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Husk! Husk! 
frokostjazz, frokostjazz, 
lørdag den 11. lørdag den 11. 
marts kl. 12.00marts kl. 12.00
med Norbert med Norbert 
Susemihl's Joyful Susemihl's Joyful 
Gumbo - Gumbo - 
New Orleans New Orleans 
Music Music 

Skolegymnastik i Skolegymnastik i 
Kvarterhuset hver Kvarterhuset hver 
torsdag fra kl. torsdag fra kl. 
9:30 til 10:309:30 til 10:30

Seniordans i Seniordans i 
Kvarterhuset hver Kvarterhuset hver 
mandag i ulige uger mandag i ulige uger 
fra kl. 10 til 11fra kl. 10 til 11
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Sydvesten

Gejlhavegård 23 
DK-6000 Kolding

Tlf. 75 52 77 11 
Fax 75 52 06 66

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

V/ glarmestrene Sørensen
Carl Plougsvej 67 - 69

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

IT SUPPORT 
HJEMME VED DIG?

Christian 3 Vej 35  ·  6000 Kolding  ·  Tlf. 29 90 40 40  ·  www.leehansen.it  ·  info@leehansen.it

Ring nu 29 90 40 40 eller læs mere på
www.leehansen.it/hjemmeservice

Har du problemer med din internetforbindelse, 
printer, eller andre IT problemer, så tilbyder vi at 
sende en tekniker hjem til dig.

 

Reparation af båd- eller cykel-kaleche: 

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

 

Reparation af hynder, madrasser, puder og sæder:  

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

 

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

 

ÆRKSTEDET V 
ÅL og 
 

N RÅD T V 
N 
T 

v/Gerda Jensen 

Bjælderbæk 10 

6000 Kolding 

Tlf.: 21 29 99 66 
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HUSK!

Torsdag den 
23. marts 2023 kl. 18.30 

afholder 
Sydvest Kvarterets 

Medieforening 
"Sydvesten" 

ordinær generalforsamling 
i Kvarterhusets lokaler.

Hvis jeg ikke har sagt det 
HØJT nok, så endnu engang 
RIGTIG GODT NYTÅR.

Der er næsten allerede gået 1 ½ 
måned af 2023 – tiden flyver 
nærmest afsted – inden vi får 
tænkt os om. 

Ser vi os omkring – ja så sker 
der unægtelig mange frygtelige 
ting – sygdom, død, krig i 
Europa, prisstigninger på 
alverdens ting både mad, energi, 
renter og … I kan selv tilføje alt 
det andet. 

En og anden kunne måske få en 
tanke om, at der i ly af snakken 
om inflationens indvirkning, er et 
par virksomheder, der har hævet 
deres priser ”lidt” mere, end det 
måske var nødvendig for at dæk-
ke de faktiske prisstigninger. 

Her på bladet mærker vi 
selvfølgelig også prisstig-
ningerne, dog har vi heldigvis 
kun få store udgiftsposter – nem-
lig trykning af bladet og 

opdateringsaftale på vort redi-
geringsprogram, men som sagt 
kan det mærkes på resultate, og 
af den grund overvejer bestyrels-
en, hvilke tiltag der skal foretages 
i det kommende år.

Når jeg skriver - heldigvis - så 
er det fordi vi i den fantastiske 
situation, at alt arbejde på bladet 
er frivilligt. 

Det betyder også at HVIS vore 
annonceindtægter er store nok, så 
vi har til dækning af udgifterne, 
så er alt jo helt i top. Dog er fore-
ningen nødt til at have et over-
skud, så der er noget til dækning 
af de prisstigninger m.m., der 
hele tiden er på vej. 

På foreningens generalforsam-
ling den 23. marts 2023 vil 

bestyrelsen bl.a. orientere om 
årets resultat for 2022 og budget 
for 2023. 

Samtidig er det meget vigtig, at 
du vil deltage i generalforsamlin-
gen, fordi vi skal have valgt eller 
genvalgt bestyrelsesmedlemmer – 
så vis din interesse og støtte til 
bladet ved at møde op. 

Som vi nævnte i sidste nr. af 
”Sydvesten” inviteres der til en 
sammenkomst med lidt mad og 
drikke i forbindelse med general-
forsamlingen - tilmelding skal 
ske til formanden på 

telefon nr. 23457555 eller 
mail 
avisensydvesten@hotmail.com.

I december udgaven har vi på 
side 15 indrykket en ny annoncør 
- nemlig GT Biler, Ambolten 7 
som forhandler Hyundai. 

I denne udgave har vi indrykket 
nye annoncer fra HDO Glas, 
Haderslevvej 125 på side 15, og 
Carla`s Fodklinik, Pulzion på 

side 15.

Rigitg god fornøjelse med 
læsning af ”Sydvesten” 

nr. 1/2023, som er bladets 
27. årgang.
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 Telefon nr.: 2420 2393
E-mail: tj@din-hvidevaredoktor.dk

 Torben Jakobsen, Brandorffsvej 17, 6000 Kolding 

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

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

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

Ib Kristensen og søn A/S

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

Beckers

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

 

BÆREDYGTIG FRISØRSALON
 

Altid god tid til dig
 

Book en tid
Online: www.gittelykkesalon.dk

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

SarlaS fodklinik
v/statsautoriseret fodterapeut Vivian Hichmann

iPULZION
PeterToftsVej21, 6000Kolding

TIf. 3096 5130
www.carlas-fodklinik.dk
- mere end fodpleje
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Kvarterhuset
Åbningstider: normal daglig imellem 9 .00-15 .00  
Aften og weekend: (se aktivitetskalender)

Sydvesten

Kvarterhus Venner

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

Medlemskab betales enten til:
Arbejdernes Landsbank
Reg . Nr . 5346 Konto nr . 0000241797
Kontant i Kvarterhuset .
Eller Mobile Pay -kontakt formanden
Kontingentet gælder et kalenderår .

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

Bestyrelsessuppleanter:
Tove Rasmussen 
Kristian Ebbesen

Værksteder:
Tilgængelig alle hverdage efter aftale 
med Kvarterhusets formand . 

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

Lokaler : 
Der kan reserveres mødelokaler også til 
større grupper . Mad og drikkevarer kan 
købes mod bestilling og forudbetaling .
Reservering af lokaler m .v . skal ske ved 
henvendelse til Kvarterhusets formand 
på mail eller telefon .

Fester: 
Skal du holde en privat fest og mangler 
lokaler, så kontakt os på 
kvarterhuset.kolding@outlook.dk 
eller Kvarterhusets formand .

Formand
Henning Hansen,  
tlf. 23 45 75 55 eller 
30 35 44 24
E-mail: 
henhansen19@gmail.com

Junghansvej 121, 6000 Kolding
Telefon: 61 13 61 21 eller 30 35 44 24
Email: kvarterhuset.kolding@outlook.
dk

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

Kvarterhusets aktivitetsrum

Sy og Design
I lokalet "Sy og Design" på 1 . 
sal er der symaskiner m .m . til 
rådighed for kreative aktivite-
ter .
Mød op på disse hold - eller 
kontakt Kvarterhuset .
Mandag  kl. 10.00 - 12.00   
Torsdag  kl. 13.00 - 16.00   

Kunstgruppe
Har du interesse i billedkunst er 
der p.t. tre kunstgrupper i 
Kvarterhuset. Mød bare op.
Mandag kl. 13.00 - 16.00 
Tirsdag  kl. 18.30 - 21.00
Onsdag  kl.  9.30 - 12.30

Lær om IT og video
I Medieteket på 1 . sal er Kvarter-
husets frivillige til rådighed med 
hjælp og vejledning .
Se på side 29 eller spørg i 
Kvarterhuset for nærmere 
oplysninger.

Legestuen
I Legeteket samles de små børn  og 
voksne
hver fredag kl. 9.30 - 11.30
Her er forældre/bedsteforældre 
med deres mindre børn/børnebørn 
velkomne .
Kontakt Kvarterhuset for 
nærmere oplysninger

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

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

Stolegymnastik starter 
hver torsdag kl. 09.30 
med Margit og Tove som 
instruktører .
Alle er velkomne .
 Kontakt Kvarterhuset for 
nærmere oplysninger.

Seniordans
Dans i Kvarterhuset med 
danseinstruktør Gerda Jensen 
hver anden mandag  kl. 10.00 i ulige 
uger  
Alle er velkomne .
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Sydvesten

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

Sydvesten

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

Henning Hansen    - formand    Bestyrelsessuppleanter:
Peter Heesemann   - kasserer    Arne Fuglsang
       Anna-Marie Bjørn
Gerhard Pedersen  - bestyrelsesmedlem
Bjarne Eliassen     - bestyrelsesmedlem   Revisorsuppleant:   
Hanne Østergaard - revisor    Aase Lydiksen
  

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

I Stejlbjerganlægget foregår der åbenbart mange 
forskellige lyssky opgaver . 
På disse billeder kan man konstatere, at nogen har været 
igang med at skille to knallerter ad - sikkert for at bruge 
delene til en anden knallert - eller?
Godt nok træls for for den/de faktiske ejere .

Så er broen over åen nedenfor Kildeparken blevet etableret 
igen - så nu kan vi krydse åen - tørskoet . Dæmningerne i Hylkedalen ser ud til at fungere 

tilfredsstillende, så vandet ikke vælter ud i Kolding Å .
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Sydvesten

www.tagenissen.dk

Erfaring og godt 
byggehåndværk

Erfaring og godt 
byggehåndværk

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

Tlf. 7552 1487

E-mail: mh@tagenissen.dk

Du bevarer fabriks-
garantien ved service
og reparation

Haderslevvej 145
6000 Kolding
Tlf. 7550 5059
autoclaus.dk

Auto Claus

Tryghed og garanti

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

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

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

Sydvest Kvarterts Medieforening "Sydvesten"
afholder ordinær generalforsamling 
torsdag den 23. marts 2023 kl. 18.30

Junghansvej 121, 6000 Kolding
 
 Dagsorden:
  - valg af dirigent
  - valg af referent 
  - fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for året 2022
  - fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2022 g budget for 2023
  - behandling af indkomne forslag
  - valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter
    (på valg er bestyrelsesmedlemmerne Henning Hansen og Bjarne Eliassen

 samt bestyrelsessuppeanterne Anna-Marie Bjørn og Arne Fuglsang)
             - valg af revisor og revisorsuppleant
 (på valg er Hanne Østergård og revisorsuppleant Aase Lydiksen
  - eventuel

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden 
i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

I forbindelse med generalforsamlingen inviteres bladets frivillige med ledsager m.fl.  
til en sammenkomst.

Bestyrelsen opfordre til, at man tilmelder sig til formanden på telefon/mail/sms 
med antal deltagere 

senest 
mandag den 20. marts 2023.

Alle er velkommen.

P.b.v.
Henning Hansen

Formand
Telefon nr. 23 45 75 55

Mail: avisensydvesten@hotmail.com
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Sydvesten

Sammen om 
dannelse

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

Kvarterhus Nyt
Sydvesten

 
Husk!! Husk!! 

At betale At betale 
kontingent kontingent 

til til 
Kvarterhusets Kvarterhusets 

StøttekredsStøttekreds

Husk!

Torsdag den 30. marts 2023 
kl. 18.30 

afholder den selvejende 
institution Kvarterhuset 

ordinær generalforsamling 
i vore lokaler.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Alle er velkommen.

.

Efter en forhåbentlig vel overstået 
jul og nytår, så håber jeg, at I alle er 
klar til at benytte jer af de tilbud, som 
de frivillige holdledere i Kvarterhuset 
tilbyder, af forskellige aktiviteter og 
arrangementer. 

Alle vore aktivitetshold er startet, 
men ikke alle er helt oppe på antal 
deltagere, som der var før Coronaen. 
Vi har bl.a. plads til flere på vore 
malehold tirsdag aften og onsdag 
formiddag. Har du lyst til at male, så 
er der altså også plads til dig. 

Starten af året her i Kvarterhuset er 
ellers forløbet stille og roligt uden 
nogen form for større problemer/
opgaver, som skulle løses. 

Selvfølgelig er der altid noget, der 
går i stykker, eller lidt utilfredshed 
med dit og dat, men i det store og hele 
er der, efter min mening, en rigtig god 
stemning blandt brugerne af huset. 

Generalforsamling.
Nu ser vi frem til afholdelsen af den 

ordinære generalforsamling og kan 
konstatere, at vi desværre må sige 
farvel til bestyrelsesmedlem Inge 
Hultberg, som ikke ønsker genvalg. 

Udover Inge er foreningens kasserer 
Arne Aa. Knudsen og 
bestyrelsesmedlem Anna-Marie 
Bjørn på valg. Både Anna-Marie og 
Arne er villige til et genvalg, så 
foreningen har brug for mindst et nyt 
medlem. 

Disse tre bestyrelsesmedlemmer 
vælges for en to-årig periode. 
Desuden er der også valg af to 
suppleanter, som vælges for en 
periode af et år. 

Som du kan læse, så har vi brug 
for nogle personer, der ønsker at 
bruge lidt tid til bestyrelsesarbejdet. 
Har du lyst? Eller kender du nogen – 
så sig endelig til. 

Som noget nyt har bestyrelsen 
besluttet, at der i forbindelse med 
generalforsamlingen inviteres til et 
traktement, som en lille påskønnelse 
af den frivillige indsats, der bliver 
ydet i foreningen. 

Igennem årene har vi afholdt et 
arrangement i november måned, hvor 
vi inviterede Kvarterhusets frivillige 
til spisning m.m., men under 
Coronaen var dette ikke muligt, så 
nu vil vi prøve på denne måde. 

Det er selvfølgelig noget af en 
ændring, men vi håber, at I bliver 
tilfredse og godt kan se det 
fornuftige i dette. Det betyder, at 
bestyrelsen opfordrer jer til at 
tilmelde jer til generalforsamlingen. 
Det er selvfølgelig intet krav, men 
for at vi har indkøbt mad og drikke 
nok vil det være rigtig godt, hvis I 
vil ringe/maile/sms` (se indbydelse 
på side 25) til formanden om antal 
deltagere. 

Bestyrelsens årsberetning og 
årsregnskab vil selvfølgelig også – 
udover de vigtige valg - være 
punkter på generalforsamlingens 
dagsorden. 

Jeg håber, at vi ses.
 
Frokostjazz.
Årets jazz-arrangementer starter 

allerede lørdag den 11. marts, hvor vi 
får besøg af Norbert Susemihl`s 
JazzBand. Tilmelding og bestilling af 
smørrebrød foregår som hidtil på 
telefon nr. 30354424 (se annoncen på 
side 31). 

På side 31 kan I også se, hvilke 
orkestre vi har engageret i 2023, så 
det er ”bare” med at sætte kryds i 
kalenderen og møde op til nogle 
hyggelige timer med frokostjazz i 
Kvarterhuset. 

Forårsmarked.
Hverken i 2020/2021/2022 har vi 

arrangeret Kvarterhusets 
forårsmarked, men nu planlægger vi 
at starte denne tradition op igen. 
Søndag den 23. april vil der i 
lokalerne være udstilling af 
forskellige former for 
kunsthåndværk. Der vil både være 
mulighed for at gøre en god handel, 
og i lige så høj grad se og tale med 
de enkelte kunstnere. Vi ser frem til 
et rigtig godt arrangement og håber, 
du har tid/lyst til at komme – der er 
gratis adgang!

 
Belysning.
Kolding Kommune arbejder i 

øjeblikket på, at vi kan få udskiftet 
lysstofrør i alle lokalerne for at få en 
besparelse på elforbruget. Desuden 
arbejdes der på at få udskiftet 
lamperne i mødelokalerne – ikke så 
meget på grund af elforbruget, men 
mere på grund af mangel på 
reservedele, hvis/når lamperne bliver 
defekte.

I næste udgave af ”Sydvesten” vil 
der være en hel del om foreningens 
generalforsamling, det skal 
forhåbentlig ikke hindre jer i at 
deltage den 30. marts 2023 kl. 18.30. 

Jeg håber vi ses i Kvarterhuset.
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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  
Sidegevinst 
Amerikansk lotteri + "Bandit"
Gevinstmulighed på indgangstegn

Der kræves medlemsskab af 
Kvarterhus Venner for at spille banko.

Banko - hver onsdag i Kvarterhuset

I pausen kan man købe kaffe, te og brød til 
rimelige priser .
Buslinie 5/7/8/9 har busstop på  
Knud Hansens Vej

      Alle er velkommen!

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

 
Arbejdernes Landsbank. 

Reg.nr. 5346
kontonr. 0000241797 

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

Blomster og Brugskunst

No. 125

HUSK DAGENS BUKET
kr. 150,00

Haderslevvej 125
6000 Kolding
75 53 88 82

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

SKOMAGEREN
Trine Høj
Lykkegårdsvej 10
6000 Kolding
Telefon 75 53 15 59
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            Rømøvej 4, Kolding 
         
        kolding-politimuseum.dk 
   info@kolding-politimuseum.dk 
             Telefon 51 94 96 05 
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På besøg i 
Sydvestkvarteret.

Tekst og foto: Henning Hansen

Både i radio/fjernsyn og aviser 
får vi hele tiden informationer 
om udviklingen af inflationen. 

Vi får at vide, at inflationen er 
skyld i, at priserne både på mad, 
energi, benzin m.m. stiger – og 
det mærkes på pengepungen, når 
vi handler. 

Nu var vi lige kommet ovenpå 
med hensyn til Coronaen, og så 
invaderer Rusland deres nabo 
Ukraine – jamen hvor forrykt 
kan man være? 

Nå – her på ”Sydvesten” kan 
vi ikke rigtig hindre hverken det 
ene eller det andet. 

Så vi vil i stedet for prøve at 
lodde stemningen hos nogle af 
bladets annoncører – hvordan ser 
de på udviklingen af deres 
forretning lige nu. 

Vort første besøg er hos 
ejendomsmæglerne 
BoligKolding, Haderslevvej 156, 
fordi vi igen og igen kan høre/
læse om at boligmarkedet for 
salg/køb af ejendomme, 
lejligheder og sommerhuse er på 
vej ned – ja det er allerede 
næsten dødt. 

Hvordan ser det så ud i Kolding 
og ikke mindst i 
Sydvestkvarteret? 

Disse spørgsmål har vi bl.a. 
med i tasken, da vi efter aftale 
med indehaver Erik Steenholdt 
møder op på BoligKoldings 
kontor på Haderslevvej.

Som indledning spørger vi Erik, 
hvordan han ser boligmarkedets 
udvikling. 

Eriks svar: ”Vi sælger 
stadigvæk boliger, men vi kan 
selvfølgelig mærke, at både 
sælger og køber er pressede på 
specielt to områder – nemlig 
renteudviklingen og prisen på 
naturgas. 

Når renter for visse 
realkreditlån stiger fra  ./. renter 
til + renter. (lige nu +4% p.a.), og 
købernes lånemuligheder dermed 
ændres – ja så kan det mærkes. 
Måske havde køber fået en 
lånebevilling fra banken til at 
købe bolig for 3 mill. kr., som så 
indenfor kort tid pludselig bliver 
ændret til 2,8 mill. kr., fordi 
renten stiger fra den ene dag til 
den anden (OBS! Husk at 
rentesikre dit lånetilbud). 

Dette har vi været oppe imod 
igennem de seneste måneder, 
samtidig med at inflationen stiger, 
og usikkerheden med hensyn til 
krig og sygdom også mærkes. 

Så selvfølgelig går boligsalget 
langsomt. 

Boliger med naturgas har også 
været ”lidt” vanskelige at komme 
i nærheden af, dog er 
naturgasprisen faldet lidt på det 
seneste. 

Bortset fra det, så er der dog 
stadigvæk rigtig god gang i 
opslagene på vor boligportal, så 
der er stor interesse for at købe, 
og det vil på sigt udmønte sig i 
mere salg. 
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Ejendomsbranchen har altid 
været præget af op- og nedgange, 
og helt galt er det vel heller ikke 
lige nu, når man normalt siger, at 
der på landsplan skal være ca. 
71.000 boliger til salg, og der p.t. 
er ca. 46.000 boliger til salg. ” 

Erik fortsætter: 
” I Sydvestkvarteret handles der 

også stadigvæk boliger, og 
boliger bliver sat til salg. 

Selv om der er områder i 
kvarteret, hvor der er nogle 
forholdsvis dyre ejendomme, så 
er de fleste boliger i en prisklasse, 
som i princippet burde kunne 
sælges ”let og hurtigt”, når den 
føromtalte usikkerhed med 
renteudviklingen m.m. er løjet af.  

Erik og Knud er så klar til en bolighandel . 

  Har du lyst til at male?
 Mangler du et sted at male?
 Mangler du et godt male-fællesskab?

Så har Kvarterhuset ledige pladser på vore malehold

  tirsdag kl. 18.30 - 21.00
  onsdag kl. 09.30 - 12.00

Mød` bare op til nogle hyggelige timer i godt selskab.

Kontakt Kvarterhuset for yderligere oplysninger.

I øvrigt kan nogle af os sikkert 
huske tilbage til 1980èrne, hvor 
boligrenten nåede 20-22% p.a., så 
er en rente på 4% p.a. måske 
alligevel ret god.” 

Inden vi slutter vort lille 
indlæg, spørger vi forsigtigt Erik 
om, hvordan han ser på sin 
forretnings fremtid. 

På dette spørgsmål svarer Erik: 
”Vi har haft et godt år 2022, og 

vi forventer endnu et godt år 
2023 med mange gode handler til 
glæde både for køber og sælger. 
Vi har nogle rigtig flotte boliger 
til salg i vort kartotek og har flere 
på vej, så vi er klar, når foråret 
kommer.” 

”Sydvesten” takker for vor 
samtale og ønsker Erik og Knud 
god vind fremover. 

Har du/I brug for salgs- og/eller 
køberrådgivning, så er 
BoligKolding klar på

 telefon nr. 75522424 
mail til Erik Steenholdt: 
es@boligkolding.dk 
eller til 
Knud Erikstrup 
ke@boligkolding.dk 
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Dette indlæg om 
haveselskaberne i 
Kolding har været 
indrykket i "Sydvesten" 
i juni 2016, men der har 
været flere henvendel-
ser til redaktionen med 
spørgsmål vedrørende 
disse selskaber 
- så vi har "gravet" 
indlægget frem igen.
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Lerbjergvej 2, 6000 Kolding
Åbningstider: hverdage 06.00 - 17:00

weekend 06:00 - 16:00

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

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

Telefon 3048 2181

Ej
er

: T
ri

n
e 

K
o

ck

facebook.com/tandplejerhuset

• Grundig tandrensning
• Tandeftersyn og røntgen
• Paradentosebehandling
• Forebyggende tandpleje

 
Vi glæder os til at forberede jeres barn til en positiv start på skolelivet  

Det er meget individuelt, hvornår det enkelte barn er skoleparat.  

Derfor er det vigtigt, at børnehaven og glidende overgang i et samarbejde med forældrene sætter fokus på, at gøre barnet parat til de udfordringer det vil 
møde i skolen. Hos os følger en voksen fra børnehaven med i glidende overgang og også i den første tid i 0.kl. Det giver tryghed! 

Vi har ledige pladser i Sct. Michaels Børnehave, og optager også allerede nu børn til kommende årgange i 0.kl. 

Kontakt os gerne for en snak eller et uforpligtende besøg—vi indskriver børn hele året! 
Email: post@sctmichaels.dk—telefon: 75522834 
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Renovering af 90 almene familieboliger  
Junghansvej og Knud Hansens Vej

Boliger i stueetagen med overdækket terrasse

Som alle der færdes her i Sydvest 
Kvarteret tydelig kan se, sker 

der en omfangsrig renovering af 90 
almene familieboliger inkl . etablering 
af 18 tilgængelighedsboliger, 
udearealer, kloaksanering og 
-separering samt genhusningsboliger

Det er boligselskabet BOVIA, der 
har igangsat realisering af 
helhedsplanen for AAB afd . 76 
Junghansvej og Knud Hansens Vej i 
Kolding . AAB afd . 76 består af i alt 
132 lejligheder fordelt på syv blokke 
i tre etager med kælder .
Bebyggelsen, som ligger i et grønt 
parkområde, er opført fra 1966-
1970 . Klimaskærmen er utæt, og 
konstruktionen er dårligt isoleret, og 
bebyggelsen skal derfor renoveres 
på alle facader, tage, vindues- og 
dørpartier . 
Realiseringen af helhedsplanen

Realiseringen af helhedsplanen 
omfatter renovering af fem 
boligblokke med i alt 90 stk . 3-4 
værelseslejligheder på 96 m2 . I alt 
8 .985 m2 . 
Klimaskærm og vinduespartier 
udskiftes, og vinduernes placering 
ændres . I alle gavllejligheder 
etableres vinduer . Nogle 
vinduespartier på facaden udskiftes 
til karnapper . 
Altaner udvides og renoveres . Der 
etableres decentralt ventilationsanlæg 
i alle rum . Alle opgange får 
overdækkede indgangspartier, der 

skaber en arkitektonisk helhed 
mellem vinduespartier, karnapper og 
altaner på havesiden . 
Modernisering af 90 boliger

Moderniseringen af boliger 
omfatter alle indvendige berørte 
overflader i forbindelse med 
renovering af klimaskærmen, 
ændring af åbninger, udskiftning af 
vinduer og renovering af altaner . 
Der etableres brandsikring på 2 . sal 
mod uudnyttet tagrum . 
Ombygning til 18 
tilgængelighedsboliger

18 af de 90 lejligheder ombygges 
til tilgængelighedslejligheder og 
renoveres gennemgribende, idet 
boligernes indretning ændres (så 
krav om tilgængelighed er opfyldt 
for selvhjulpne kørestolsbrugere . 

Der etableres nyt badeværelse og 
køkken, og alle overflader renoveres .

Der etableres elevator i 
trappeopgangen . 
Større altaner og private haver
Alle boliger får nye større 
overdækkede altaner . Ved 
tilgængelige boliger i stueetage 
ændres altan til overdækket terrasse 
med niveaufri adgang til terræn . Til 
boliger i stueetagen etableres private 
haver på ca . 40 m2 i forbindelse med 
altan/overdækket terrasse . 
Grøn bypark med varierede 
aktivitets- og opholdszoner

Bebyggelsens uderum renoveres 
og nytænkes, og visionen er en 
klassisk dansk parkbebyggelse i 

smukke og attraktive grønne 
omgivelser med stier, buske, bede og 
belægninger . Der etableres varierede 
aktivitets- og opholdszoner, bl .a . 
aktivitetsplads, 
legeplads, opholdsniche, labyrint, 
fitness, grillområde etc . 

Der anlægges nye stisystemer, og 
niveauforskelle udlignes via ramper i 
terræn, så udearealerne opfylder krav 
om tilgængelighed . 
Etablering af midlertidige 
genhusningsboliger 
Renoveringen udføres i fem etaper .

Beboerne genhuses i Bovias egne 
boliger eller 
midlertidige genhusningsboliger . 
Totalentreprisen omfatter etablering, 
drift og nedtagning af midlertidige 
genhusningsboliger, der opføres som 
pavilloner på 65 m2 .

Tekst og foto: Peter Heesemann
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Støtter Senhjerneskadede og deres pårørende
Hjerneskadeforeningen Kolding

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

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

SYD:
Domhusgade
tlf. 75 52 31 88

NORD
Galgebjergvej/Munkebo
tlf. 75 52 35 10 

www.liva-stormarked.dk

Seest
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Forårsmarked i Kvarterhuset
Søndag, den 23. april 2023 

kl. 10.00 > kl. 15.00

Ønsker du en gratis stand 
på Kvarterhusets 

forårsmarked kan du kontakte 
Henning Hansen 

på telefon 30 35 44 24
senest 11. april 2023
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Frimærker sælges
Sydvest Kvarterets Medieforening, der udgiver Sydvesten sidder inde med en  
hel del frimærker. Førhen sendte vi Sydvesten ud med posten til vore mange  
annoncører. Nu er det dog en hel hær af frivillige der sørger for at vore  
annoncører får dem i deres postkasse. Men der blev engang indkøbt ret  
mange frimærker, som vi nu gerne vil af med. Så hvis du gerne vil købe  
nogle frimærker eller kender nogen, der kan bruge dem, så kan vi sælge  
dem med 15 % rabat.  
Kontakt venligst Peter Heesemann på mobil 3070 6738, hvis du er interesseret.

         Dans i Kvarterhuset

Mandag i ulige uger 
kl. 10.00 - kl. 11.00

Med danseinstruktør 
Gerda Jensen

Gerda vil på bedste vis give jer en hyggelig 
danseformiddag, og efter de dejlige danseryt-
mer er der mulighed for hyggelig samvær over 
kaffen og brødet.
Pris pr. gang uden kaffe kr. 10,-. Pris incl. 
kaffe/te og bolle m/ost kr. 25,-. Medlemsskab 
af Kvarterhusets Støtteforening kræves.
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Den selvejende institution Kvarterhuset 
afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 30. marts 2023 kl. 18.30

Junghansvej 121, 6000 Kolding

 Dagsorden:
 - valg af dirigent
 - valg af referent
 - fremlæggelse og godkedelse af bestyrelsens beretning for året 2022
 - fremlæggelse af regnskab for 2022 og budget for 2023 til orientering
 - indkomne forslag
 - valg af bestyrelsesmedllem og -suppleanter
   (på valg er Arne Aa. Knudsen, Inge Hultberg og Anna-Marie Bjørn. 
    Samt bestyrelsessuppleanterne Tove Rasmussen og Kristian Ebbesen)
 - eventuel
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 

senest ti dage før generalforsmalingen.
Forslag offenliggøres  Kvarterhuset før generalforsamlingen.

Alle myndige beboere i Sydvest Kvarterets valgkreds kan deltage ved valg til 
bestyrelsen (gadefortegnelse for valgkredsen er ophængt i Kvarterhuset).

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er beboere i valgkredsen, der ved 
forevisning af gyldigt sunhedskort kan dokumentere bopæl i valgkredsen.

I forbindelse med generalforsamlingen inviteres Kvarterhuset frivillige med 
ledsager m.fl. til et tratement.

Bestyrelsen opfordre til at man tilmelder sig til formanden (telefonisk/mail/sms)  
med antal deltagere senest den 20. marts 2023.

Alle er velkommen.

P.b.v.

Henning Hansen
Formand

Telefon nr. 30 35 44 24
Mail: kvarterhuset.kolding@outlook.dk
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           Stolegymnastik " op af stolen"i Kvarterhuset

Hver torsdag 
kl. 09.30 - 10.30

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

Deltagelsen kræver ikke tilmelding, men antal 
deltagere er 12 personer. 

 

Med instruktørerne:
Foran:      Tove Lindberg
Bagerst:   Margit Christiansen

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

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

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

Sydvesten
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Sydvestens  annoncepriser
1/8 side  kr.      150,00 (88 mm bred x 59 mm høj)
1/4 side  kr.      275,00 (88 mm bred x 122 mm høj)
1/2 side  kr.      550.00 (180 mm bred x 122 mm høj)
1/1 side kr.   1.050,00 (180 mm bred x 248 mm høj)
Bagside kr.  1.300,00

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

Fernisering i 
Kvarterhuset
Foto og tekst: Henning Hansen

Torsdag den 5 . januar 2023 
blev der i Kvarterhuset afholdt 
fernisering over de malerier som 
Lisbeth Andersen har ophængt i 
vore lokaler .

Kvarterhusets koordinator Hanne 
Østergaard h bød de fremmødte 
velkommen til ferniseringen, og 
i den forbindelse takkede hun 
Lisbeth for hendes beslutning 
om, at udstille sine malerier i de 
kommende måneder her i huset . 
Herefter fik Lisbeth mulighed for 
at fortælle om sig selv og sine 
malerier . 
Lisbeth fortalte, at hun er født i 
Kolding og er uddannet laborant . 
Har igennem årene rejst meget 
til udlandet, både som barn 
med forældrene og senere som 
voksen . 

Efter endt uddannelse gik turen 
til Schweiz, hvor et job i et 
medicinalfirma blev starten 
på et liv i udlandet . Lisbeth 
tegnede og malede en del som 
barn, men ægteskab og børn fik 
sat dette i bero . På et tidspunkt 
skulle der ske noget ander, 
så hun uddannede sig bl .a . til 
zoneteapeut og fik sin egen klinik . 

Samtidig blev maleundervisningen  
opstartet, og ikke mindst croque-
undervisningen blev lykken, 
som det kan ses på mange af de 
ophængte malerier i Kvarterhuset .
Lisberth brænder for at tegne og 
male mennesker og arbejder altid 
på at finde det rette udtryk og gerne 
med mange farver .
Som mange andre kunstnere har 
Lisbeth det svært ved at skille sig 
af med billederne, men har dog 
udstillet mange steder, så mon ikke 
der alligevel bliver solgt lidt ind 
imellem .  
Lisbeth håber at  Kvarterhusets 
brugere vil få glæde af de opængte 
malerier .
  Herefter fik de fremmødte 
mulighed for at gå rundt i 
lokalerne og tale med Lisbeth om 
hendes tanker omkring de enkelte 
kunstværker .
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Reparation-Service-Klar til syn-Sporing-Nye dæk
Alu/stålfælge-afbalancering-Montering af dæk op til  24” 
4 hjuls udmåling

Specialisten med den gode service
VI HAR  ALTID ET GODT TILBUD

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

Inkl

professionel rådgivning
se mere på

www.bnfarver.dk

MALING & TAPET

DYRUP
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Kvarterhusets IT :

Harry W. Bech

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

Jørgen Juhl

Peter Heesemann

Peter Heesemann

Vore IT hold -

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

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

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

Mandag kl. 10.00 - kl. 11:30  Bare mød op - hvor alle med lidt eller helt uden kendskab til com- 
putere, internet, NemId, adgang til offentlige systemer, banker m.v.  
kan få et indblik i dette univers.

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

Mandag kl. 14.00 - kl. 16.00 Videoredigering

Tirsdag kl. 09.30 - kl. 12.00 Lær om billedbehandling
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       Kunst i Kvarterhuset

 At male det du ser, og IKKE det du tror, du ser.

- At male er at udfordre din indre trang til at      
udtrykke dig. Det kræver en basal viden om at 
anvende farver, lys, rum, komposition, 

balance og andre virkemidler. 
- At male kræver viden om og flair for at trække     

        en pensel fyldt med maling hen over et lærred.
- At male er at foretage en række valg og fravalg af    

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

Både nybegyndere og let øvede kan blive undervist 
i at male landskaber og portrætter, og du vil få træ-
net øjet og hånden i at arbejde sammen mod et fær-
digt maleri.

 
 Tilmeld dig til kursusdagene 

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

 TORSAGE 16. OG 23. marts 2023 
kl. 9.00 – 15.30 - (er fuldt booket)

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

MAL DIG GLAD I KVARTERHUSET.

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

  Forskellige kunstnere 
udstiller 
løbende i 

Kvarterhuset.

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

malerier.
Ønsker man at udstille i 

Kvarterhuset, kan man rette 
henvendelse til: 

Hanne Østergaard 
på mail: 

hoea2008@live.dk

Lisbeth Andersen
udstiller i Kvarterhuset fra januar 
til og med april 2023

Maleri udført af Lisbeth 
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Jazz i Kvarterhuset
Frokostjazz med 

Norbert Susemihl`s Joyful Gumbo 
lørdag den 11. marts 2023

       kl. 12.00 - kl. 15.00 
Man tilmelder sig på telefon 

nr. 30 35 44 24 og betaler for:
 - antal personer og
 - antal stk. "snitter" m/valgt   
     pålæg (se nedenfor) 
 - betaling via MobilePay eller bank 
     Entrè pr. person  kr. 125,00.
     "Snitter" pr. stk. kr.   25,00.
          
 Sidste frist for tilmelding 
          søndag den 5. marts 2023.
 
Valg af pålæg "snitter" pr. stk. kr. 25,-:
 Nr. 1 - Roastbeef
 Nr. 2 - Fisk m/remoulade
 Nr. 3 - Flæskesteg m/rødkål
 Nr. 4 - Oksebryst
 Nr. 5 - Skinke m/ital. salat
 Nr. 6 - Rullepølse m/løg og sky
 Nr. 7 - Æg og rejer

  Lørdag, den 22. april         - Creole Catz
  >>>> Start tilmelding: 11. marts 2023 <<<<
 Lørdag, den10. juni             - Riverside City Band
  Start tilmelding: 22. april 2023
 
 Lørdag, den 16. september - Neanders
 
 Lørdag, den 28. oktober      - All Time Jazz Band  

Planlagte jazz-arrangementer i 2023

 

 
 

 

 

 
 

 

Norbert Susemihl   -  rompet, vocal
Chris Tanner   - clarinet, vocal
Hans Ingelstam   - trombone
Sven E. Lundeqvist  -  piano
Jens K. Andersen   - bas
Søren Pedersen   - trommer
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Nyt fra
Gademix

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

Email: 
gademix@kfumsoc .dk

Frisør, pandekager og pigeklub! 
Året sluttede i Gademix med en 

skøn juledag for børn, unge og 

frivillige. Vi fik besøg af René fra 
Pandekagekompagniet.dk, som 
lavede 100 dessertpandekager fyldt 
med chokolade, bananer og is. René 
tog sig også tid til at vinde over 
drengene i bordfodbold. 

Vi havde på samme tid besøg af 
frisør - Christina fra Creative 
Colours – som klippede løs i 3 timer, 
så både drenge og piger blev klar til 
juleferien. 1000 tak til René og 
Christina.       

Til sidst havde vi pakkeleg og 
uddelte julegaver til alle. 

 

I år begyndte vi med en hyggelig 
pigeklub-overnatning i Gademix

Det var for de 10-12 årige piger, 
som gennem efteråret har været på 
udflugt og haft krea-workshop i 
Gademix . Pigerne har fået et godt 
fællesskab og mødes stadigvæk i 
Gademix både eftermiddag og aften .

Vi søger flere frivillige, som vil 
være med til at lave aktiviteter med 
pigerne om eftermiddagen kl .14-
16 .30 – det kan være kreative 
aktiviteter, spil eller madlavning og 
bagning . 

Hvis du vil vide mere om, hvordan 
du kan være med til at gøre en 
forskel som frivillig, så kontakt 
Viktor på 50517217 eller kig ind i 
Gademix . 

Frisør Christina fra Creative Colours 
klipper børn og unge.

Pandekager til juleafslutning.

René fra Pandekagekompagniet spiller 
bordfodbold. Unge Gademix’ere på tur i København
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Unge på tur og verdensstjerner på 
besøg i Gademix

I Gademix har vi en god tradition 
for at tage på ture med de 13-16 
årige. I november havde vi 2 ture til 
København. På den ene tur var 20 
unge på 2 dagstur på hotel, i tivoli, 
på gåtur med hjemløs rundt i 
København, på restaurant og ikke 
mindst blev de kørt rundt i 
cykelvogne – det var koldt, men 
sjovt at se København fra en 

cykelvogn med chauffør. 
På den anden tur var vi i Royal 

Arena for at se verdens bedste 
gamere konkurrere i spillet CS-GO. 
Sammen med 10.000 andre tilskuere 
så vi det danske hold Heroic vinde. 
Ugen efter var vi så heldige, at GO 
GAMING-holdet i Gademix fik 
besøg af 2 professionelle gamere: 
MAGISK og DUPREEH. Det var 
fedt at se de unge være ”star 
strucked” over besøg af 
verdenskendte stjerner.  

Julebanko for hele familien i 
Kvarterhuset

For første gang i 3 år kunne vi 
afholde Julebanko for hele familien i 
Kvarterhuset. Skønt at se både 
begyndere, bankohajer, familier og 
naboer til et par hyggelige timer med 
en masse gode gevinster og 
sidegevinster. 1000 tak til alle som 
deltog og ikke mindst til alle, som 
donerede flotte gevinster. 

Hvis du vil donere gevinster til 
næste julebanko, så kig forbi 
Gademix. Vi er taknemlige for alt den 
hjælp, som vi kan få. 

GADEMIX ÅBEN I UGE 7 for 10-
16 årige

Når skolerne holder vinterferie har 
Gademix aktiviteter for 10-16 årige. 
Vi holder åbent mandag-tirsdag og 
onsdag kl.14-16.30 og 18.30-21. Der 
vil være turneringer, krea-workshop, 
spil, fastelavnsboller, hygge, og der 
skal bages til både Valentinsdag og 
fødselsdag for børn og frivillige. 

Onsdag aften den 15. februar er 
alle 10-16 årige velkommne til 
Fastelavnsfest. Kom ind i Gademix 
efter tilmeldingsseddel og hvis du 
mangler hjælp med at finde 
udklædning. Festen slutter kl.22.00. 

ÅBNINGSTIDER!
Mandag til torsdag kl.14.00-16.30 

og tirsdag og onsdag kl.18.30-21.00.
Torsdag aften er åbent for ”Go 

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

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

Info om Gademix: 
Gademix er et socialt værested 

for 10-16 årige børn og unge. Vi er 
en tryg base i hverdagen og i løbet 
af året arrangerer vi forskellige 
udflugter, oplevelser og ferier. 

Du kan støtte os på mobilepay 
32113. Vi er afhængige af private 
sponsorer, fonde eller 
virksomheder, som vil støtte os. Tak 
til alle, som allerede nu støtter os. 

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

BLIV FRIVILLIG: 
Vi har en god flok stabile og 

engagerede frivillige, og vi søger 
flere frivillige i øjeblikket. Hvis du 
vil høre mere om at være frivillig i 
Gademix, kan du kontakte leder i 
Gademix Viktor på 50517217 
eller gademix@kfumsoc.dk 

Vi har brug for dig, hvis du fx 
kan lave mad (risengrød og pizza er 
populært), eller hvis du kan 
reparere gear eller bremser på en 
cykel fx 10 eftermiddage eller 
aftener fra april til juni. 

I ferier har vi også brug for 
frivillige, som vil tage med på ture i 
påsken eller med på sommerlejr i 
uge 27. Skriv til Viktor, hvis du kan 
afsætte en dag eller to. 

SOMMERSJOV UGE 30

Til sommer afholder UGE 30’s 
VENNER igen aktiviteter i 
Sydvestkvarteret for hele familien. 
Hvis du vil være med til at 
planlægge SOMMERSJOV UGE 
30, så send en mail til gademix@
kfumsoc.dk 

Magisk og Dupreeh på besøg i Gademix.

Julebanko for hele familien i Kvarterhuse
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Sydvesten
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Mandag
Kl . 09 .00 Dagplejerne
Kl . 09 .00 Cykelklubben 
Kl . 10 .00 IT-cafè
Kl . 10 .00 Kreativt værksted
Kl . 10 .00 Kvarterhus dans
 (ulige uger)
Kl . 13 .00      Kunsthold 
Kl . 14 .00 Videoundervisning 
Kl . 14:00 Kortspil
Kl . 19 .00       Bryglaug
 (ulige uger)

Tirsdag
Kl . 09 .00 Dagplejerne
KL .09:30 Billedbehandling 
Kl . 18 .30 Kunsthold

Onsdag
Kl . 09 .00  Dagplejerne
Kl . 09 .30  Kunsthold 
Kl . 13 .30  Bankospil
Kl . 14 .00  Sy-hold

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

Fredag 
Kl . 09 .30      Legestue 

Kvarterhusets 
faste aktiviteter

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

Kvarterhusets  
enkeltarrangementer

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

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

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

Fredag den 17. februar
Sidste frist for tilmelding til malekurser

Onsdag den 22. februar
Kl. 19.00 - 21.00
Sangaften m/Jørgen Juhl

Torsdag den 23. februar 
Kl. 09.00 - 15.30
Malekursus

Søndag den 5. marts
Sidste frist for tilmelding 
til jazz 11 . marts

Lørdag, den 11. marts
Kl. 12.00 - 15.00
Frokostjazz med Norbert Susemihl`s 
JazzBand
Start tilmelding til jazz 22 . april

Torsdag den 16. marts 
Kl. 09.00 - 15.30
Malekursus

Mandag, den 20. marts
Husk! tilmelding til 
generalforsamlingerne i "Sydvesten" og 
Kvarterhuset

Torsdag, den 23. marts
Kl.18.30 -
Generalforsamling i "Sydvesten"

Onsdag den 29. marts
Kl. 19.00 - 21.00
Sangaften m/Jørgen Juhl

Torsdag, den 30. marts
Kl. 18.30 -
Generalforsamling i Kvarterhuset

HUSK!!! 

At betale
kontingent 2023

til
Kvarterhuset 

Venner

Tirsdag, den 11. april
Sidste frist for tilmelding til 
forårsmarked

Fredag den 14. april
"Sydvesten" udkommer 

Lørdag, den 22. april
Kl. 12.00 - 15.00
Frokostjazz med Creole Catz

Søndag, den 23. april
Kl. 10.00 - 15.00
Forårsmarked
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medbring

sydvesten & få

10% rabat

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

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

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

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

Åbent efter aftale.


