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Hvad sker der ellers?

Se også flere
spændende indlæg i bladet

om bl.a.
Kvarterhus nyt

Fortælling om et bagerliv
IT- nyt

Fortælling fra kvarteret
Nyt fra Gademix

m.m.

Kommende arrangementer i 
Kvarterhuset

Med forbehold for aflysninger

23. 8. Jazzkoncert m/Neanders Jazz
26. 8. Sangaften m/Jørgen Juhl
12. 9. Jazz m/Paul Harrison
22. 9. Fællesspisning
30. 9. Sangaftn m/Jørgen Juhl
20.10. Malekursus
27.10. Malekursus
28.10. Sangaften m/Jørgen Juhl
31.10. Jazz m/JazzBuffetten

Handle lokalt
OG

Støt vore annoncører 
her i bladet....

de støtter os!

Der var liv i Sydvest Kvarteret
Mange sjove oplevelser for børn, unge og voksne ved     

  Sommersjov Uge 30 i Sydvest Kvarteret
       Læs mere herom på side 32/33 

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

Gejlhavegård 23 
DK-6000 Kolding

Tlf. 75 52 77 11 
Fax 75 52 06 66

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

Haveforeningen Mosvig
Ledige haver til udlejning

Nærmere informationer vedrørende leje 
kan fås ved henvendelse til:
Formanden    tlf. 22 77 82 35

 Koldings eneste uddannede skomagermester

Åbningstider: 
mandag-fredag
kl. 12.00 - 16.00

V/ glarmestrene Sørensen
Carl Plougsvej 67 - 69

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

Barber Shop Barber Shop 
Haderslevvej 84 6000 KoldingHaderslevvej 84 6000 Kolding

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

Åbningstider: Åbningstider: 
Mandag - Fredag  Mandag - Fredag  

08.00 - 17.0008.00 - 17.00
Lørdag lukketLørdag lukket

Carsten NissenCarsten Nissen
FrisørmesterFrisørmester

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

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

INSTALLÉR
PROGRAM

RING TIL 
EDBLEE

FÅ HJÆLP
OG BETAL

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

På grund af COVID-19 
fik vi langt om længe 
afholdt Sydvest Kvarterets 
Medieforenings ordinære 
generalforsamling. Faktisk skulle 
generalforsamlingen være afholdt 
den 30. marts, men blev af flere 
omgange flyttet til 22. juni.
I får her et kort referat fra mødet:

Foreningens formand Henning 
Hansen bød velkommen og 
konstaterede at mødedeltagelse 
på generalforsamlingen var 
repræsentativ for foreningen. 
Generalforsamlingens dagsorden 
er  ifølge foreningens vedtægter  

Punkt 1: Valg af dirigent
Arne Fuglsang valgt. 

Punkt 2: Valg af referent
Formand Henning Hansen valgt

Punkt 3: Fremlæggelse og 
godkendelse af bestyrelsens 
beretning for 2019
Formand Henning Hansen 
oplæste bestyrelsens beretning 
for 2019.
Generalforsamlingen godkendte 
beretningen.

Punkt 4: Fremlæggelse og 
godkendelse af regnskab for 
2019 og budget for 2020. 
Formand Henning Hansen 
gennemgik regnskab for 2019 og 
budget for 2020.
Årets annonceindtægter andrager 
kr. 72.703,-, udgifter til trykning 
kr. 56.586,- og øvrige udgifter 
kr. 17.041,- udgifterne andrager 
i alt kr. 73.627,-. Årets resultat 
er opgjort til et underskud på kr. 
924,-. Egenkapitalen pr. 31/12 
2019 andrager kr. 69.446,-.
Generalforsamlingen godkendte 

regnskabet

Punkt 5: Behandling af 
indkomne forslag
Intet under dette punkt.

Punkt 6: Valg til bestyrelse

Valg af kasserer:
Peter Heesemann blrv valgt. 

Valg af bestyrelsesmedlem:
K. Ib Laursen blev genvalgt. 

Valg af 2 suppleanter
Arne Fuglsang blev valgt som 1. 
suppleant . 
Anne Marie Bjørn blev valgt som 
2. suppleant. 

Valg af revisor:
Hanne Østergaard blev genvalgt.

Valg af revisorsuppleant: 
Inga Larsen blev valgt.

Punkt 7: Eventuelt
I forbindelse med drøftelserne 
om bladets overgang fra trykning 
i sort/hvid til farver gennemgik 
formanden de økonomiske 
konsekvenser. Foreningens 
bestyrelse vil på et senere 
tidspunkt tage en beslutning om 
en ændring.
Dirigenten afsluttede 
generalforsamlingen med tak for 
god ro og orden.

Formanden rettede en stor tak til 
foreningens afgående kasserer 
Bjarke Thiessen for et godt 
og veludført stykke arbejde 
igennem mange år, og takkede 
forsamlingen for opbakningen og 
dirigenten for godt udført arbejde. 

Fortsat god læsning af 
"Sydvestens" august udgave.
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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:
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Fællesspisning
Det er muligt at købe og spise sin 
aftensmad i Kvarterhuset.
            - se side 15
Husk: Tilmelding senest dagen 
før kl. 12.00 til Anne Marie Bjørn 
tlf./sms 22 59 78 60

Kvarterhuset
Åbningstider: normalt daglig imellem 9.00-15.00  
Aften og weekend: (se aktivitetskalender)

Sydvesten

Kvarterhus Venner

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

Medlemskab betales enten til:
Arbejdernes Landsbank
Reg . Nr . 5346 Konto nr . 0241797
eller kontant i Kvarterhuset .

Kontingentet gælder et kalenderår .

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

Bestyrelsessuppleanter:
Tove Rasmussen 
Arne Knudsen

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

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

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

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

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

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

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

Kvarterhusets aktivitetsrum
Sy og Design
I lokalet "Sy og Design" på 1. 
sal er der symaskiner m.m. til 
rådighed for kreative aktivite-
ter.
Mandag  kl. 10.00 - 13.00   
Lena Mortensen
Torsdag  kl. 13.00 - 16.00   
Mie Zielke
Start uge 37

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

Start uge 37

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.

Start uge 37

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".
Start 14. 8. 2020

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
Start 3. 9. 2020

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

Start 1. 9. 2020
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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



7

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

Tankeløs parkering på gader og veje i Sydvest Kvarteret

Gad`vide hvad 
disse to bilister 
har tænkt!

Hvordan skal 
børn og voksne 
cykle sikkert på 
gader og veje, 
når man tillader 
sig at parkere 
sådan her?

- eller hvad med 
denne parkering? 
Godt nok må 
man på visse 
veje parkere på 
fortovet, hvad 
med barnevogne 
og mennesker med 
rollator?

- men 
politiet 
er også 
ude - 
så 
risikoen 
for en 
bøde er til 
stede!

På en del af vejene i Sydvest Kvarteret er 
der en max . hastighed på 40 km/t .
Man kan til tider opleve, at denne hastighed 
bliver overskredet ganske betragtelig -- 
hvorfor mon man ikke kan/vil overholde de 
gældende færdselsregler? 
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Støt vore annoncører
de støtter os!!

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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Retningslinjer ved brug af Kvarterhuset:

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

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

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

Planlagte arrangementer i Kvarterhuset i 2020:

23/8    Jazz m/Neanders Jazzband
26/8    Sangaften m/Jørgen Juhl
12/9    Jazz m/Paul Harrison Band
22/9    Fællesspisning
30/9    Sangaften m/ørgen Juhl
20.+27/10   Malekursus m/Hans Zachariassen
28/10    Sangaften m/Jørgen Juhl
31/10    Jazz m/JazzBuffetten
  3/11   Fællesspisning
14/11    Julemarked
25/11    Sangaften m/Jørgen Juhl
28/11    Juletræstænding
 5/12     Koncert m/Githa Nørby, Michala Petri og Lars Hannibal
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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
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 formand Henning Hansen .

Sydvesten
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Generalforsamling i "Sydvesten"

I skal ikke snydes for et billede fra 
foreningens ordinære generalforsamling .
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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

CNC ROUTER 
Hej! 
Jeg vil bygge en CNC router. 
Er du interesseret i at være 
med, vil vi finde nogle 
eftermiddage, hvor vi sammen kan 
arbejde på projektet i Kvarterhusets 
værksted. 

Henvendelse til: 

Mario 
Mail: 

kvarterhuset.udstilling@gmail.com 

  
OBS!!

frivillige i "Sydvesten" 
 HUSK at tilmelde jer

 til 
en festlig sammenkomst 

med ledsager

Torsdag, den 27. august 2020
 kl. 18.00

i
Kvarterhusets lokaler.

 Tilmelding sker til Kirsten -   
  senest torsdag, den 20. august 2020.

Bestyrelsen

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

Støt vore annoncører
de støtter os!!
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Fællesspisning i Kvarterhuset: 

Tirsdag den 22. september 2020 kl. 17.30.
Menuen denne aften er:

  Forret:   Fiskeret
  Hovedret:   Paneret kotelet m/kartofler, grøntager og bearnaise sauce
  Dessert:   Frugttærte m/flødeskum/creme fraice  
  Kaffe kan købes.  
  Prisen pr. person er kr. 75,00 som er incl. et glas vin eller 1 fl. sodavand
   Tilmelding senest dagen før kl. 12.00 til Anne Marie på 
   telefon nr. 22 59 78 60 eller på Kvarterhusets opslagstavle.
Næste fællesspisning bliver den 3. november 2020 kl. 17.30. 

Holdet bag Kvarterhusets 
fællesspisning:

Fra venstre: 
Anne Marie, Elin, Bente og 
Hanne
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Scener fra et bagerliv.
 
  Tekst og foto: 
  Lasse Juhl,  
 

Indledning af Peter Heesemann

Indledning:
Rigtig mange unge der nu forla-

der folkeskolen enten i 9. eller i 10. 
klasse er i stor vildrede med hvad 
man nu skal vælge som uddannelse 
eller arbejde. Måske kan du selv 
huske tilbage og genkende det 
svære valg.

Her i Sydvesten er vi så heldige, 
at vi kan bringe Lasse Juhls beret-
ning om at være ung i Kolding i 
90’erne og træffe sit valg efter 
afsluttet folkeskole, som ender med 
at han begyndte som bagerlærling 
her i Kolding.  
Inden da havde Lasse dog nogle 
forskellige jobs. Blandt andet fik 
han et sommerjob i 1990 hos Feld-
berg Familiecamping på Fanø, her-
efter arbejdede han hos JT-montage 
i Dons, Slice Fruit i Bramdrupdam 
og Byttebørsen på Agtrupvej i Kol-
ding indtil han startede som bager-
lærling i 1992.

 
Lasse Juhl boede på Christen Bergs 
Vej i Sydvest Kvarteret med sine 
forældre fra 1979 til 1984, hvor 
han flyttede til Seest og bor nu 
med sin familie i Glumsø på Sjæl-
land. Han er ikke bager længere, 
men læs hans historie og følg med 
i hvordan det gik Lasse som bager-
lærling. Der er i alt 17 kapitler, 
som bliver delt op over nogle gan-
ge og fortsætter her i de næste 
udgaver af Sydvesten. 
 
Hvorfor i lære som bager? 

Jeg var i 9 klasse meget i tvivl 
om hvad jeg ville efter Folkeskolen 
og var i praktik som eksportchauf-
før i en, uge hvor jeg var med i 

Frankrig for at aflevere vinduer i 
Paris fra Velux og der var hundefo-
der med hjem. Den tur endte ud i 
en kontrakt på den dengang nye 
uddannelse som chauffør hos fir-
maet jeg var med. Men der skete 
det, at firmaet gik konkurs kort tid 
før jeg skulle starte, og derfor end-
te jeg med at tage 10 klasse med. 
Det viste sig hurtigt at være spild 
af tid, jeg var skoletræt.

Jeg endte med at blive bager, da 
min søster og svoger havde haft 
bageri i Kolding fra 1988 til 1990 
hvor de gik ned med det. Men jeg 
brugte en hel del weekender i 

bageriet med at hjælpe til, det var 
hårdt men sjovt. Derud over var 
min morfar udlært konditor fra et 
stort bageri og konditori i Kolding 
der hed Klaaborg. Så det var ikke 

helt fremmed at vælge den vej. 
Min svoger som efter de ikke hav-
de bageri mere, kørte som sælger 
for Vejle margarine og det var gen-
nem ham jeg fik min læreplads hos 
Mester Brian.

Min egen plan efter skolen var 
egentlig at blive politibetjent, men 
på det tidspunkt, skulle du være 
erklæret egnet til militærtjeneste og 
derfor var det først en mulighed 

efter session. Så efter 10 klasse og 
nogle småjobs hvor jeg blandt 
andet tjente penge på at skære 
citroner i skiver, ja citroner i ski-
ver, hos firma et der levede af at 
skære frugt i skiver gik jeg i lære 
og jeg var stolt da jeg fik min lær-
lingekontrakt.

På det tidspunkt, hvor jeg skulle 
starte i lære, havde jeg et arbejde i 
forvejen, hvor jeg mødte kl. 12 og 
jeg hjalp til i en forretning der 
handlede med brugte bøger og bla-

Her lå Jan´s Bageri . Man kan se hvor butikken var og selve bageriet lå bagved

Morfars svendebrev som i dag er 
på Bagerimuseum der ligger tæt på 
Slagelse

Omslaget på morfars svendebrev
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de, ud over det var ejeren også 
forhandler af parabolanlæg og alt 
muligt andet sjov, men mit arbej-
de frem til kl. 16 var at hjælpe i 
butikken og kl. 16 var vi to mænd 
der kørte afsted for at gøre rent 
for konens firma, så jeg havde 
fyraften omkring kl. 20-21. Jeg 
valgte at beholde det arbejde ind-
til at min kontrakt var blevet 

underskrevet, så efter 14 dage var 
jeg helt smadret, og mester Brian 
spurgte hvorfor jeg var så træt og 
jeg fortalte hvorfor. Han fløj 
direkte over i baglokalet bag 
butikken i bageriet og hentede 
kontrakten, som han med det 
samme underskrev og bad mig så 
til gengæld om at sige det andet 
arbejde op med det samme, hvil-
ket jeg gjorde og jeg var nu 100% 
BAGERLÆRLING. 

Svenden Jesus & Kurt
Det første stykke tid jeg var i 

lære var, der en svend i bageriet 
der hed Lars. Han var en lidt 
spacey type, der virkede lidt ved 
siden af sig selv til tider.

På det tidspunkt her var den 
varebil der blev brugt til at køre 
ud med brød til udsalg, en ganske 

almindelig Toyota HiAce. 
En kedelig varebil, men meget 

praktisk at læsse med brødkasser-
ne med både stor bagklap og 
sidedør. Det sjove ved den bil var 
at når Lars kørte ud med brød, så 
var han altid utrolig hurtigt tilba-
ge og Mester Brian kunne ikke 
helt forstå hvordan han kunne 
køre ruten så hurtigt. Lige indtil 
han fandt ud af at han røg joint 
mens han kørte og egentlig var 

pisse ligeglad med om han havde 
grønt, gult eller rødt lys i kryds. 
Han kørte bare og han kørte hur-
tigt.

Det sidste jeg så til Lars var 
den morgen hvor filmen knek for 
ham og han sprang op på bordet 
og stillede sig op ad væggen med 
ryggen til og spredte armene ud, 
som hang han på korset og råbte 
og skreg at han var Jesus.

Senere hen kom der en svend 
mere i bageriet som hed Kurt, 
som havde haft eget bageri i Kol-
ding også, men det var gået ned. 
Kurt var enormt dygtig til at lave 
kager og kagemænd var han vir-
kelig en ørn til, han kunne lave en 
kagedame med store bryster 
(romkugler) med frækt undertøj i 
marcipan. Men det var kager der 

var hans speciale. Han forlangte 
at lærlingen skulle sørge for at 
der stod to kolde øl foran ham 
præcis klokken 10:00 og sådan 
var det bare.

Hans bedste kage var en Grand-
manier kage, som der naturligvis 
kom Grand Marnier i  Mester 
Brian kunne bare ikke forstå 
hvorfor at der blev brugt så meget 
af det, indtil han fandt ud af at 
Kurt gerne stod og drak når han 
var på lageret. Efter nogle episo-
der hvor Kurt sejlede fuld rundt i 
bageriet, var han også fortid.

Læs mere om hvordan det gik 
med Lasse i næste udgave af Syd-
vesten

Det var en varebil som denne Mester Brian havde da jeg startede

Brødbil fra det bageri min morfar stod i lære

Det var en flaske som denne Kurt var 
meget glad for
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Årets Gazelle2018 og 2019

Vidste du, at EDC Domus Kolding er områdets hurtigst 
sælgende* mægler?

Vi ved, at vi kan, nu ved du det også!
*Kilde: boligsiden.dk/fi nd mægler / blandt mælgerbutikker med mere end 50 solgte / Solgte villaer i 6000 Kolding de seneste 12 mdr. pr. 28.01.20

Vi står på 
hænder og fødder
for vores kunder

Domus · Kolding
Ejendomsmæglere ∙ valuarer ∙ MDE 
5 butikker - ét salær 

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

Enevold Sørensens Vej 6
6000 Kolding
604@edc.dk

75 52 48 66
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Bestil et gratis og uforpligtende Salgstjek inden den 
30.04.2020. Så kvitterer vi med en gratis foto pakke*, 
når du sætter din bolig til salg hos os!

Alt du skal gøre, er at klippe talonen ud og afl evere 
ved vores møde.

*Fotopakken har en værdi af kr. 5.000.  incl. moms. Beløbet kan ikke ombyttes til kontanter.

Sæt til salg og få en

gratis foto pakke
værdi kr. 5.000

Ja ta k!     

✃

Domus · Kolding
Ejendomsmæglere ∙ valuarer ∙ MDE 
5 butikker - ét salær 

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

Enevold Sørensens Vej 6
6000 Kolding
604@edc.dk

75 52 48 66
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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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IT- nyt 
Tekst og foto: Peter Heesemann

Når bladet Sydvesten er landet i 
din postkasse, så er vi midt i 
august måned og snart er somme-
ren på retur. Det har for mange 
været en meget anderledes sommer 
på grund af Corona virus og man-
ge har oplevet trængsel i det dan-
ske sommerland. I Kvarterhuset 
derimod blev der meget stille og 
det er der stadig, men der bliver 
langsomt lukket mere og mere op. 

Der er da også sket noget imens 
huset var lukket. Poul og Erik, de 
to handymænd havde gjor et stort 
stykke arbejde for at vedligeholde 
huset og udendørsområderne.

Men også på IT-området er der 
sket noget. En mandag morgen 
troppede der efter aftale to IT-folk 
fra Kommunen op og satte nye 
skærme op i IT-lokalet. Dog er det 
ikke helt almindelige skærme, for 
på bagsiden af skærmene er der en 
lomme til selve pc’en eller harddi-
sken som mange siger. Det gav lidt 
mere luft på bordene. PC og skær-
men tændes samtidigt ved at tryk-
ke på en knap i nederste højre 
hjørne på skærmen.  
Men som altid med nye edb-ting, 
så virker alting ikke lige med det 
samme. Vi havde bl.a. problemer 
med at alle pc’er kom på nettet 
med det samme. Nogle skulle gen-
startes en eller flere gange for at 
komme på nettet, men vi skal nok 
få det til at virke. 

Alle pc’er er nu opdateret med 
det nyeste Windows 10 systemet 
og kører ganske fint. Der er også 
lagt nogle programmer ind f.eks. 
Office pakken og lidt til billedbe-
handling. I må dog gerne komme 
med jeres egen pc som i har gjort 
før. Det er bare ikke længer muligt 
at komme på internet via kablet, 
dog kan Kolding Hotspot stadig 
bruges.Vi har også fået en helt ny   
laserprinter stillet op i lokalet og  
den virker perfekt og kan bruges  
 

fra alle pc’er. Se opslag på printe-
ren vedrørende egenbetaling.

Som sagt så er vi midt i august 
og i september prøver vi at starte 
nogle nye edb-hold op. Jeg ved at 

Henry starter videoholdet man-
dag den 7. sept. Jørgen Juhl starter 
EDB mandag den 14.sept og ons-
dag den 16. sept.

Jeg starter mit billedbehandling 
tirsdag den 15. sept. Jørgen og jeg 
skriver også til de deltagere der var 
med i foråret og nviterer dem til et 
nyt forløb i efteråret. Der bliver 
også nogle udfordringer på grund 
af corona. I skal spritte fingre og 
tastatur når i møder, og der må kun 
bruges hver anden pc-arbejdsstati-
on. Men hold øje med Kvarterhu-
sets Hjemmeside (kvarterhuset.kol-
ding.dk) Facebook (Kvarterhuset 
Sydvestkvarteret Kolding). 

Ja og så er der også en ændring 
på vej for Kvarterhusets hjemmesi-
de. 

Hjemmesiden, som den er i dag, 
er ikke længere tilsvarende, derfor 
har Kommunen tilbudt os, at vi 
kan lave en ny udgave i Kommu-
nens regi og derfor skal  
Henning og jeg på kursus i august 
måned, hvor vi skal lære at håndte-
re den nye hjemmeside.

Vi håber at vi ser rigtig mange af 
jer igen, og vi ser også gerne nogle 
nye der vil lære mere om alminde-
lige edb-ting, så som e-mail, Nem  
Id, sundhed. Også billedbehandling 
vil jeg prøve at starte op igen om 
tirsdagen. For at deltage behøver 
man ikke at være her fra Sydvest-
kvarteret, alle kan være med uan-
set hvor i bor. 

Fra august vil jeg igen sidde som 
supporter i Kvarterhusets IT-Cafè 
om mandagen fra kl. 9 til ca. 11, så 
vidt det er muligt og fra september 
er jeg sammen med Jørgen Juhl 
oppe i IT lokalet. 

Det er lige meget om det er 
pc’en eller printer eller telefonen 
der driller. Bare mød ‘op - hvor 
alle med lidt eller helt uden kend-
skab til computere, internet, 
NemID, adgang til offentlige syste-
mer, 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 ste-
det, hvor hjælpen findes!!

Vi glæder os til at byde jer vel-
kommen.

De nye skærme i IT lokalet

Ny laserprinter i IT lokalet
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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

Støt vore annoncører
de støtter os!!

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



23

Sydvesten

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? 

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.
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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

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

En skøn oase ved Idyl Parken

Bedst som man går/cykler dukker der denne idylliske sø op 
med bord og bænke - Corona-tiden har bevirket, at mange 
komme ud i naturen, og Kolding har faktisk ret mange 
steder, som ikke er helt så kendte, men ikke desto mindre et 
besøg værd .
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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 
 
 
 
 
 

Jazz i Kvarterhuset  lørdag, den 12. september 2020

Jazz i Kvarterhuset  lørdag, den 31. oktober 2020
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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 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

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

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

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

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

I juni udgaven af ”Sydvesten” gjorde 
vi jer opmærksom på bogen med 
titlen 
”Fra Gravens Rand til Kolding 
Ådselskogeri”
 – eller med andre ord – turen går til 
Sydvest Kvarteret”, som blev udgivet 
i 2003.

Her kommer endnu en fortælling fra 
bogen.

Barn i Sydvest Kvarteret 
fortalt af Harry Jensen.

Et lærerigt sted for os børn for mere 
end et par menneskealdre siden var 
Bisseskoven. 
Der var en slags hulning ned mod det 
område hvor Riis Toft Skole senere 
kom til at ligge. 
Den blev kaldt ”æ grue” og her holdt 
spritterne til. 
De muntrede sig ofte med Søvnig 
Louise – hun så altid søvnig ud. 
Og drengene lærte jo en hel del om 
livet ved at ligge på lur og iagttage 
aktiviteterne.
I Alhambraskovene var der også 
dengang en legeplads. 
Den blev passet af ”æ skovtrold”. 
Han gik ofte med et åg med spande 
på, og ham var vi bange for. 

Ved udgangen fra denne skov ud på 
Stejlbjergvej sad der altid en gammel 
mand på bænken. 
Han havde været sømand, men vat 
blev invalid, da han faldt ned fra 
masten. 
Han hed Valde, og kunne sådan 
lige slæbe det ene ben efter sig. Nu 
kan børn jo være ondskabsfulde, og 
somme tider drillede vi ham. Men 
som regel var vi gode venner med 
ham, for han var ret flink.
I det eneste hus, jeg husker, der lå 
på Enevold Sørensens Vej boede 
Åkerlund. Han havde en ismaskine. 
På en eller anden måde kunne han 
ved hjælp af en isblok, som blev 
knust, lave is. Det var jo ikke noget, 
vi fik hver dag.

Maler Holm

På hjørnet af Enevold Sørensens 
Vej og Carl Plougs Vej boede maler 
Holm. 
Han havde lavet den fineste bro 
henover bækken. 
Han glemte somme tider at betale sin 
skat, og så kom pantefogeden jo og 
tog et par billeder med. 
Det blev han ret træt af, så derfor 
malede han et stort maleri direkte på 
væggen. 

Så næste gang pantefogeden kom 
kunne han få den ramme med, som 
Holm havde hængt op.

Ådselskogeriet

Kolding Ådselskogerii lå der, hvor 
Kolding Dampvaskeri/Lejtex (nu 
Lykkegårdshaven) senere kom til at 
ligge. 
Ejeren hed Hansen, og han hentede 
døde kreaturer hos bønderne og så 
blev der fremstillet kød- og benmel. 
Dengang var der jo ikke regler for ret 
meget, så affaldet fra ådselskogeriet 
løb bl.a. ud i en lille ildelugtende 
bæk ned i åengen, hvor Ringgaden 
nu ligger. 
Når drengene fra Stejlbjerg området 
sloges med Seest drengene, gjaldt det 
jo om at få vippet hinanden ned i den 
grøft. 
Seest drengene fik som regel tæsk, 
for der var rigtig mange børn i 
Stejlbjerghusene.

"Damgård" var navnet på den gård, der blev til Kolding Ådselskogeri .
Billedet er udlånt af Gunnar Storm Thomsen
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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

Kvarterhusets IT holder 
sommerferie indtil september 
måned.
Vi har fået installeret nye 
computere og skærme, og alle 
holdlederne er klar til at udvide 
dit kendskab til den digitale 
verden. 
Læs også herom på side 21 i 
bladet

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

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

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

Solveig Augustinus udstiller sine malerier 
i Kvarterhuset til udgangen af september 
måned 2020

Fernisering
Torsdag den 18. juni blev der afholdt 
fernisering over de malerier, som 
Solveig Augustinus har ophængt i 
Kvarterhusets lokaler. 

Som vi plejer at gøre ved 
Kvarterhusets  ferniseringer blev  de 
mange fremmødte budt velkommen 

af Lisa og Mario, hvorefter Solveig 
fortalte lidt om sig selv og sin 
indgang til det at male. 
Hun arbejdede i bankverdenen indtil 
1994, og at have vendt ryggen til 
denne verden åbenbarede der sig en 
ny og spændende verden og dejlige 
miljøer. 
Barndommens glæde og evne med at 
tegne og male blev fundet frem igen, 
og dette ikke mindst takket være nu 
afdøde Rie Klaaborg. 
Det var nemlig på et kursus ledet 
af hende, at Solveig lærte at lave 
decoupager. Solveig blev også 
anbefalet at tilmelde sig Kolding 
Kunstskole for at lære at male. 
Det at tegne har hun altid været god 
til, men på det tidspunkt havde hun 
aldrig haft en pensel i hånden og 
malet på lærred. 
Solveig vil ikke fortælle en hel masse 
om maleriets teorier, og hendes lange 
vej hertil, men for hende er det bare 
en stor glæde at få lov til at smøre 
farver på et lærred, og på et eller 
andet tidspunkt få noget frem, som 
hun er glad for.

Inden Solveig begyndte at undervise 
i decoupager i 2006, havde hun i et 
par sæsoner undervist børn i at male 
på FOF kurser.
Solveigs malerier er til glæde for 
Kvarterhusets besøgende og brugere 
indtil udgangen af september 2020.
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Jazz i Kvarterhuset
Søndag den 

23. august 2020 

fra kl. 13.00 - kl. 16.00 
(OBS! ny spilletid)

spiller
Neanders Jazzband
Billetter kan bestilles fra 

lørdag den  8. august
fra kl. 09.00 - 12.00

på telefon nr.
21 65 26 51

Pris pr. person kr. 130,00

Gældende retningslinjer 
vedrørende afstandskrav 
m.m. har den konsekvens, 
at der kun er et begrænset 
antal pladser til rådighed, 
samt ingen mulighed for 

at købe smørrebrød - kun 
drikkevarer - 

først til mølle er 
gældende.

Planlagte frokostjazz 
arrangementer i 2020:

Lørdag den 12/9:
Paul Harrison Band

Lørdag den 31/10:
Jazz Buffetten

Så vi har noget at glæde 
os til resten af 2020!

Neanders Jazzband
Afholdelse af jazz er 
i disse tider - ligesom 
det er for alle andre 
spillesteder - pålagt en 
masse restriktioner. 
Det betyder for vore 
arrangementer at vi 
er nødt til at ændre 
priser og fordeling af 
siddepladser, samt ikke 
at servere smørrebrød. 
Samtidig vil I blive 
nødt til at sidde på 
stolerækker, så det bliver 
en anden måde at opleve 
jazz på i Kvarterhuset.

Vi håber, at I vil støtte 
op om disse ændringer, 
så vi også i fremtiden 
kan tilbyde jazz i 
Kvarterhuset.
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Nyt fra
Gademix

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

Email: 
gademix@kfumsoc .dk

I løbet af sommeren er der 
sket meget i Gademix og i 
Sydvest Kvarteret. Vi har 

fået nye skateboard-ramper og en 
BMX-bane, som står ved Parkour-
banen og er til FRI AFBENYT-
TELSE. Pas godt de nye ting og 
hinanden. 

Vi har stadig åbent mandag til 
torsdag, men nu fra 14-16.30 og 
fra 19-21.30 og vi er stadig mest 
udenfor. 

NOGET FOR UNGE!
I Gademix arrangerer vi engang 

imellem en aften, udflugt eller 
andet kun for 13-17 årige. Hold 
øje med facebook og snapchat eller 
kom og spørg, hvis du gerne vil 
vide mere om det vi laver for unge.

 
Siden sidst!

Vi har haft en fantastisk som-
mer med sheltertur for teenagere, 
jordbrugslejr, sommerlejr på Fry-
denborg-lejren, aktiviteter/udflug-
ter hver uge hele sommeren og 
ikke mindst Sommersjov Uge 30 
med Uge 30’s Venner 😊 

1000 TAK TIL ALLE SOM 
HAR STØTTET OS ØKONO-
MISK OG MED EN HJÆL-
PENDE HÅND!!!

Efter et forår, hvor Corona 

snak og håndsprit fyldte meget, 
har det været fantastisk, at vi 
kunne sikre, at der var aktiviteter 
for børn og unge hver uge HELE 
sommeren. Vi begyndte med 4 
dags jordbrugslejr, som igen blev 

afholdt på Hansenbergs Organia. 
Her hjalp vi med at passe dyr 
både hunde, slanger, aber, kængu-
ruer og mange andre dyr i Zoo. 
Der blev også tid til at hugge 
hoveder af høns, fisketure, plukke 
18 kg jordbær, kreative work-
shops, hyggelige bålaftener med 
sang, konkurrencer og grin. Tak 
til alle frivillige og Kvartervenner 
for et supergodt samarbejde.

Herudover har sommeren været 
fyldt med gode oplevelser fx kan 
det nævnes cirkusskole med ild 

og teatersminke, at 4 unge fra 
Gademix er blevet uddannet kyst-
livreddere, Skt.Hans bål, Go-cart 
tur med teenagere og vi har badet 
i vandet ved både Houens Odde 
og Frydenborg-lejren. 

Ny skatebord-ramper til fri afbenyttelse

Gademix på jordbrugslejr

Corona-snak og håndsprit fyldte meget
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SOMMERSJOV UGE 30

Sommersjov i uge 30 er en 
skøn tradition for hele familien. 
Ugen arrangeres af lokale frivilli-
ge og aktiviteterne foregår over 4 
dage i et stort telt og på plænen 
foran Gademix. 

I år havde vi mange sjove akti-
viteter for hele familien på pro-
grammet fx tur til Baboon-City – 
et kæmpe indendørs legeland i 
Herning, tur til Trapholt, overnat-
ning og et uhyggeligt natløb, hvor 

4 unge fra Gademix er blevet uddannet kystlivreddere,

vi sluttede med at næsten 50 små 
og store sad rundt om bålet. 

Der var god tid til rundbold, fod-
bold, snobrød, ridetur på æsel, 
besøg af Bobbie, som delte gaver 
ud og ugen blev afsluttet med pan-
dekager og scenen er din, hvor de 

seje børn optrådte med sang, dans, 
trylleri og akrobatik. 

Det er vigtigt, at flere hjælper til 
med planlægning og i løbet af ugen, 
for at vi kan blive ved med at 
afholde sommersjov uge30. Skriv 

til Uge30’s Venner på facebook 
eller til Viktor, hvis du vil høre 
mere. Vi mødes 1-2 gange i løbet 
af foråret, hvor der deles ideer, 
kaffe og opgaver. 

Tak til Styregruppen og andre 
frivillige for godt samarbejde – 
Vi glæder os til næste år 

INFO OM GADEMIX
Gademix er et socialt værested 

for 10-16 årige børn og unge. I 
løbet af året arrangerer vi forskel-
lige udflugter, oplevelser og feri-
er, som er for 8-16 årige. 

Du kan støtte os på mobilepay 
32113. Vi er afhængige af private 
sponsorer, fonde eller virksomhe-
der, som vil støtte os. 

Du kan skrive til os på face-
book 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 morgenmadsca-
fe, eftermiddag, aften eller i feri-
er. 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 rundvisning i Gademix. 

 
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) 

Aktiviteterne foregår over 4 dage i et stort telt og på plænen foran Gademix. 
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Mandag
Kl. 09.00 PC begynderhold
 og IT-cafè
Kl. 09.00 Dagplejerne
Kl. 09.00 Cykelklubben 
Kl. 10.00 Kreativt værksted
Kl. 10.00 "Humør dans"
 (ulige uger)
Kl. 13.00      Kunsthold 
Kl. 14.00 Videoundervisning
Kl. 19.00       Bryglaug
 (ulige uger)

Tirsdag
Kl. 09.00 Dagplejerne
Kl. 10.00 Stolegymnastik
Kl. 10.00  PC billedbehandling
Kl. 17.30 Fællesspisning
 (se side 15)
Kl. 18.00 Cykelklubben
Kl. 18.30 Kunsthold
Onsdag
Kl. 09.00  Dagplejerne
Kl. 09.30  PC få nye ideer
Kl. 09.30  Kunsthold 
Kl. 12.00  Frokost i cafeen
Kl. 13.30  Bankospil
Kl. 16.00  Sy-hold
Kl. 16.30 Lungekor

Torsdag
Kl. 09.00      Dagplejerne
Kl. 13.00      Kreativ værksted
Kl. 13.00       Strikkecafè
Kl. 18.00      Cykelklubben
Kl. 19.00      AA-møde

Fredag 
Kl. 09.00      Legestue 

Søndag
Kl. 09.00     Cykelklubben

Kvarterhusets 
faste aktiviteter

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

Kvarterhusets  
enkeltarrangementer

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

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

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

Søndag, den 23. august
Kl. 13.00 -16.00
Frokostjazz m/Neanders 
Jazzband
Onsdag, den 26. august
Kl. 19.00 - 21.00
Sangaften m/Jørgen Juhl
Torsdag, den 27. august
Kl. 18.00 -
Frivillige i "Sydvesten"
Lørdag, den 29. august
Kl. 08.00 -
Start tilmelding til jazz

Tirsdag, den 1. september
Kl. 15.30 - 17.15
Hjerneskadeforeningen
Tirsdagstræf m/kortlotteri ved  

   Asger
Lørdag, den 12. september
Kl. 12.00 -15.00
Frokostjazz m/Paul Harrison      

  Band
Torsdag, den 17. september
KL. 15.30 - 17.15
Hjerneskadeforeningen
Foredrag "En strikfejl i kysen"  

  med Bjarne Fischer
Tirsdag, den 22. september
Kl. 17.30 -
Fællesspisning

Onsdag, den 30. september
Kl. 19.00 - 21.00
Sangaften m/Jørgen Juhl

Tirsdag, den 6.oktober
Kl. 15.30 - 17.30
Hjerneskadeforeningen
Tirsdagstræf m/glasfade        

   udstilling v/Karin 

Fredag, den 9. oktober
"Sydvesten" udkommer
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Sct. Michaels Skole – et trygt skolevalg!

Læs mere på vores hjemmeside: 

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

Vores hverdag tager 
udgangspunkt i værdierne: 

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

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

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


