, Anette Nielsen, 
Gunnar Munkensdam, Inga Larsen, William Bak, 
Henny Kuehlmeier, Jørgen Juhl, Jan Lauritzen
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Tekst og foto:
Lasse Juhl

Scener fra et bagerliv .

Vi følger op på historien om 
Lasse Juhl fra sidste udgave af 

Sydvesten om at være bagerlærling 
i 90'ernes Kolding

I bageriet i Kvickly 
Kolding

Kollegerne i bageriet, glutenfri og 
pizza

Jeg savner klart det sammenhold 
der var i bageriet i Kvickly, vi havde 
vildt sjove oplevelser sammen og 
svingende utroligt godt sammen når 
der skulle arbejdes .

Dem jeg husker bedst, var Hen-
ning, Leo, Peder, Mester Gert og 
”Benny” (her er navn ændret) .

Når man er lærling et stort sted 
som Kvickly, så arbejder man jo 
sammen med mange andre unge 
mennesker, der arbejder andre steder 
i butikken, og vi havde det sjovt 
sammen . På et tidspunkt er vi en 
masse lærlinge og elever på bytur i 
Kolding og vi havner ud på de sene 
timer på et pizzaria hvor der tidligere 
lå Onkels isbar . 

Vi var tre fra Kvickly inde og skul-
le købe en slice, da Ole, som var 
elev i elektronik afdelingen blev 
kontaktet af en vred ung mand, som 
var blevet taget for butikstyveri af 
Ole og inden nogen nåede at gøre 
eller sige noget sendte den unge 
mand et helt præcist cirkelspark ind 
på kæben af Ole som gik til tælling . 
Vi skyndte os ud med den vrede 
mand i hælene og lige ud for Rådhu-
set i Kolding udviklede det sig til et 
kæmpe slagsmål og nærmest som i 
en film fik Ole og den unge mand 
øjenkontakt, og den unge mand løb i 
fuld fart hen mod Ole, jeg stod i 
midten og kom til at spænde ben for 
den unge mand og vi kunne komme 
væk . At det så senere gik op for mig 
hvem den unge mand var er en helt 
anden historie, ham havde jeg nemlig 
gået i klasse med i skolen .

Noget af det værste jeg vidste at 
skulle lave i bageriet var glutenfri 
brød og boller . Tilbage i 90érne var 
det ikke bare lige til at lave, det var 
møgbesværligt at arbejde med og 
man skulle stort set gøre hovedrent i 
den del hvor du skulle arbejde hele 
tiden undervejs . Til gengæld blev 
brødet revet væk, når vi lavede det . 
Vi havde en kunde i Ålborg, som vi 
skulle ringe til når vi lavede, som så 
købte meget af brødet med det sam-
me og fik det sendt .

En anden sjov lige tradition vi 
havde var en dag om ugen spiste vi 
pizza sammen i vores lille køkken 
og der var lavet en aftale med kok-
ken i cafeteriet om at der skulle 
bages en klump chili i den ene dej, 
når vi så fik vores pizzaer og sad og 
spiste og fik en fyraftensøl (den ene 
dag), så var der pludselig en der blev 
lidt rød i hovedet og det var så ham 
der skulle betale for vores pizzaer .

Men en af de absolut sjoveste 
oplevelser vi havde sammen i bage-
riet, var da Leo, Peder & jeg meldte 
os til et mini triatlon i Bramdrupdam 
og vi havde inden løbet spurgt om 
sponsorstøtte fra Kvickly . 

Og vi fik hver en sweatshirt hvor 
der stod Verdens bedste kassedamer  
samt en kasse øl hvis vi til gengæld 
lovede at få taget et holdbillede . Det 
billede blev foran Føtex med deres 
logo i baggrunden (bare for sjovt) .

Men vi kom i gang med løbet, 
Peder som den toptrimmede sports-
mand, han var svømmede vildt hur-
tigt og havde hurtigt et forspring . 

Leo var vildt hurtigt i den lave ende, 
men meget langsom i den dybe ende, 
han kunne ikke svømme . På cyklen 
gik det egentlig okay og jeg kom op 
så jeg kunne se Peder foran mig, det 
var dog ikke længe, for da vi skulle 
ud på løbeturen, så var han bare væk . 
Leo så vi først igen, da han sur kom i 
mål som andensidst af alle og han 
var sur på en ung pige (som blev 
sidst), som han havde talt til på løbe-
turen, men hun gad ikke svare, det 
var han lidt sur over . Det var først et 
par dage efter at vi kunne læse i avi-
sen at der var en pige med i løbet 
som var døvstum, hun gennemførte 
men blev sidst, det var derfor hende 
Leo havde talt til .

Jeg har efter jeg er begyndt at skri-
ve de her små historier, fået kontakt 
til Henning, Gert og Peder igen .
Min ankel

Når vi havde fri for undervisning 
og hyggede os sammen på skolens 
grønne områder, spillede vi ofte fod-
bold og lad det være sagt med det 
samme, jeg er ikke nogen god fod-
boldspiller  

Jeg spillede mere efter reglen, at 
hvis man ikke kunne få bolden, så gå 
efter manden .

Og denne ”kamp” spillede jeg med 
fodboldstøvler, skal forsøge at takle 
en modspiller men han dribler forbi 
mig og jeg vil vende rundt efter ham, 
men det gjorde min fod bare ikke . 
Den hang fast så jeg drejede min 
ankel ret så meget rundt . Jeg blev 
hjulpet ind på mit værelse og fik en 
del øl, hvilket var godt mod smerten 

Kvickly i det ny åbnede Sydcenter
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(sagde de andre), men da det ikke 
blev bedre, blev jeg smidt i en bil og 
kørt på skadestuen i Holstebro .

De tog røntgenbillede af min 
ankel og sendte mig hjem igen med 
en forstuvet ankel og jeg måtte 
IKKE låne et par krykker . Tilbage 
på værelserne blev vi enige om at vi 
skulle i byen, det var jo torsdag og 
jeg fik mast min cowboystøvle på, 
hvilket gjorde skide ondt, men den 
var jo bare forstuvet, så efter en 
masse øl og sprut, så var der ingen 
problemer, men hold da op hvor den 
støvle svær at få af da jeg kom hjem 
på mit værelse igen  

Vi fik overstået undervisningen 
fredag og jeg kom med toget hjem 
mod Kolding, på vejen hjem ringede 
min mor på en utrolig dårlig forbin-
delse til min mobil (Nokia med tele-
skopantenne) og hun ville bare for-
tælle at hun ville hente mig på bane-
gården i Kolding, da vi skulle direk-
te på sygehuset, fordi min egen læge 
havde modtaget billederne af min 
ankel og den var altså brækket .

Kom på sygehuset og fik gips på 
og så hjem og slappede af hele 
weekenden . Tilbage til skolen søn-
dag aften og skulle så i bageriet på 
skolen mandag morgen og der skulle 
man have korrekt påklædning på 
ellers kom du ikke ind og da jeg 
havde en træsko og en gipsfod, fik 
jeg ikke lov til at komme ind, man 
skulle have træsko på begge fødder 
for at komme ind! Og da jeg var lidt 
nervøs for at få fravær fra undervis-
ningen, valgte jeg at finde en god 
stor saks og klippe gipsen af, så jeg 
kunne klemme min træsko på . Da 
det var gjort, måtte jeg komme ind i 
bageriet  
Rotterne

På et tidspunkt i bageriet i Kvick-
ly havde vi pludselig et problem 
med rotter, men vi kunne ikke finde 
deres rede . I den periode var jeg den 
der kom tidligst og gjorde klar i 
bageriet, tændte lys, maskiner og 
ovne samt lavede kaffe og kort tid 
efter dukkede de første svende op . 
Men når man låste sig ind og man 
gik ind i en mørk gang, kunne man 
høre noget der løb rundt og lige så 
snart du tændte lyset, kunne man se 

rotterne pile afsted og så var de væk . 
Mens vi havde åbnet, kom en rotte 

frem og løb hen over gulvet og var 
på vej hen til svingdøren ind til 
vores butik og ind i selve Kvickly, 
jeg kastede mig hen til svingdøren 
og spærrede vejen, så rotten ikke 
kom ud til kunderne og vi gik stort 
set alle på det tidspunkt med blylod-
der i lommen som vi kastede efter 
rotterne når de kom frem .

Jeg ved da godt at man har pligt til 
at anmelde rotter til kommunen hvis 
man ser nogen, men alle i bageriet 
fik besked på at tie stille med det, 
husker ikke lige hvem der gav den 
besked, men ingen i bageriet var helt 
tilfredse med den beslutning . Derfor 
blev der ikke sagt noget og vi ledte 
stadig aktivt efter hvor fanden de 
holdt til henne . 

Mester kiggede på et tidspunkt ind 
bag vores ovne hvor der var et mel-
lemrum på 30 cm og der var levende 
inde bag ved, der var fyldt med rot-
ter, vi troede at vi endelig havde fun-
det reden . Mellem vores to ovne og 

raske skabet hvor man hæver brødet 
med damp, var der et mellemrum på 
cirka 2-3 meter . I det mellemrum 
havde vi en hyldevogn stående med 
forskellige forme . Det indhak blev 
også spærret af, sådan at der var et 
område på cirka 2 gange 2 meter .

Udgangen fra mellemrummet blev 
spærret af med bageplader og der 
blev sat en stikvogn i klemme, så de 
ikke kunne komme ud fra mellem-
rummet . Vi blev bedt om at gå ind i 
butikken, klokken var her omkring 4 
om morgenen, og hente 8 elkedler 
som vi pakkede ud og satte til at 
koge vand . 

Jeg var den tyndeste (dengang) og 
skulle op på ovnene og ligge og jeg 
fik nu den ene kedel kogende vand 
efter den anden og jeg hældte vandet 
ned over alle rotterne som begyndte 

at løbe rundt og skrige helt vildt . 
Mester tog gummistøvler på tog en 
spade og stillede sig hen til mellem-
rummet og fjernede pladen . Rotterne 
væltede ud mod ham og han stod 
helt roligt og hakkede dem ihjel når 
de kom, det var et blodbad uden 
lige .

Vi troede egentlig at vi nu var fri 
for rotterne, men det skulle vise sig 
at det slet ikke var reden der var bag 
ovnene, men reden blev senere fun-
det inde ved siden af i delikatessen 

Det skal siges at Kvickly ikke er i 
bygningen mere og slet ikke findes i 
Kolding mere . Og efter den blodrø-
de morgen i bageriet, fik vi en kasse 
øl sat ind i bageriet og vi holdt 
bageriet lukket resten af den dag, så 
vi kunne få gjort rent overalt . Jeg 
kan stadig høre den larm der var den 
morgen, både skrig fra rotterne og 
lyden når Mester hakkede dem over .

Jeg har inden jeg har skrevet den-
ne historie, kontaktet COOP, som de 
jo hedder i dag og jeg fik besked om 
at den var bestemt ikke gået i dag . 
Og der faktisk er skærpede regler 
for kontakt til kommunen hvis der 
ses skadedyr i butikkerne .

Jeg spurgte i samme forbindelse 
hvordan det kunne være man valgte 
at lukke Kvickly helt i Kolding og 
svaret var . At Kvickly gennem læn-
gere tid havde kørt med et under-
skud og efter Bilka åbnede i Stor-
centeret, var der ikke de store udsig-
ter til at vende den udvikling .

Læs videre i næste nummer af 
Sydvesten

Rotterne i bageriet

Ovnen hvor rotterne huserede 
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Domus · Kolding
Ejendomsmæglere ∙ valuarer ∙ MDE 
6 butikker - ét salær 

Enevold Sørensens Vej 6
6000 Kolding
604@edc.dk

75 52 48 66

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

Har du brug for en

Købermægler

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

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

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

Ejendomsmægler, MDE
Køberrådgiver m/Tryghedsmærke

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

Enevold Sørensens Vej 6
6000 Kolding
604@edc.dk

75 52 48 66

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

Vi gør os
umage

Gode resultater kommer ikke af sig selv.

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

75524866 og bestil et gratis Salgstjek.

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

weekend 06:00 - 16:00

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

www.seestbageri.dk

Seest

TANDPLEJERHUSET 
Slotsalle 11, 1 th · 6000 Kolding
Mail: info@tandplejerhuset.dk
www.tandplejerhuset.dk

Telefon 3048 2181

Ej
er

: T
ri

n
e 

K
o

ck

facebook.com/tandplejerhuset

• Grundig tandrensning
• Tandeftersyn og røntgen
• Paradentosebehandling
• Forebyggende tandpleje
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På kurset vil du få skærpet din iagttagelsessans og påbegynde din udvikling til at male det du ser, og ikke det du tror, du 
ser.
Du vil få trænet øjet og hånden til at arbejde sammen.
Du vil få undervisning i opbygning af en portræt- og landskabsmaleri.

Kursusdeltagerne skal medbringe:
 
- 1 - 2 grundede lærreder, str. 50x60 cm eller 50x70 cm

- akrylmaling Ttitanium hvid, sort, primær rød, primær gul, primær blå, brændt Umbra, brndt Sienna - evt. Cadmium 
Orange Hue.

- pensler, klude, glas/plastbæger til vand, palet, blyant/trækul

- Sort/hvid foto - som kan omsættes til et maleri

Malekursus i Kvarterhuset
Junghansvej 121, Kolding

Portræt- og landskabsmaling med akrylfarver
Tirsdag, den 20. og 27. oktober 2020 kl. 09.00 - kl. 16.00

      med Hans Zachariassen

Hans har udstillet i Kvarterhuset, 
Galleri Fischer og andre steder.

Har undervist i portrætmaling i et 
længere forløb. og har selv modtaget 
undervisning i portrætmaling af 
bl.a. Adam Gabriel og Verner Brems.

På kurset vil du få skærpet din iagttagelsessans og påbegynde din udvikling
 til at male det du ser, og ikke det du tror du ser. 

Du vil få trænet øjet og hånden til at arbejde sammen. 
Du vil få undervisning i opbygning af et portræt- og landskabsmaleri.

Kursusdeltageren skal medbinger:
   - 1-2 grundede lærreder, størrelse 50x60 cm eller 50x70 cm.

   - Akrylmaling (titanium hvid, sort, primær rød, primær gul, primær blå, 
     brændt Umbra, brændt Sienna - evt. Cadmium Orange Hue.

      - Pensler, klude, glas/plastbæger til vand, palet, blyant/trækul
   - Sort/hvid foto - som kan omsættes til maleri.

Pris pr. person kr. 195,00  for to undervisningsdage
Pris pr. person kr. 150,00 for een undervisningsdag

Betaling og tilmeldingen sker i Kvarterhusets cafè hver formiddag 
- sidste frist  13. oktober 2020.

Max. 10 deltagere efter først til mølle princippet.

Arr.: Kvarterhuset, Junghansvej 121, 6000 Kolding

Malekursus i Kvarterhuset
Junghansvej 121, Kolding

Portræt- og landskabsmaling med akrylfarver
Tirsdag, den 27. april og 4. maj 2021 kl. 09.00 - kl. 16.00

          med
Hans	Zachariassen

Pris pr. person kr. 195,-  
(tilmelding	er	bindende)

Betaling og tilmelding 
sker til Henning Hansen 
på telefon nr. 23457555.
 - sidste frist 
20. april 2021.
Max. 9 deltagere efter 
først	til	mølle	princippet	
(antal deltagere følger 
gældende	retningslinjer)
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Sydvestens  annoncepriser
1/8 side kr. 120,00 (88 mm bred x 59 mm høj)
1/4 side kr. 225,00 (88 mm bred x 122 mm høj)
1/2 side kr. 450.00 (180 mm bred x 122 mm høj)
1/1 side kr. 900,00 (180 mm bred x 248 mm høj)
Bagside kr. 1.100,00

Støtter Senhjerneskadede og deres pårørende
Hjerneskadeforeningen Kolding

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

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

SYD:
Domhusgade
tlf. 75 52 31 88

NORD
Galgebjergvej/Munkebo
tlf. 75 52 35 10 

www.liva-stormarked.dk

Alle priser er excl. moms. 
Der gives 10% i rabat på første års 
annoncering
Det er en god ide at annoncere i  
Sydvesten.
Bladet bliver omdelt i 3400 
eksemplarer i måneder  
Feb/Apr/Jun/Aug/Okt/Dec.

 Koldings eneste uddannede skomagermester

Åbningstider: 
mandag-fredag
kl. 12.00 - 16.00
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GÅ SAMMEN - TUR

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

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

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

Turen afsluttes med en kop kaffe i Kvarterhuset. 

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

Nyt pasningstilbud for børn i alderen  

0-6 år i Kolding 

 – opstart 1. marts 2020 
 

 

 

 

 

 

Er du interesseret i at høre mere, så kontakt os på 

tlf 75 53 22 66 eller kontor@lykkegaardskolen.dk, eller 
tag et kik på hjemmesiden www.lykkegaardskolen.dk   

Har du hørt, at 
Lykkegårdskolen starter 

en vuggestue og 
børnehave på 

Junghansvej i Kolding? 

Nyt pasningstilbud for børn i alderen  

0-6 år i Kolding 

 – opstart 1. marts 2020 
 

 

 

 

 

 

Er du interesseret i at høre mere, så kontakt os på 

tlf 75 53 22 66 eller kontor@lykkegaardskolen.dk, eller 
tag et kik på hjemmesiden www.lykkegaardskolen.dk   

Har du hørt, at 
Lykkegårdskolen starter 

en vuggestue og 
børnehave på 

Junghansvej i Kolding? 

Nyt pasningstilbud for børn i alderen  

0-6 år i Kolding 

 – opstart 1. marts 2020 
 

 

 

 

 

 

Er du interesseret i at høre mere, så kontakt os på 

tlf 75 53 22 66 eller kontor@lykkegaardskolen.dk, eller 
tag et kik på hjemmesiden www.lykkegaardskolen.dk   

Har du hørt, at 
Lykkegårdskolen starter 

en vuggestue og 
børnehave på 

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

Vi har åbent efter aftale.

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

nyt

showroom
i kolding

CARL PLOUGS VEJ 67 • 6000 KOLDING  • 28 45 90 40
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Kvarterhusets Loppe/trailermarked
 for børn og voksne

Lørdag, den 17. april 2021 
er aflyst

 

Billeder fra Kvarterhusets julekoncert den 5. december 2020

Kvarterhusets julekoncert blev afholdt 
med behørig afstand og med fuld fokus 
på alle de gældende restriktioner.
Men overholdelsen af alle disse tiltag 
hindrede ikke de fremmødte i, at få 
en god - nogle sagde en fantastisk - 
oplevelse.
Githa Nørby var helt på toppen med sine 
julehistorier, og med en fremragende 
musikalsk opbakning af Michala Petri 
og Lars Hannibal, så blev denne 
eftermiddag en god optakt til julen.
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På besøg hos – 
Vestjysk Bank
Tekst og foto: Henning Hansen

”Sydvesten” er i denne udgave på 
besøg hos Sydvestkvarterets nye 
bankfilial på Haderslevvej 121. 

Kvarteret har faktisk været uden 
pengeinstitut igennem mange år, 
men for 3 måneder siden åbnede 
Den jyske Sparekasse en filial på 
Haderslevvej, som tidligere husede 
et forsikringsselskab. 
Bestyrelsen for Den jyske 
Sparekassen havde, inden de 
etablerede filialen på Haderslevvej, 
besluttet, at sparekassen skulle 
fusioneres med Vestjysk Bank, 
og den 13. januar 2021 vedtog 
aktionærerne fusionen. Så 
”Sydvesten” er altså på besøg hos 
kvarterets eneste pengeinstitut – 
nemlig Vestjysk Bank. 
Filialdirektør Martin Fugleberg 
Smed byder velkommen i de lyse og 
venlige lokaler, som i denne corona 
tid dog ikke er fuldt bemandet. 
To af filialens fem medarbejdere 
arbejder hjemmefra, men i disse 
tider kan man jo heller ikke komme 
ind direkte fra gaden uden en aftale, 
så meget af arbejdet foregår digitalt. 

Som Martin udtrykker det, så sker 
meget af kundekontakten over 
telefonen og/eller ved online møder 
via computeren. Dog er man altid 
åben for fysiske møder – med 
overholdelse af alle de gældende 
Covid-19 restriktioner. 
Det var selvfølgelig også meningen, 
at der skulle være afholdt en stor 
åbningsfest, men det har pandemien 
sat en effektiv stopper for, så 
festlighederne må vente til bedre 
tider. 

Dog har filialen planer om at tilbyde 
online foredrag m.m., så nye og 
gamle kunder stadigvæk kan blive 
informeret om alle de muligheder – 
nye som gamle – som banken kan 
tilbyde. 
På spørgsmålet: Hvad kan Vestjysk 
Bank så tilbyde: svarer Martin: 
– ”Banker ligner hinanden på 
produktsiden, men hos os er 
kunden i centrum. Vi tilbyder alle 
de bankprodukter, som private og 
selvstændige erhvervsdrivende har 
brug for til konkurrencedygtige 
priser. Samtidig er et af bankens 
vigtigste mål at være – Den 
stærkeste lokalbank i Danmark – 
altså med stort lokalt engagement. 
Banken er indstillet på at yde 
støtte både økonomisk og på 
anden vis til foreninger i filialernes 
lokalområder”. 
Det har for Sydvestkvarterets 
vedkommende allerede udmøntet sig 
i støtte til Kolding Boldklub og til 
dette blad, som du lige nu læser. 
”Sydvesten” har nemlig fået 
mulighed for, med økonomisk 
støtte bl.a. fra Vestjysk Bank, at 
vi fremover kan udgive bladet i 
farvetryk. Fantastisk! 
På bankens vegne udtaler Martin: 
”Har foreningerne i området behov 
for støtte til et projekt – stort som 
småt – er man altid velkommen til en 
snak - selv om det for tiden foregår 
med afstand”.

Vestjysk Bank - filial på Haderslevvej 125. (Logo på facaden bliver 
udskiftet senere)

Filialdirektør Martin Fugleberg Smed har 21 års bankerfaring med 16 år som 
leder i forskellige banker bl.a. Arbejdernes Landsbank og Lån og Spar. 
Er lige startet som filialdirektør i Den Jyske Sparekasse - nu Vestjysk Bank - 
med ansvar for filialen og de indtil nu fire medarbejdere.
Martin er født i Randers og har siden 2008 boet i Kolding med sin hustru Heidi 
og deres tre drenge.
Mail: mfs@djs.dk
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Udover at der tilbydes alle de kendte 
bankprodukter, så er det meget 
vigtigt for banken
- at kunderne får en personlig og 
proaktiv rådgivning, 
- at der svares hurtigt, respektfuldt og 
enkelt på de stillede spørgsmål, - at 
der altid er direkte telefon nr./mail til 
rådgiveren, 
- at rådgiveren via sit kendskab til 
kunden og lokalområdet kan rådgive 
bedst muligt. 
Bankens medarbejdere er jævnligt 
på efteruddannelse, så man kan altid 
regne med, at de stillede spørgsmål 
bliver besvaret med den nyeste viden. 
Filialens medarbejdere har alle en 
lang bankerfaring, så der er mulighed 
for at få besvaret alle spørgsmål, men 
skulle det ske, at deres egen viden 
ikke rækker, kan de trække på alle de 
øvrige specialister i bankens andre 
afdelinger eller på hovedkontoret i 
Lemvig. 

Lis Nygaard Ager: har 40 ½ års 
bankerfaring og bor i Lunderskov. 
Mail: lna@djs.dk

Vestjysk Bank er et pengeinstitut, 
som kan rådgive og yde støtte til 
private med hensyn til pension, 
bil- og boliglån, kassekredit, 
realkreditlån, opsparing og 
investeringer i aktier og obligationer. 
For den selvstændige 
erhvervsdrivende er der udover de 
nævnte områder også mulighed for 
professionel sparring til udvikling 
af virksomheden, likviditetsbehov, 
spørgsmål om leasing og andre 
støttemuligheder. Både for private og 
erhvervsdrivende er der selvfølgelig 
diverse selvbetjeningsmuligheder, 
som netbank, mobilbank og 
MobilePay.

Stefan Marc Christensen – har 13 års 
bankerfaring. 
Mail:	smc@djs.dk

”Sydvesten” byder Vestjysk Bank 
velkommen på Haderslevvej og 
siger endnu engang tak for den 
økonomiske støtte som filialen har 
ydet bladet. 

Dejlige lyse 
lokaler både 
i stueetagen 
og på 1. sal

Bestyrelserne i ”Sydvesten” og 
Kvarterhuset ser frem til et godt 
fremtidigt samarbejde. 

Jens Fredeløkke Jensen: har 36 års 
bankerfaring og bor i Kolding. 
Mail: jfj@djs.dk

En sidste afsluttet bemærkning fra 
Martin lyder: 
"Kom ind eller kontakt os og få en 
snak! Vi er altid klar."

Bankens telefon nr.: 76 33 03 00 – 
mail: kolding@djs.dk . 

Åbningstider: mandag – onsdag og 
fredag kl. 10.00-16.00. Torsdag kl. 
10.00 – 17.00.

Klaus Hedeager Jensen: har 37 års 
bankerfaring og bor i Kolding. 
Mail: khj@djs.dk
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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

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

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

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

Mandag kl. 14.00 - kl. 16.00 Videoredigering

Tirsdag kl. 10.00 - kl. 12.00 Lær om billedbehandling

Jørgen Juhl

Onsdag kl. 09.00 - kl. 10.30  Få nye ideer til brug af din PC

Onsdagsholdet er 
midlertidigt stoppet og 
deltagerne mødes om 
mandagen i stedet for
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Kunst i Kvarterhuset
Der er forskellige kunstnere der 
løbende udstiller i Kvarterhuset.

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

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

Bodil Mogensen 
udstiller sine malerier 
i Kvarterhuset indtil 
videre

Ineke Platenkamp
udstiller i Kvarterhuset,
når restriktionrne tillader 
det

Kunst findes i mange forskellige udformninger

Måske som denne "gris" 
set på Bornholm

 - eller disse  
kunstværker.

Der er 
virkelig stor 
spænvidde 
for kunsten.
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Jazz i Kvarterhuset

Jazz med Vestre Jazzværk lørdag den 
4. december 2021

Hvis alt går i den rigtige retning med hensyn til smitterisikoen, så satser vi på at 
fortsætte vore jazzarrangementer i 2021. Dog har vi allerede planlagt udsættelse 

af vore jazzarrangementer til 2. halvår af 2021.
Til den tid håber vi på, at det kan lade sig gøre af afholde koncerter igen. 

Bestilling af billetter m.m. vil blive annonceret i "Sydvesten", hvor vi også vil 
kunne meddele om vi må/kan servere smørrebrød, som vi plejer at gøre.

Frokostjazz 
i 

Kvarterhuset
Lørdag den 12. september 2020 

kl. 12.00 - kl. 15.00

 
 
 
 
 
 
 

 
 

PAUL HARRISON BAND UK/DK. 
 
Engelske Paul Harrisons disker op med et yderst succesfuldt band. Musikalsk dynamik og højt niveau er om noget Harrisons 
varemærke, såvel som et stærkt sammenspillet udadvendt team. Der serverer alt fra up-tempo numre til smukke ballader, i et utal 
af jazzens rytmiske stilarter. Med på holdet er den afholdte og karismatiske Camilla på vokal. Der skrues op for fuldblodsjazz i 
international klasse, som Paul Harrison Band i over to årtier har været storleverandør af på alverdens scener.   
 

 
Line Up: 

Paul Harrison UK. Klarinet/Sopransax/Altsax. 
Bo Møller Petersen DK. Guitar/Banjo/Vokal. 

Søren Stausbøl DK. Piano/Vokal. 
Peter Williams UK. Kontrabas. 

Mikkel Find DK. Trommer. 
Camilla Ernen DK. Vokal. 

 
         

Link til hjemmeside: 

www.harrisonmusic.dk 
 
 

 

 

 

Paul Harrison UK. 
Klarinet/Sopransax/
Altsax. 
Bo Møller Petersen 
DK. 
Guitar/Banjo/Vokal. 
Søren Stausbøl DK. 
Piano/Vokal. 
Peter Williams UK. 
Kontrabas. 
Mikkel Find DK. 
Trommer. 
Camilla Ernen DK. 
Vokal. 

PAUL HARRISON Band

Billetter og smørrebrød kan bestilles
fra den 29. august 2020

på telefon nr. 21 65 26 51

Arr.: Kvarterhusets jazz, Junghansvej 121, 6000 Kolding

Jazz med Paul Harrison Band lørdag 
den 30. oktober 2021

  NEANDERS
Jazz med Neanderes lørdag den 11. september 
2021Jazz med Buffetten Jazz & Blues Band 

enten lørdag den 8. maj  eller lørdag 
den 9. oktober 2021.
Hvis restriktionerne ændres inden den 
8. maj overvejer vi at afholde denne dag 
- ellers bliver det den 9. oktober. 
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Nyt fra
Gademix

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

Email: 
gademix@kfumsoc.dk

Vi er her stadig, 

selv om hverdagen i øjeblikket er 
meget anderledes med restriktioner, 
afstand og lukket indenfor. I januar 
er vi udenfor hver eftermiddag 15-16 
og om aftenen laver vi aktiviteter 
udenfor eller online. Mens jeg skri-
ver dette er vi midt i januar og ven-
ter på endnu et pressemøde. Morgen-
madscafeen er aflyst i januar, men 

NOGET FOR UNGE!

I Gademix arrangerer vi engang 
imellem en aften, udflugt eller andet 
kun for 13-16 årige. Hold øje med 
facebook og snapchat eller kom og 
spørg, hvis du gerne vil vide mere, 
om det vi laver for unge. I øjeblikket 
er hver torsdag aften kun for 13-16 
årige og du kan selv være med til at 
komme med ideer til aktiviteter. 

Siden sidst!

Aflysninger, Cirkusforestilling
Fastelavn og UGE 7

Vi glæder os til forår og sommer

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 

Du kan skrive til os på facebook 
eller gademix@kfumsoc.dk

BLIV FRIVILLIG: 

Vi har en god flok frivillige, men 
har brug for flere frivillige, som kan 
hjælpe 2-3 timer i ugen. Det kan 
være til morgenmadscafe, eftermid-
dag, aften eller i ferier. Opgaverne er 
forskellige: hjælp med mad, bagning, 
spil, musik, kreative aktiviteter, prak-
tisk hjælp, bål, cykelværksted osv. 
Kontakt Viktor på 50517217, hvis du 
vil vide mere eller have en rundvis-
ning i Gademix. 

ÅBNINGSTIDER(når der ikke er 
restriktioner): 

Mandag til torsdag kl.14.00-16.30 
og igen 19.00-21.30 (efter kl.20.00 

sendes alle under 11 år hjem) 
Powerkids hver mandag kl.16-17 i 

Pulzion. Powerkids er et tilbud fra 
Kolding KFUM, hvor alle fra 4. til 6. 
klasse kan afprøve forskellige idræts-
grene og aktiviteter fx håndbold, 
dans, badminton, squash, fodbold og 
meget mere. Du møder bare op og så 
tager de imod dig

Tirsdag morgen har vi morgen-
madscafe kl.7.00 – 7.45

Tirsdag aften har vi træning, gå- 
eller løbetur kl.19-20 udenfor Gade-
mix.

En gang i ugen har vi unge-aften 
for 13-16 årige

Kom ind i Gademix og hør, 
hvad der sker

TAK

Corona - tanker i Gademix
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Sydvesten

Jump i tur 2020 med snacks og kager
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Sydvesten
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Sydvesten

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

Tirsdag
Kl . 09 .00 Dagplejerne
Kl . 10 .00 Stolegymnastik
Kl . 10 .00  PC billedbehandling
Kl . 17 .30 Fællesspisning
 (se side 15)
Kl . 18 .00 Cykelklubben
Kl . 18 .30 Kunsthold
Onsdag
Kl . 09 .00  Dagplejerne
Kl . 09 .30  PC få nye ideer
Kl . 09 .30  Kunsthold 
Kl . 12 .00  Frokost i cafeen
Kl . 13 .30  Bankospil
Kl . 16 .00  Sy-hold
Kl . 16 .30 Lungekor

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

Fredag 
Kl . 09 .00      Legestue 

Søndag
Kl . 09 .00     Cykelklubben

Kvarterhusets 
faste aktiviteter

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

Kvarterhusets  
enkeltarrangementer

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

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

Vær`opmærksom 
på at aktiviteter og 
arrangementer kan 
være aflyst/ændret! 
Følg`med på 
hjemmesiden, 

Facebook eller 
Kvarterhusets
opslagstavler.
Der er ikke 
23457555
planlagt yderligere 

arrangementer 
p.g.a. Covid-19.

Tirsdag, den 23. marts
Kl. 19.00 -
Generalforsamling
Den selvejende institution  

   Kvarterhuset

Torsdag, den 25. marts
Kl. 19.00 -
Generalforsamling 
Sydvest Kvarterets 
Medieforening
 
Fredag, den 16. april
"Sydvesten" udkommer

100 år! 
Vi ønsker Inga Rasmussen til 
lykke med fødselsdagen.
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SydestenAt dannes som menneske varer hele livet 
På Sct. Michaels lægger vi de første byggesten til resten af livet,                   
på et fundament af mange års kultur og traditioner. 

 

Har du spørgsmål, så er du altid 
velkommen til at kontakte os på   

Til. 75 52 28 34                       
Mail: post@sctmichaels.dk 

 

 

På Sct. Michaels er vi et fællesskab, der byg-
ger på det katolsk kristne livs- og menneske-
syn – og det rækker hele vejen fra første dag i 
børnehaven til sidste skoledag i 9. klasse. 

 

Det betyder, at vi - på tværs af alder, interes-
ser og talenter - giver den enkelte rum til at 
være sig selv og plads til at vokse. 

 

Det betyder også, at vi er sammen om at være 
og sammen om at lære, og at alle bidrager til 
at styrke og udfordre hinanden, så vi hver især 
kan udfolde vores potentiale. 

 

Ethvert fællesskab bygger på, at vi har tillid til 
hinanden. En tillid, som også hviler på perso-
nalets engagement og stærke faglighed, som 
giver hver enkelt barn basis for at udvikle inte-
resser og stærke sider. 

 

Tillid giver trivsel, og trivsel er en nødvendig 
forudsætning for at lære og udvikle sig. På Sct. 
Michaels har alle ansvar for hinanden, og vi 
har altid plads til et kram og en nødvendig 
snak. 

 

For os går rummelighed og respekt hånd i 
hånd. Den enkeltes nysgerrighed og det fælles 
engagement skaber den tillid, åbenhed og 
tryghed, et stærkt fællesskab hviler på.  

 

Vores hverdag bygger på to sæt værdier: 

-          Fællesskab og faglighed 

-          Trivsel og traditioner 


