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Desværre kunne vi ikke holde julestue i år på grund af COVID-19, 
men vi håber, at vi ses igen, sunde og raske i 2021. 

Vi ønsker alle en magisk og hyggelig juletid og et fantastisk nytår.
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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  Koldings eneste uddannede skomagermester

Åbningstider: 
mandag-fredag
kl. 12.00 - 16.00

V/ glarmestrene Sørensen
Carl Plougsvej 67 - 69

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

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.

Støt vore annoncører
de støtter os!!
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af Henning Hansen

stiger. Det er i sig selv et problem for, 
dem, der skal betale. 
Ser man historisk på det, så er vore 
annoncepriser ikke blevet ændret siden 
1999, men det kan vi jo ikke sælge en 
prisstigning på – vore nuværende og 
kommende annoncører er vel sådan 
set ligeglade med, hvad annonceprisen 
var for 20 år siden. Vi må ”bare” 
gøre ”Sydvesten” attraktiv at læse, 
og ikke mindst at vore annoncører får 
valuta for pengene ved at indrykke 
annoncer  i bladet. I 1999 blev der 
udgivet 2600 ekspl. hver anden måned 
eller i alt 15600 ekspl. pr. år – nu 
udgives der 20400 ekspl. pr. år– og vort 
uddelingsområde er væsentlig forøget. 
Ja – man kan jo som læser selv regne 
ud, at pris pr. mm annonce ikke er ret 
stor, når man tager i betragtning, at 
bladet faktisk kommer ret vidt omkring. 
Nå – det var en masse skriverier 
om økonomi og farver eller ej, men 
som læser af dette blad har man vel 
også interesse i at vide, hvilke tanker 
bestyrelsen har om at gøre ”Sydvesten” 
endnu bedre i hvert fald indenfor bladets 
layout. Jeg/vi kan ikke garantere, at vore 
indlæg i 2021 bliver meget bedre end i 
2020, men vi vil gøre vort yderste for, at 
næste års udgivelser bliver så gode som 
det står i vores magt og ikke mindst så 
langt vore evner strækker sig. 
Husk – hverken bestyrelsen eller 
redaktionen er professionelle skribenter, 
så smutter der en trykfej, eller bliver 
der skrevet noget sludder – ja så skal 
I tænke på, at ”Sydvesten” ikke er det 
eneste sted, hvor der laves trykfejl eller 
skrives noget sludder.

”Sydvestens” redaktion og bestyrelse 
ønsker alle en glædelig jul og et godt 
nytår, og fortsat god læsning af
nr. 6/2020. 
Vi ”læses” ved i 2021.

  
HUSK!!

Torsdag, den 25.3  2021
 kl. 19.00

afholder Sydvest Kvarterets Medieforening "Sydvesten" ordinær 
generalforsamling i Kvarterhusets lokaler. 

dagsorden ifl.g. vedtægterne.

Kære læsere – I sidder nu med 
årets sidste udgave af ”Sydvesten”, 
og hvilket år! 
Selv om der har været 
– og stadigvæk er – en 
verdensomspændende pandemi, 
så har vi alligevel kunnet udgive 
vort lille blad. Jeg er utrolig 
stolt og glad for, at alle bladets 
frivillige har – uanset Covid-19 - 
bakket op om og ydet deres til, at 
”Sydvesten” har kunnet udgives. 
En særlig tak skal rettes til Peter 
Heesemann, som har trukket et 
stort ”læs” med at få redigeret 
bladet, og som også har skrevet en 
hel del indlæg. Der skal også lyde 
en rigtig stor tak til alle bladets 
annoncører. Vi har heldigvis 
fastholdt de fleste af de ”gamle” 
annoncører, men der er da også 
kommet nye til. 
Som så ofte før skal det alligevel 
skrives igen – støt vore 
annoncører, de støtter os. Bladets 
økonomi er jo afhængig af, at vi 
har et passende antal annoncer 
at indrykke, og det har vi haft 
igennem 2020. 
Bestyrelsen har igennem flere 
år diskuteret spørgsmålet om at 
udgive et blad i sort/hvid eller i 
farver, og denne diskussion vil nok 
fortsætte en rum tid endnu – måske 
også efter en eventuel ændring er 
sket. Dog vil der blive taget en 
beslutning om en ændring indenfor 
den nærmeste fremtid. Beslutter 
bestyrelsen at trykke bladet i 
farver, vil det højst sandsynlig 
betyde, at bladets annoncepriser 
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SKOMAGEREN
Tonny Bredsgaard Nielsen

Lykkegårdsvej 10
6000 Kolding

Telefon 75 53 15 59

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

 Torben Jakobsen, Brandorffsvej 17, 6000 Kolding 

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

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

Denne plads
er

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

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

Sydvesten

Kvarterhus Venner

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

Medlemskab betales enten til:
Arbejdernes Landsbank
Reg . Nr . 5346 Konto nr . 0241797
eller kontant i Kvarterhuset .
Evt. via Mobile Pay
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
K.Ib Laursen -bestyrelsesmedlem
Hanne Østergaard - revisor

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

Multibane ved Kvarterhuset og Pulzion
I 2018 blev der bevilget kr . 900 .000,-  af Kolding Byråd  til fornyelse af det grønne område ved 
Kvarterhuset og Pulzion .
Kvarterhuset og Pulzion gik straks igang med at lave projekter på området, og første etape af 
fornyelsen blev en ny tarzan bane. Petangue banen blev flyttet og kommunens Vej- og Parkafdeling 
har gjort hele området væsentlig mere indbydende .
Vore store ønsker om udbygning af Pulzion og en fuldstænding ændring af det grønne område blev 
som bekendt ikke til noget på grund af  manglende finansiering.  
Projektet er dog stadigvæk i skuffen, så kommer der nye tider ret økonomisk - ja - så er vi klar .
Det sidste nye er, at vi i fællesskab har besluttet at bruge de resterende penge fra budgetbevillingen 
til at etablere en multibane på det eksisterende asfaltområde .
Multibanen henvender sig til alle aldersgrupper, og vi satser på at banen bliver etableret i januar/
februar 2021 .

Placeringen bliver ca . midt på asfaltbanen 
med en størrelse på 12x21 m med bander incl . 
håndboldmål, små fodboldmål og basketstativer 
på tværs . 
På et senere tidspunkt vil der blive etableret lys 
ved banen .  

Billede fra området - der vil stadigvæk 
være plads til andre aktiviteter ved siden af 
multibanen
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Din lokale AutoMester 
går foran på miljøområdet

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

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

Auto Claus
Haderslevvej 145

6000 Kolding

Tlf.: 7550 5059

autoclaus.dk
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Auto Claus
Haderslevvej 145

6000 Kolding

Tlf.: 7550 5059

autoclaus.dk
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HOME-START Kolding 
modtager 40.000 kr. fra 
Poul Erik Bech Fonden:

Tekst og foto: Gitte Uttrup

Home-Start Kolding har igennem 
de seneste 3 år haft deres gang i 
Kvarterhuset, og har igennem deres 
virke været med til at udbrede kend-
skabet til Kvarterhusets aktiviteter 
og arrangementer. I forbindelse med 
at Home-Start Kolding har fået til-
delt en stor donation bringer "Sydve-
sten" dette indlæg:

Frivillige og familier på udflugt 
til Givskud Zoo

Alle bliver berørt af coronakrisen, 
men nogle har været hårdere ramt 
end andre. 

Udsatte børn betaler en særlig høj 
pris, og det er nu en afgørende opga-
ve at mindske krisens følgevirknin-
ger mest muligt. 

HOME-START Kolding er en af 
de foreninger, der tager denne opga-
ve på sig ved at hjælpe småbørnsfa-
milier i en presset hverdag. Forenin-
gen har netop modtaget en donation 
på 40.000 kr. fra Poul Erik Bech 
Fonden, og derfor kunne de i starten 
af efteråret invitere 95 børn og voks-
ne på udflugt til Givskud Zoo.

Coronakrisen kan sætte varige 
spor hos socialt og økonomisk 
trængte familier, og derfor er det 
centralt, at der bliver gjort en indsats 
for at samle udsatte børn op. 

Home-Start er en af de foreninger, 
der brænder for at gøre en forskel for 
pressede småbørnsfamilier. De frivil-
lige i foreningen besøger en familie i 
to timer hver uge i minimum et halvt 
år, og så vælger familierne selv, hvad 
de har behov for hjælp til. 

Det kan være at lytte til forældre-
ne, hjælpe med madlavning, lege 
med børnene og meget andet. For-
eningens arbejde er udfordret af 
coronakrisen, og derfor besluttede de 
frivillige at tænke nyt og gøre noget 
ekstra for de familier, der er særligt 
ramte i denne tid. 

Gitte Uttrup, koordinator i HOME-
START Kolding, siger: ”I Home-
Start vil vi gerne støtte op om fami-
lievenskaberne, og vi havde stor lyst 
til at gøre noget ekstraordinært i den-
ne svære tid. 

Vi ansøgte derfor Poul Erik Bech 
Fonden om et beløb, så vi kunne 
gennemføre et arrangement for alle 
de børn og voksne, der er en del af 
vores organisation i Kolding. Poul 
Erik Bech Fonden har været meget 
gavmilde og endda sat barren lidt 
højere, end det vi selv bad om. Den 
gavmilde donation gjorde det muligt 
for os at tage til Givskud Zoo med 
frivillige og familier.”

Arrangementet blev afholdt den 

26. september med 95 deltagende, og 
det var en stor succes fortæller Gitte 
Uttrup: ”Alle har meldt tilbage og 
takket for muligheden for sådan en 
fantastik dag. Børnene var især 
begejstrede for ’Rør-og-Spørg’, hvor 
en af parkens medarbejdere fortalte 
os om dyrene, viste kranier og gav os 
mulighed for at røre ved dyreskind, 
en elefantfod og et elefantøre. 

Derudover var turen i bilen rundt 
på savannen populær, og den bød på 
nærkontakt med bøfler, giraffer og 
løver. Vi så sågar en antilopeunge 
blive født. Alt i alt havde vi en helt 
igennem vellykket dag, hvor samvær, 
nærvær og glæde var i højsædet.” 

Preben Balle, EDC Erhverv Poul 
Erik Bech Kolding, stod for selve 
overrækkelsen. Han udtrykker stor 
respekt for de frivillige i HOME-
START: ”Bag os er Poul Erik Bech 
Fonden, som via overskuddet fra 
mæglervirksomheden støtter forenin-
ger, som brænder for at gøre en for-
skel for udsatte børn, og det er 
HOME-START et rigtig godt eksem-
pel på. HOME-START har hjertet på 
rette sted, og de gør alt for at hjælpe 
udsatte småbørnsfamilier. Jeg er glad 
for, at donationen gjorde det muligt 
at skabe en mindeværdig udflugt for 
så mange børn og voksne. Det lyder 
virkelig til, at de har haft en skøn 
dag.

Fra venstre ses: Gitte Uttrup - 
koordinator  Jette Danielsen - koor-
dinator

Henriette 

Erik 
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TØMRERFIRMAET
Eriksen & Sønner

Blochsvej 16
6000 Kolding
CVR: 29959064

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

Chr .d .4’s vej, 6000 Kolding
      Telefon nr . 75 52 97 20

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

Et godt madsted i en hyggelig 
idylisk kro

"Skal du holde fest er Den  
Gyldne Hane bedst"

Sydvesten

DIT VALG - VORES HJERTESAG

Kolding - Haderslev - Vamdrup 
tlf.7552 6389

www.soegaards-begravelsesforretning.dk

SØGAARDS 
BEGRAVELSESFORRETNING

- en del af Begravelse Danmark
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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 til: 
Kvarterhusets Cafè eller 
Henning Hansen

  
HUSK!!

Tirsdag, den 23.3.  2021
 kl. 19.00

afholder Den selvejende
 institution Kvarterhuset 

ordinær generalforsamling
 i 

Kvarterhusets lokaler. 

Dagsorden iflg. vedtægterne.

2020 er efterhånden ved at rinde 
ud – og set fra Kvarterhusets side 
har året været en utrolig speciel 
periode. Siden 11/3 2020 har huset 
været nedlukket i 3 måneder, og 
en ”ferieperiode” på 1 måned. 
så der har været 5 måneder til 
fri afbenyttelse. Det har dog 
været så som så med det, vi har 
kunnet foretage os af aktiviteter 
og arrangementer og ikke mindst, 
hvad vi hver især har haft lyst/frygt 
for at ville deltage i eller foretage 
os i det hele taget. 
Kvarterhuset har heldigvis været 
åben for de fleste af aktiviteterne, 
og det synes jeg er rigtig godt, 
men vi skal hele tiden være 
opmærksomme på at overholde alle 
de givne restriktioner. 
Ingen ved, hvor lang tid Covid-19 
vil styre os, så det har også været 
en vanskelig opgave at planlægge 
Kvarterhusets fremtidige aktiviteter 
og arrangementer. Bestyrelsen må 
erkende, at vi er gået i en form for 
venteposition og ser tiden an med 
hensyn til en plan for fremtiden.
Tak til alle jer brugere og frivillige 
holdledere, som har gjort jeres til, 
at hverdagen i denne svære periode 
- til en vis grad - har været til at 
komme igennem. 
Samtidig med, at der har været 
færre brugere i Kvarterhuset, så 
kan bestyrelsen desværre også 
konstatere, at omsætningen i cafeen 
og udlejning af lokaler selvfølgelig 
ikke har kunnet  leve op til det 
forventede. 
Når omsætningen ikke er der, og 
udgifterne stiger – ja så bliver 
årets resultat ringe. Vi kan i den 
forbindelse være heldige med, at vi 
ikke er så hårdt ramt, som så mange 
andre - men træls er det. 
Som vi har informeret om tidligere, 
så har vi fået en hel del nye 
foreninger og dermed brugere i 
Kvarterhuset, og det giver sammen 

med alle vi ”gamle” lidt liv i huset.
I kolonihaveforeningen Mosvig har 
Kvarterhuset en have, som er delt op 
i bede. Disse bede har igennem 2020 
været ”udlejet” til nogle rigtig flittige 
havefolk. De har udover at ordne 
deres eget bed sørget for, at hele 
haven har været holdt i fineste stand. 
Stor tak til jer. 
Når disse linjer læses, har vi – 
hvis alt er gået godt – afholdt 
Kvarterhusets julekoncert med 
Githa Nørby, Michala Petri og Lars 
Hannibal. Nu er der længe til næste 
udgave af ”Sydvesten”, men det kan 
være, I får et par billeder fra denne 
julekoncert at se på det tidspunkt. 
På side 7 er der en fyldig beskrivelse 
af det tiltag, som vi i samarbejde 
med Pulzion har igangsat – nemlig 
etableringen af en multibane på 
asfaltbanen ved siden af Parkour 
anlægget. 
Vi håber, at den nye multibane 
sammen med Tarzan banen, petanque 
banen og sandanlægget - ja hele det 
grønne område - vil blive til glæde 
for både børn og voksne.
Jeg vil til slut ikke undlade at gøre 
opmærksom på, at Kvarterhuset 
holder ordinær generalforsamling 
tirsdag den 23. marts 2021 
kl. 19.00 i Kvarterhuset. 
Der er 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 
suppleanter på valg, så sæt allerede 
nu kryds i kalenderen. så I husker 
denne vigtige dag for foreningen. 
Selvfølgelig ved vi på nuværende 
tidspunkt ikke, om vi må/kan afholde 
generalforsamlingen på grund af de 
til den tid gældende restriktioner, 
men nu er datoen fastlagt. 
I øvrigt er Kvarterhusets kalender 
for 2021 vedlagt ”Sydvesten”, og 
på denne er nogle at de planlagte 
arrangementer noteret – dog med det 
forbehold, at ting kan ændres.

Tak for året 2020 – og vi ønsker alle 
en rigtig glædelig jul og et godt og 
lykkebringende nytår. 

Jeg håber, at vi kan ses i Kvarterhuset 
i 2021. 

Glædelig jul!
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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

 BANKO ER AFLYST IN
DTIL

 VID
ERE!

 BANKO ER AFLYST IN
DTIL

 VID
ERE!
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Blomster og Brugskunst

No. 125

HUSK DAGENS BUKET
kr. 125,00

Haderslevvej 125
6000 Kolding
75 53 88 82

www.butik125.dk

Vi laver alt indenfor binderi til bl.a.
Bryllup, Firmafester, Begravelsen osv.

Kom og se vores store butik med mange
forskellige varer lige fra skeer til senge

til smarte t-shirts.

Hvis du har lyst til at blive frivillig
medarbejder, hører vi gerne fra dig.

Har du ting eller møbler til overs,
er du velkommen til at kontakte os.

Ved at give ting til LUMI Genbrug
og ved at købe i vores butik,

hjælper du os med at hjælpe andre.

Åbningstider: Man-fredag 13-17, lørdag 10-13

Mosevej 68, Kolding. Tlf. 2331 5181
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Retningslinjer ved brug af Kvarterhuset:

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

Tidspunktet om tirsdagen kan være ændret  - 
kontakt Kvarterhuset . Mindeord

Erik Thomsen er gået bort og vore tanker og 
medfølelse går til hans hustru Birgit og familien.

 ”Sydvesten” og Kvarterhuset har mistet en solid 
støtte i Erik, som igennem hele bladets og husets 
levetid altid har været klar til at hjælpe med både 
store og små opgaver. 

Stor tak til Erik.

Æret være hans minde.

P.b.v.
Henning Hansen
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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

Fredagsrøveren
Da jeg kom tilbage fra min tur på 

skolebænken var der en underlig 
stemning i bageriet og jeg kunne 
ikke forstå hvad der var sket. Jeg 
havde fri hver onsdag, hvilket betød 
at jeg hyggede mig med vennerne 
om tirsdagen hvor jeg jo ikke skulle 
op tidligt onsdag. 

En tirsdag aften kom jeg hjem, og 
min mor åbnede døren helt grøn i 
hovedet og spurgte hvor, jeg havde 
været. Hun kunne så fortælle at kri-
minalpolitiet havde været forbi for at 
afhøre mig i en sag om indbrud, og 
mine forældre var naturligvis meget 
bekymrede over, hvad der var sket, 
Kriminalbetjenten havde lagt en 
besked til mig om at jeg skulle kon-
takte ham. Det der var sket mens jeg 
ikke var hjemme, var at Kriminalbe-
tjenten havde banket på døren hos 
mine forældre, men da min mor hav-
de natarbejde på Ekstra Bladet, lå 
hun og sov. Betjenten gik rundt om 
huset og ned til kældervinduet, hvor 
der var soveværelse og bankede på. 
Min mor bad ham gå op til fordøren, 
lukkede ham ind, lavede kaffe og 
forklarede så hvem Mester Brian var. 
Det fik åbenbart nogle ting til at pas-
se, så han ville gå tilbage på kontoret 
og tjekke nogle ting.

 Jeg skulle møde op dagen efter på 
Politistationen i Kolding, hvor jeg 
blev afhørt af Kriminalbetjent Lyk-
kestrøm. Han kunne fortælle, at jeg 
var blevet anmeldt for indbrud i 
mesters ejendom. Jeg kunne uden 
problemer gøre rede for min færden 
den dag hvor det skulle være sket, så 
det kunne ikke være mig der havde 
gjort noget. Min mor havde jo så 
dagen før på et tidspunkt spurgt, om 
de da ikke er klar over hvem Mester 
Brian var.

Det næste vi fik at vide om sagen 
var at mester Brian var blevet vare-
tægtsfængslet, mistænkt for flere 
væbnede røverier i flere dagligvare-
butikker og andre bagerier. Jeg troe-
de ikke på det, ville nok ikke tro det, 

så min svoger smed mig ud i bilen 
og kørte mig ned til politistationen 
hvor man kunne se begge hans biler 
stå i et aflåst område, så der var 
ingen tvivl. Jeg så aldrig Mester Bri-
an mere, men modtog et brev fra 
ham mens han var i fængsel.

Mit bud er at han brugte alt for 
mange penge i forhold til hvad han 
kunne tjene hjem på bageriet. Ud 
over Sønderport Bageri havde han 
købt to bagerier mere som fungerede 
som udsalg. Det dumme i det kon-
cept var at de lå meget tæt på hinan-
den og derved nærmest konkurrerede 
med hinanden. 

Der ud over havde han skiftet den 
gamle varebil ud med en stor 4 hjuls 
trækker der virkelig var uhændig når 
man skulle pakke brød ud i den. Som 
privatbil havde han købt en, som der 
kun var 2 af i landet. Så der skulle 
hives penge hjem.

Mens han var varetægtsfængslet og 
ventede på retsagen, blev hans 
sportsvogn smadret i et uheld. Derfor 
fingerede Mester Brian et maveonde 
og blev kørt til Kolding Sygehus 
hvor han i et ubevogtet øjeblik kunne 
hoppe ud fra 2 sal og forsøge at flyg-
te, han kom bare ikke så langt da han 
brækkede begge ben (hælene) i fal-
det.

Jeg har alle de artikler der 
omhandler denne historie, og jeg har 
udelukkende fortalt hvordan jeg 
oplevede alt det der skete og dermed 
ikke skrevet noget, som ikke er ble-
vet skrevet om før i de artikler  
 
En ny start.

Mester Brian røg altså bag trem-
mer mens hans kæreste forsøgte at 
køre bageriet videre, så jeg mødte op 
som jeg skulle og det gjorde jeg ind-
til at der begyndte at være problemer 
med at få udbetalt løn .

Men det gjorde at jeg sammen med 
mine forældre mødte op på min fag-
forening NNF og forklarede dem 
hvad der var sket og da Mester jo var 
fængslet kunne han jo af gode grun-
de ikke være min læremester og der-
for kunne min kontrakt blive ophæ-
vet . Men det var ikke bare lige at fin-
de et nyt sted, der ville overtage min 
kontrakt . Men da mesteren Gert i 
bageriet i Kvickly Kolding hørte 
hvad der var sket, blev jeg kaldt til 
samtale der og fik lov til at gøre min 
læretid færdig der . 

Der blev skrevet en hel del om det i avisen 
og Lasse har gemt alle artikler på hans 
facebook side 

Mester Brian købte sig en Nissan Datsun 
280 ZX turbo targa 

Mester Brians upraktiske 4 hjuls trækker
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Gert gik til gymnastik med mine 
forældre og de snakkede med ham 
om hvad der var sket og det synes 
han var synd og derfor fik jeg chan-
cen der .

 Problemet var bare at da jeg hav-
de ophævet min kontrakt, selv om 
min gamle mester var i fængsel, så 
fik jeg en karantæne og skulle derfor 
vente 3 uger, før jeg måtte starte . De 
tre uger fik jeg arbejde i et bageri  
som Dancake havde købt hvor de 
udelukkende lavede pitabrød og jeg 
var i pakkeriet, mens min svoger 
stod for at lave alt den dej der kom 
igennem . En anden person der arbej-
dede med at lave pitabrød var en 
amerikaner der hed Barry . Barry var 
træner for det Amerikanske fodbold-
hold der var i Kolding dengang og 
holdet hed Kolding Chiefs . Han fik 
mig lokket til at komme til en træ-
ning og allerede første træning i den 
gamle boblehal ved stadion fik jeg 
fuldt udstyr på og vi skulle line op i 
to rækker over for hinanden og så 
ellers tackle hinanden . Den første 
tackling jeg lavede, blev også den 
bedste tackling jeg nogensinde kom 
til at lave og jeg fik sat modstande-
ren på røven . Han fik skæld ud med 
orderne ”Arni! What the hell are you 
doing? Thats the new guy!!” . Arni 
blev en af mine venner, men som 
desværre er flyttet til Norge (men 
godt for ham) . Vi skriver til hinanden 
og han banker mig stadig hvert år i 
NFL picks J  

Men endelig kom dagen hvor jeg 
måtte starte i Kvickly og det var en 
super fed oplevelse lige fra start af . 

Der var ud over mig, en lærling mere 
samt Mester og tre svende hvoraf 
den ene stort set kun lavede kager . 

Mester Gert var af den gamle skole, 
så man skulle som lærling pænt hen 
og give hånd til Mester og man 
sagde pænt farvel når man gik hjem 
igen . Og sådan var det bare .

Jeg følte virkelig at jeg først 
begyndte at lære noget efter jeg 
startede her og der var en god stem-
ning i bageriet og vi havde det godt 
med hinanden . 

Det allerbedste ved at skifte var 
det faktum at FDB (som COOP hed 
dengang) sendte alle deres bager-
lærlinge til Holstebro, så det så jeg 
virkelig frem til .
Den anden lærling Peder dyrkede 
styrketræning i sin fritid og var bred 
som et hus og han lokkede mig med 
til en træning og han haglede mig 
gennem en masse forskellige øvel-
ser, så jeg knap nok kunne gå eller 
løfte mine arme de næste to dage  
 
Holstebro Tekniske Skole 
Som sagt skulle jeg til Holstebro 
på min anden skoleperiode igen 
på 10 uger, og den største forskel 
var, at jeg skulle bo på skolen på 
skolehjem da der var langt fra 
Kolding .
Jeg skulle dele værelse med Mark 
som kom fra Nordjylland (Skals 
Bageri) og det var ham jeg fik 
min hue af . Allerede den 4 dag var 
vi begge lige ved at blive smidt 
hjem da Mark havde fyldt hele 
skabet op med øl fra Tyskland, vi 
forklarede begge to, at vi ikke var 
klar over den regel, så vi slap med 
en advarsel, selv om jeg ikke havde 
noget med det at gøre .
Lærerne på stedet var vildt dygtige 
og man lærte en masse mens man 
havde undervisning . Man kom 
til Holstebro søndag eftermiddag 
og det var så kutyme at gå i byen 
søndag, mandag, tirsdag, onsdag, 
torsdag aften og efter undervisning 
fredag tog man hjem til Kolding 
og denne gang skulle man ikke på 
arbejde i weekenden .
Byen Holstebro var en spændende 
by der var delt ind i tre zoner, 1 
zone til bagerne som holdt til på 
Kruset, Zone 2 var til slagterne 
mens Zone 3 var til soldaterne, 
de havde fx Diskoteket Riverside 

Lasses nye start hos Kvicklys bageri i Kolding

hvor der var strip og topløs betjening 
(piger naturligvis) så der ville man jo 
gerne hen, for at følge med de andre 
jo .
Jeg stod på et tidspunkt på toilettet i 
Riverside ved pisserenden og passede 
mig selv, da to brede soldater kom 
ind og stillede sig på hver deres side 
af mig og klemte mig ind og spurgte 
”er du bager?” hvortil jeg svarede 
nej, ”er du slagter?” nej nej det er 
jeg ikke, jeg går på gymnasiet på 2G 
og er bare i byen, de grinede og gav 
mig et klask i ryggen og bød mig 
velkommen 
En anden gang samme sted, sad vi i 
baren og drak nogle øl da en meget 
smuk pige kom ind og dansede hip 
hop på dansegulvet, som hun virkelig 
var god til . Jeg var selv senere på 
dansegulvet til Bom shake the room 
med the fresh prince og mente da 
selv at det kunne jeg da godt . Spurgte 
så senere pigen der om hun ikke 
kunne lære mig at danse hip hop, hun 
kiggede på mig og sagde at hun skam 
havde set mig danse og hun ville 
gerne give op på forhånd 
Men man lærte virkelig noget på 
skolen og faglærerne var virkelig 
gode . En af lærerne havde bygget 
hele landsbyen fra Asterix med 
figurerne i marcipan mens en anden 
havde lavet Holger Danske som 
skalafigur af smør .
Hver gang vi havde været i byen, 
havde vi en rute vi gik og vi kom 
derfor altid forbi Miami pizza og jeg 
fik hver gang en slice med pepperoni 
og chili og det var næsten altid 
sikkert at jeg stod og kastede op lidt 
længere henne af vejen, fordi chillien 
var for stærk .
En anden ret sjov ting var en fra 
holdet var i hjemmeværnet og havde 
fået lov til at deltage i en stor øvelse 
i området rundt om Holstebro . Og 
nu kan jeg ikke helt huske hvorfor, 
men jeg var på vej tilbage til mit 
værelse, drejer om hjørnet og står nu 
lige ansigt til ansigt med en bevæbnet 
mand i fuld uniform og camouflage 
i ansigtet, damn jeg vågnede lige 
pludselig der .

Lasses historie fortsæter i næste 
udgave af Sydvesten .
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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 2. og 9. februar 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 
26. januar 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.

Her er plads 
til din

 annonce
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GÅ SAMMEN - TUR

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

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

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

Turen afsluttes med en kop kaffe i Kvarterhuset. 

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

Nyt pasningstilbud for børn i alderen  

0-6 år i Kolding 

 – opstart 1. marts 2020 
 

 

 

 

 

 

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

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

Har du hørt, at 
Lykkegårdskolen starter 

en vuggestue og 
børnehave på 

Junghansvej i Kolding? 

Nyt pasningstilbud for børn i alderen  

0-6 år i Kolding 

 – opstart 1. marts 2020 
 

 

 

 

 

 

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

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

Har du hørt, at 
Lykkegårdskolen starter 

en vuggestue og 
børnehave på 

Junghansvej i Kolding? 

Nyt pasningstilbud for børn i alderen  

0-6 år i Kolding 

 – opstart 1. marts 2020 
 

 

 

 

 

 

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

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

Har du hørt, at 
Lykkegårdskolen starter 

en vuggestue og 
børnehave på 

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

Vi har åbent efter aftale.

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

nyt

showroom
i kolding

CARL PLOUGS VEJ 67 • 6000 KOLDING  • 28 45 90 40
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Er du jobsøgende 
og savner fællesskab, inspiration og 

sparring i din jobsøgning?Besøg 
Powerjobsøgerne i Kvarterhuset!

Powerjobsøgerne, Danmarks største 
gratis jobsøgningsnetværk rykkede det-
te efterår ind i Kvarterhuset . 

Hver tirsdag og torsdag fra kl . 9 .00 – 
14 .00 afvikles netværksmøder, hvor 
jobsøgere i alle aldre og fra alle bran-
cher giver hinanden inspiration, spar-
ring og jobsøgningsglæde .

 
90 % til jobsamtale inden for 3 

måneder og 70 % i job inden for 6 
måneder .

Det er Powerjobsøgernes målsæt-
ning . Og selvom Covid19 har besvær-
liggjort tingene en smule, så er det sta-
dig en målsætning, der bliver nået .

  
Jobsøgningsglæde er vigtig!

Jobsøgning kan være en rigtig svær 
situation at være i . Det kan være udfor-
drende, fuldt af nederlag og ensomhed . 
Men det behøver det ikke at være .

 
”Som medlem af Powerjobsøgerne 

får man et fantastiske netværk med 
andre, der står i samme situation som 
en selv,” fremhæver Dorthe Birkelund 
Rasmussen, som er ansat facilitator i 
netværkets afdeling i Kolding .

 

”Fællesskab, inspiration, motivation 
og sparring – det er det, vi giver hinan-
den hos Powerjobsøgerne . Og det er 
det, der skaber jobsøgningsglæde . Og 
ordet ”jobsøgningsglæde” er alfa og 
omega for os”, forsætter Dorthe . ”Vi 
tror nemlig stærkt på, at glade jobsøge-
re kommer hurtigere og bedre i job” .

 
Hver tirsdag i lige uger kl . 13 .00 

afholdes informationsmøde for nye – 
også i Kvarterhuset . 

 
Tilmelding foregår ved at fremsende 

en mail med navn og hvilken dato du 
gerne vil deltage til pjskolding@gmail .
com .  

Læs mere www.powerjobsøgerne.dk og 
tjek os ud på Facebook under gruppen 
”Powerjobsøgerne LIVE”.

Dorthe Birkelund Rasmussen
Facilitator og Eventmager

Godkendt og registreret som 
socialøkonomisk	virksomhed
Arrangører af Fest For Fyrede 

Landsorganisationen 
Powerjobsøgende
Direkte 24 59 60 00
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På besøg hos ….

I denne udgave af ”Sydvesten” 
er vi på besøg på hjørnet af 

Haderslevvej og Mosevej – på dette 
meget iøjenfaldende sted, hvor 
ejendomsmæglerfirmaet BoligKol-
ding har ”slået” sig ned. På denne 
skønne efterårsmorgen med strålen-
de solskin byder indehaver Erik 
Steenholdt og Knud Erikstrup os 
velkommen i deres dejlige lokale 
med en god kop kaffe – og selvføl-
gelig også en god gang ”snak” om 
deres forretning.

Som Erik slår fast med det sam-
me, er BoligKolding ikke med i 
nogen ejendomsmæglerkæde, så 
man er selv herre over alle de 
områder, der kræves for at få en 
mæglerforretning til at fungere.

Erik og Knud slår fast, at de med 
deres kendskab til – det at sælge 
boliger – fuldt ud kan matche alle 
de større kæder. Sommetider kan 
det for en sælger være en god ting, 

at det er et mindre – ret størrelses-
mæssigt – ejendomsmæglerfirma, 
som varetager salget. 

Det bliver måske lidt mere person-
ligt, fordi kontakten imellem sælger 
og mægler alt andet lige vil være let-
tere. 

BoligKolding er medlem af Dansk 
Ejendomsmæglerforening og under-
lagt dens standarder, herunder med 
adgang til alle former for beregnin-
ger og dokumenter, ansvarsforsikring 
og rådgivning helt på linje med de 
store kæder. 

I Danmark er det et krav for at 
være mægler, at man skal deltage i et 
vist antal kursusdage hvert år, så man 
hele tiden er på højde med alle regler 
og paragraffer. Efter Erik og Knuds 
mening er det en sikkerhed for, at 
kunderne altid får den rigtige hjælp i 
forbindelse med en bolighandel. I 
øjeblikket er salget af boliger i Kol-
ding på et fornuftigt niveau, og inde-
haver Erik Steenholdt kan ikke klage 
over aktiviteten i virksomheden.

Der har været godt gang i salget 
igennem de 2 år, som BoligKolding 
har været i gang. Covid-19 pandemi-
en har ikke umiddelbart påvirket sal-
get, men alle er helt på det rene med, 
at alt kan ændres lige pludselig. 

En lille kort gennemgang af den 
nye tilstandsrapport, som fremtidige 
købere (og sælgere) nu kan få som 
supplement til alle de øvrige oplys-

ninger, der er til rådighed ved salg/
køb af en bolig. 

De mange sider i den nye tilstands-
rapport kan nok give en vis usikker-
hed for både køber og sælger, men 
som Erik udtaler, så er det væsent-
ligt, at mægleren sætter sig sammen 
med køber (og sælger) og gennemgår 
rapporten, så tvivlen ved de mange 
forskellige farver og forklaringer, 
som tilstandsrapporten angiver, bedre 
kan blive forklaret udfra et fagligt 
synspunkt. 

I øvrigt tilbyder BoligKolding også 
køberrådgivning, som betyder, at en 
køber kan henvende sig til forretnin-
gen og få Erik og Knud til at være 
med til at hjælpe med en vurdering 
af den nye bolig – det kunne f.eks. 

være en gennemgang af prisen, servi-
tutter, dokumenter, økonomi m.m. – 
ja alle de forhold, som en køber står 
overfor.  

Selvfølgelig er der også en 
omkostning for køber ved denne råd-
givning, men denne form for ekspert-
hjælp er nok givet godt ud, hvis man 
er i tvivl, om det er det rigtige valg – 
eller måske er førstegangskøber.

  Erik Stenholdt
Knud Erikstrup
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Knud Erikstrup har været ansat i 
BoligKolding i 2 år, og har et solidt 
kendskab til ejendomsmægler faget 
igennem mere end 30 år. Startede 
dog tilbage i tiden med en læretid og 
senere ansættelse i Privatbanken i 
Kolding igennem 10 år. Under dette 
ansættelsesforhold blev han uddannet 
mægler, og herefter har det ”kun” 
været ejendomsmæglerfaget, hvor 
han har haft sit virke. Erik bor sam-
men med sin hustru i Kolding.

Erik Steenholdt har ligeledes 
over 30 års erfaring indenfor mæg-
lerfaget. Han startede som elev ved 
de dengang kendte ejendomsmæg-
lere Sindbjerg og Martinsen – fak-
tisk lærte Erik og Knud hinanden at 
kende her – men har igennem årene 
været ansat hos andre ejendoms-
mæglere, bl.a. Nybolig og EDC. 
Erik bor i Sydvest Kvarteret med 
sin hustru og 3 børn og har ligesom 

Knud et stort kendskab til boligmar-
kedet. 

”Sydvesten” takker Erik og Knud 
for dette interview og ønsker et for-
sinket velkommen til Sydvest Kvar-
teret. Yderligere information: Bolig-
Kolding, Haderslevvej 156, 6000 
Kolding, telefon nr. 75522424 – 
www.boligkolding.dk.  Erik Steen-
holdt: es@boligkolding.dk . Knud 
Erikstrup: ke@boligkolding.dk

KOM MED UDEN-
FOR!

Nyt tilbud til børn og unge fra Syd-
vestKvarteret, som vil være med til 
sjov og aktiv træning

Trænings-tirsdag er et aktivitetstil-
bud til børn i alderen 8 til 16 år som 
afholdes hver tirsdag fra kl. 19.00 til 
20.00. 

Til træningen vil der være frivillige 
voksne fra Gademix og den 
boligsociale medarbejder 

Jacob til stede. Træningen til Træ-
nings-tirsdag er inspireret af Crossfit, 
men er også inspireret af en legende 
tilgang til motion. 

Det er et særligt fokus på, at træning 
skal være sjovt og at børn oplever 
hvordan bevægelse og træning kan 
give glæde og overskud og hvordan 
det kan gøres på en enkel og billig 
måde. 

Trænings-tirsdag er et tilbud til alle 
lige meget hvor stærk, 

hurtig eller udholdende man er i 
forvejen. 

Træningstirsdag er gratis og foregår 
udenfor - derfor er passende tøj vig-
tigt.

På grund af de nuværende restriktio-
ner er tilmelding nødvendigt. Det kan 
gøres til Jacob Andersen på 29288776 
eller til en af de voksne i Gademix. Vi 
glæder os til at se jer.

Udendørs træning med Gademix (Fto Viktor Jacobsen)
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Reparation-Service-Klar til syn-Sporing-Nye dæk
Alu/stålfælge-afbalancering-Montering af dæk op til  24” 
4 hjuls udmåling

Specialisten med den gode service
VI HAR  ALTID ET GODT TILBUD

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

Harry W. Bech

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

Jørgen Juhl

Peter Heesemann

Peter Heesemann

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

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

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

Mandag kl. 14.00 - kl. 16.00 Videoredigering

Tirsdag kl. 10.00 - kl. 12.00 Lær om billedbehandling

Jørgen Juhl

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

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 til 
udgangen af december 
måned 2020 .

Ineke Platenkamp
udstiller i Kvarterhuset 
indtil udgangen af april 
måned 2021

Fernisering i Kvarterhuset
Tirsdag, den 12. januar 2021  
  kl. 1600.

Ineke Platenkamp og 
Kvarterhuset invitere 
til fernisering i 
Kvarterhuset lokaler.

Alle er Velkommen-

Tirsdag den 20/10 2010 blev der 
afholdt fernisering over de malerier 
som Bodil Mogensen har udstillet i 
Kvarterhusets lokaler.
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Jazz i Kvarterhuset
Hvis alt går i den rigtige 
retning med hensyn til 

smitterisikoen, så satser 
vi på at fortsætte vore 

jazzarrangementer i 2021. 
Allerede den 13/3 2021 er 
Vestre Jazzværk klar til at 

spille for jer.

Bestilling af billetter vil blive 
annonceret i næste udgave 

af "Sydvesten", hvor vi også 
vil kunne meddele om vi må/

kan servere smørrebrød, 
som vi plejer at gøre.

Den 8/5 havde vi egentligt 
engageret JazzBuffetten, 

men de har nu ændret 
navn og lidt i besætningen. 

Navnet er ændret til 
Buffetten Jazz & Blues Band

 men det vil vi skrive mere 
om næste gang.   

Planlagte frokostjazz 
arrangementer i 2021:

Lørdag den 13/3
Vestre Jazzværk

Lørdag den 8/5
Bufffetten Jazz & Blues 
Band

Lørdag den 11/9:
Neanders Jazzzband

Lørdag den 30/10:
Paul Harrison Band

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

Jazz med Vestre Jazzværk lørdag den 13. marts 2021
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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 og vores 
morgenmadscafe er godt i 

gang hver tirsdag kl .7 .00 - 7 .45 Her 
er der morgenmad og en god start 
på dagen for børn og unge . Der er 
ingen tilmelding til morgenmadscafe, 
maden er gratis, vi hjælpes med at 
gøre det hyggeligt og tænder lys for 
hinanden . NOGET FOR UNGE!I 
Gademix arrangerer vi engang imel-
lem 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!

Vi har åbent mandag til torsdag og 
vi er ude så meget som muligt hver 
eftermiddag. Det kan være ved 
BMX-banen eller du kan låne en 
bold i Gademix, så du og dine ven-
ner selv kan begynde rundbold, 
basket eller en fodboldkamp. Des-
værre blev vores pavilloner med 
Gademix-logo stjålet. Derfor har vi 
lånt et stort telt, hvor vi har trægulv, 
varme og julelys, så vi får hygget og 

spillet masser af Uno og Among Us.

Husk at hvis du er syg eller venter 
på en Corona-test, så er det vigtigt, 
at du bliver hjemme!!!

Dan blev årets frivillige

Som vi skrev i Sydvesten før som-
mer har Dan Hansen været frivillig i 
Gademix i over 20 år. Nu har Kol-
ding Kommune kåret Dan til Årets 
frivillige på socialområdet for sin 
mangeårige og engagerede indsats 
både i Gademix og i Kvartervenner. 
Stort og velfortjent tillykke til Dan 
for en enestående indsats både i 
hverdag og ferier. Heldigvis er Dan 
stadig frivillig i Gademix og Kvar-
tervenner.

Gademix fik Årets filmpris 2020

I frivillige ugen kunne alle frivilli-
ge sociale foreninger i Kolding 
Kommune lave en film om at være 
frivillig. 

Filmfestivalen blev aflyst af coro-
na, men man har efterfølgende kun-
ne stemme på Årets Film. Den for-
eningsfilm, som fik flest stemmer 
var Gademix. Tak til Hanne Mette, 
som er frivillig i Gademix og har 
lavet filmenpastedGraphic.png 
¬ Præmien er en flot pokal samt 
muligheden for at få vist filmen i 
Nicolai Bio – det er da sejt! Du kan 
se filmen på www.gademix.dkInfo 
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 støt-
te os på mobilepay 32113. Vi er 
afhængige af private sponsorer, fon-
de eller virksomheder, som vil støtte 
os. Du kan skrive til os på facebook 
eller gademix@kfumsoc.dk

BLIV FRIVILLIG: 

Vi har en god flok frivillige, men 
har brug for flere frivillige, som kan 
hjælpe 2-3 timer i ugen. Det kan 
være til morgenmadscafe, eftermid-
dag, aften eller i ferier. Opgaverne 
er forskellige: hjælp med mad, bag-
ning, spil, musik, kreative aktivite-
ter, praktisk hjælp, bål, cykelværk-
sted osv. 

Kontakt Viktor på 50517217, hvis 
du vil vide mere eller have en rund-
visning i Gademix. Dan blev Årets frivillig
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ÅBNINGSTIDER: 

Mandag til torsdag kl.14.00-16.30 
og igen 19.00-21.30 (efter kl.20.00 
sendes alle under 11 år hjem) Power-
kids hver mandag kl.16-17 i Pulzion. 
Powerkids er et tilbud fra Kolding 
KFUM, hvor alle fra 4. til 6. klasse 

kan afprøve forskellige idrætsgrene 
og aktiviteter fx håndbold, dans, bad-
minton, 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 tirsdags træ-
ning kl.19-20 udenfor Gademix.

Sidste almindelige åbningsdag i 

2020 er torsdag d. 17. december og 
vi åbner igen mandag d. 4. april 
2021. I jul og nytår har vi åbent 
hver tirsdag den 22. og 29. decem-
ber – kom ind i Gademix og hør, 
hvad der sker.

TAK

1000 tak til alle som har købt Y’s 
Men’s julekalender af Gademix’s 
børn og unge, så de kunne tjene til 
biografbilletter og en tur i svømme-
hallen. 

Tak til alle som købte frivillig-

kagen og tak til Seestbageren, som 
donerede 5000 kr. til Gademix.

Du kan også støtte Gademix, hvis 
du afleverer og donerer din flaske-
pant i FØTEX CITY I KOLDING! 
På forhånd MANGE TAK. 

Tak for samarbejdet i 2020 og tak 
til alle frivillige for deres store og 
hjertevarme indsats i et helt specielt 
år.

GLÆDELIG JUL OG GODT 
NYTÅR TIL ALLE

Hygge i det ny opstillede telt

Nicole og pædagog studerende

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

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

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

Fredag 
Kl . 09 .00      Legestue 

Søndag
Kl . 09 .00     Cykelklubben

Kvarterhusets 
faste aktiviteter

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

Kvarterhusets  
enkeltarrangementer

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

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

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

Tirsdag, den 12. januar
KL. 16.00 - 17.00
Fernisering m/
Ineke Platenkamp 
Torsdag, den 21. januar
Kl. 15.30 - 18.00
Generalforsamling m/mad
Hjerneskadeforeningen

Onsdag, den 27. januar
Kl. 19.00 - 21.00
Sangaften m/Jørgen Juhl

Tirsdag, den 2. februar
Kl. 09.00 - 16.00
Malekursus - tilmelding 
nødvendig . 
m/Hans Zachariassen
Tirsdag, den 9. februar
Kl. 09.00 - 16.00
Malekursus - tilmelding 
nødvendig . 
m/Hans Zachariassen
Kl. 15.00 -
Foredrag m/Alfred
 Høgsbro-Nielsen
Hjerneskadeforeningen
Fredag, den 12. februar
"Sydvesten" udkommer
Onsdag, den 24. februar
Kl. 19.00 - 21.00
Sangaften m/Jørgen Juhl
 

GLÆDELIG 
JUL OG 
GODT NYTÅR

Lørdag, den 13. marts
Kl. 12.00 - 15.00
Jazz m/Vestre Jazzværk
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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 


