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Hvad sker der ellers?

Se også flere
spændende indlæg i bladet

om bl.a.
Nyt fra Gademix

Boganmeldelser
Forslag til ture

Nye retningslinjer
Nyt fra Gademix

m.m.

Kommende arrangementer i 
Kvarterhuset

Med forbehold for yderligere 
aflysninger

18.6.  Fernisering
22.6. Generalforsamling"Sydvesten"
  5.8.  Banko starter (måske)
14.8. "Sydvesten" udkommer
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/Jørgen Juhl

 Besøg også            
 Kvarterhusets 
    IT Café. 
Find hjælp og vejledning til 
din PC, Tablet eller smartfon.
Hver mandag fra kl. 9 til 11

Når Kvarterhuset åbner igen!Når Kvarterhuset åbner igen!

Hold dig orienteret 
om Kvarterhusets 
arrangementer på 
hjemmesiden 
kvarterhuset.kolding.dk

og/eller på Kvarterhusets 
facebookside  

kvarterhuset  
sydvestkvarteret kolding

Handle lokalt
OG

Støt vore annoncører 
her i bladet....

de støtter os!

Kvarterhuset åbner for 
aktiviteterne mandag den
 15. juni 2020 - så du er 
velkommen igen!

HUSK! generalforsamling i
"Sydvesten"
Mandag, den 22. juni 2020 kl. 19.00
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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:
Bjarke Thiessen tlf. 22 37 15 41

 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

Desværre kunne vi ikke 
afholde foreningens ordinære 
generalforsamling, hverken 
den 30/3 eller den 28/5. 
Coronaen er kommet i vejen, 
så restriktionerne har bevirket, 
at vi ikke har kunnet samles. 
Nu indkalder vi så endnu 
engang til generalforsamling, 
og vi håber, at der er rigtig 
mange af jer, der vil møde op.
OK - vi satser selvfølgelig 
på at forsamlingsforbuddet 
ændres, og at vi alle passer 
på os selv og hinanden med 
hensyn til vaske/spritte 
hænder, holde afstand og 
bliver hjemme ved sygdom.

I forbindelse med 
generalforsamlingen skal 
foreningen have ny kasserer. 
Bjarke Thiessen har igennem 
bladets levetid udført kasserer-
jobbet, men har nu valgt at 
sige stop. Det er vi selvfølgelig 
meget kede af, men forstår 
sådan set godt hans beslutning.
På foreningens vegne takker vi 
Bjarke for et stort og veludført 
stykke frivilligt arbejde. Vi 
håber, at vi stadigvæk kan 
trække på hans viden og hjælp. 
På generalforsamlingen skal 
vi have valgt en ny kasserer, 
og bestyrelsen har et forslag til 
kassererposten, så af den grund 
skal du ikke blive væk, hvis du 
måske frygter at blive valg til 
denne post.
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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

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

Lær om IT og video
I Medieteket på 1. sal er der hold 
hver dag, hvor Kvarterhusets frivilli-
ge er til rådighed med hjælp.
Kontakt: Birgit Thomsen
på telefon: 29 89 19 38
Se på side 29 eller spørg i 
Kvarterhuset for nærmere 
oplysninger

Legestuen
I Legeteket samles de små børn  
hver fredag kl. 9.30 - 12.00

Her er forældre og bedsteforældre 
med deres mindre børn velkom-
men hos duoen "Æblekinder".

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

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

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

OBS! Kvarterhusets aktiviteter og 
arrangemnter kan være aflyst - 
følg`med på hjemmesiden, facebook 
eller kontakt formanden

Mange af aktiviteterne starter først igen i august - kontakt 
Kvarterhuset for yderligere oplysninger 
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Pizza:
Alle er med ost, tomatsauce, oregano og rødt pulver. 
Ekstra tilbehør eller salat til pizza kun  kr. 8,-.
Pizza UFO dobbelt indbagt: Valg selv indholdet. 
Fra nr. 15-60    kr. 75,-.
(er ikke i nedenstående tilbud)
Fra nr. 15-60: Familiepizza 60 x 60  kr. 220,-
 

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

Drikkevarer

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

fra 1980 i Kolding

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Åbent alle dage fra 
kl. 15.00  - 22.00

Tilbud:
Frit valg fra menukortet:

1 stk Pizza. 50,-

Tilbud ekstrasize:
Frit valg fra menukortet:

1 stk familliepazza 60x60 kr. 200,-

Nyhed: Pasta

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

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

Sydvesten
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Set og Sket
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Bestyrelsen i Sydvest Kvarterets Medieforening  (som udgiver "Sydvesten":

Henning Hansen-formand    Bestyrelsessuppleanter:
Bjarke Thiessen - kasserer    Peter Heesemann
Kirsten Sørensen-næstformand    Arne Fuglsang
Kaj Jacobsen-bestyrelsesmedlem    Thorkld Jefsen 
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

Fra venstre:
Bestyrelsesmedlemmer 
Inge Hultberg, 
Jan Lauritzen, 
Jette Knudsen, 
Preben Knudsen og 
bestyrelsessuppleanter 
Arne Kndsen, 
Tove Rasmussen . 
Forrest formand 
Henning Hansen

Bestyrelse for den selvejende institution Kvarterhuset i 2020

Der er nu etableret en 
ny petanguebane på 
det grønne område ved 
Pulzion . 
Samtidig bliver 
sandbanen forbedret, og 
ikke mindst er der lagt 
faldgrus på tarzanbanen . 
Stor tak for et veludført 
stykke arbjde til de 
dygtige kommunale 
anlægsfolk .
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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 sørger for at spritte 
kontaktpunker	(f.eks.	dørhåndtag,	lyskontakter,	bordoverflader	m.m.)
Ved brug af køkken og værksted er der fastsat særlige retningslinjer  

Bestyrelsen håber og tror på, at vi i fællesskab kan få vort dejlige Kvarterhus igang igen med 
beskyttelse og afstand.

Planlagte arrangementer i Kvarterhuset i 2020:

18-6-      Fernisering
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, Michaela Petri og Lars Hannibal
 6/12    Julebanko
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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

At gå rundt i Kvarterhusets lokaler i 
disse tider er næsten ligesom jule- og 
sommerferien, hvor lokalerne også er 
affolket. 
Dog er det også kun næsten det 
samme, fordi i denne tid ved vi 
ikke, om husets brugere egentlig 
vil komme igen. Det havde vi en 
forventning om, hvis det var efter en 
ferieperiode. Nu kan man jo frygte, at 
mange er blevet så bange for at være 
sammen, at Kvarterhusets aktiviteter 
og arrangementer bliver svære at 
trække igang.
Det håber vi selvfølgelig ikke, men 
vi skal allesammen passe på os selv 
og hinanden - både nu og i fremtiden. 
Det har vi vel iøvrigt altid gjort - 
ikke?
I øjeblikket arbjder vi på at få 
udmøntet de retningslinjer mm, 
som kommer fra myndighederne. 
Myndighederne i denne 
forbindelse er: Kolding Kommune, 
Kommunernes Landsforening og 
diverse ministerier.
Overholdelse af alle disse 
retningslinjer vil komme til at 
påvirke hverdagen for alle brugere af 
Kvarterhuset.
Der er både afstandskrav, vaske/
spritte hænder, deltagerantal, blive 
hjemme ved sygdom og ikke mindst 
rengøring efter brug af lokaler og 
inventar.
Dette med at rengøre alt, hvad man 
har kunnet røre ved i forbindelse med 
aktiviteter og arrangementer er en 
kæmpestor opgave, som vi alle skal 
være med til at løfte. 
Kvarterhuset er et fælles kulturhus, 
hvor vi hjælper hinanden, og de 
enkelte hold sørger selv for tingene. 
I fremtiden skal der være fuld 
opmærksomhed på de førnævnte 
opgaver, men specielt brug af 
køkkenet vil blive en stor udfordring 
for os alle. 
Håndvask og -sprit samt ikke mindst 
handsker vil helt klart være et MUST, 
når man laver kaffe, mad, henter 
service og bestik.

Vi kender på nuværende tidspunkt 
ikke de økonomiske forhold ved 
inplementering af alle de forskellige 
retningslinjer. En ting er ihvertfald 
helt sikker, vi får ikke sprit og 
andre rengøringsmidler gratis - så 
Kvarterhusets økonomi vil blive 
kraftigt belastet.
Som det ser ud lige nu, vil det også 
blive en udfordring for os at afholde  
forskellige planlagte arrangementer, 
hvis de nugældende retningslinjer 
fortsætter 
Vi er selvfølgelig helt med på, 
at alle regler skal overholdes, så 
ingen bliver smittet ved at komme 
i Kvarterhuset, men der bliver en 
pris at betale og ikke mindst en stor 
opgave for brugerne at sikre sig, at 
alt er sprittet mm inden man forlader  
huset.
Vi er jo allesammen interesserede i, 
at ingen bliver syge, så det kan og 
skal vi alle være med til at forhindre. 
Planlagte aktiviteter og 
arrangementer har været aflyst i den 
forgangne periode, men vi regner 
med, at de ting, der er planlagt i 
de kommende måneder, kan blive 
gennemført. 
Det kan selvfølgelig blive så 
"firkantet", at vi bliver nødt til at 
"kaste håndklædet i ringen" og 
aflyse, men vi er nødt til at se positivt 
på fremtiden.
På side 9 i "Sydvesten" har vi samlet 
nogle af de arrangementer, som vi 
håber og tror på kan gennemføres i 
resten af 2020.
Nogle af Kvartrhusets hold vil måske 
starte allerede her i juni og juli 
måned, men i august skulle vi gerne 
være oppe på fuld "skrue".

Jeg håber, at vi ses i 
Kvarterhuset og ønsker 
alle en god sommer.
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Denne plads
er

reserveret!
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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

Vi satser på, at begynde at spille 
banko den 5. august 2020

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 
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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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Denne tur starter på Vestre 
Ringgade på stien ud mod 
Plovfuren - lågen er indgangen 
til den første del af stien

Langs åen er der flere opholdssteder, hvor den skønne natur kan nydes

Efter at have nydt udsigten - og gået ca 800 m følger man 
stien videre op til cykelstien mod Plovfuren

En tur langs Kolding Å
Tekst og foto: Henning Hansen

I disse corona-tider, hvor mange 
ting er lukket ned og langsomt 
åbnes igen, kan man bruge lidt tid 
til at gå en tur. Der findes mange 
steder i og omkring Kolding, hvor 
der både er nogle skønne områder 
og flotte udsigter.
På et tidspunkt havde vi et 
indlæg"Sydvesten" om stien langs 
Kolding Å - startende ved Vestre 
Ringgade, så nu fortsætter vi turen 
ud til Stadionvej.
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Turen ender - enten 
på Legepladsen ved 
Stadionvej  og er 
ialt ca . 2 km lang 
eller ca . 2,5 km, 
hvis man fortsætter 
langs åen mod vest 
og følger stien ud til  
Alpedalsvej .

Rigtig god tur .

Efter ca 200 m 
gå vi til højre 
over broen . 
Herefer 
tilvenstre ind 
af lågen

- og her åbenbare 
der sig en sti af 
træ, som nok 
trænger til lidt 
vedligeholdelse, 
men betyder at vi 
kan gå tørskoet 
videre

 - lange åen med nogle ganske flotte udsigter
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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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Boganmeldelse
Tekst og foto: Peter Heesemann
Corona virus har sat mange 

afvore aktiviteter på pause. 
Blandt andet kan vi ikke komme i 
biografen. Jo bevares vi kan se 
TV, men det kan man også på for 
meget af ind i mellem. Så er der 
måske plads til at læse en bog. 
Og det er netop hvad jeg har 
gjort. Jeg læste Tara Westovers 
bog ”Oplyst”

Author: Tara Westover
Oversætter: Peter Rønnov-Jensen
Genre: Erindringsroman
Sprog: Dansk
Originalsprog: Engelsk
Forlag: Lindhardt og Ringhof
Køb bogen her: Saxo.com

En fuldstændig bjergtagende 
fortælling om en ung kvindes rej-
se mod selvstændighed. Det er en 
historie om at elske sin familie, 
men samtidig være nødt til at 
søge væk fra den. Tara Westover 
fortæller sin historie i en smuk 
reflekterende stil, og hendes kær-
lighed til familiens medlemmer, 
selv dem der har svigtet hende, er 
så intens, at man fornemmer den 
gennem siderne. Det her er ikke 
bare en af de bedste bøger i 2018, 
det er en af de bedste bøger, jeg 
nogensinde har læst.

Hvad handler den om:
Tara er yngste barn i en stor 

børneflok i familien Westover. 
Familien er troende mormoner, 
og lever isoleret fra det meste af 
omverdenen. Børnene går ikke i 

skole, og flere af dem har end 
ikke en fødselsattest. Familielivet 
er præget af faderens strenge reg-
ler og angst for omverdenen. 
Hans sindstilstand grænser til det 
skizofrene, og han ser farer og 
mulige komplots overalt. Børne-
nes oplevelse af verden er 
begrænset til faderens foredrag 
om statsliges konspirationer og 
farlige sygehuse, og selvom 
moderen prøver at hjemmeunder-
vise dem, kræver omstændighe-
derne at børnene arbejder for 
faderen. Så det de egentlig lærer 
noget om er, hvordan man slagter 
et dyr, hugger skrot op og binder 
et reb. Men Tara vil noget mere, 
og hun prøver at frigøre sig fra 
familien, og komme på college. 
Men det er vanskeligt, når man 
aldrig har gået i skole, og man 
samtidig har faderens ord om den 
farlige verden udenfor med sig.

En reflekterende erindringsro-
man fyldt med dybde og kærlig-
hed:

Oplyst er en erindringsroman, 
om en meget ualmindelig familie. 
I centrum står den stærkt troende 
og paranoide far, og den driftige 
men alligevel underdanige mor.

Westover skriver med stor 
autenticitet, og hun støtter sig til 
sine barnlige erindringer, som 
hun dog løbende lader flette sam-
me med sine søskendes erindrin-
ger

Tara Westover oplyses i roma-
nen. Og med tiden bliver hun en 
uddannet ung kvinde, mens hun 
udvikler sig gennem fortællingen 
af sin historie, - den uddybes hele 
tiden med facetter, dybder og 
refleksioner, mens hun forsøger at 
nærme sig en forståelse for sin 
barndom, sin udvikling og sin 
familie.

Romanen er virkelig stærk i 
skildringen af relationerne. Her er 
det bedste uden tvivl, at Tara 
Westover har så meget kærlighed 

til historien og familien, og at 
hendes ønske om at forstå dem 
skinner så meget igennem. West-
over skildrer alle i familien med 
kærlighed og forståelse, selv dem 
der svigtede hende grufuldt. Det 
er benhårdt og usigeligt rørende.

En helt særlig historie med et 
fundamentalt emne:

Selvom Westovers erindringer 
bestemt ikke ligner de flestes, så 
er der alligevel noget fundamen-
talt og alment over dem. For 
grundlæggende er det en historie 
om hvordan vi formes af det vi 
kommer fra og om at lære at stå 
på egne ben. Men jeg læser det 
også som en fortælling om, hvor-
dan vi vælger at fortælle vores 
historie. Hvilke oplevelser bliver 
siddende, og er vores erindringer 
dybest set også styret af vores 
forforståelse? Husker vi alene 
det, vi tror på?

Tara Westovers erindringer er 
fyldt med barske og gribende 
historier. Heriblandt broderen 
Shawns vold, den voldsomme 
ulykke, der nær kostede moderen 
livet og dengang broderen Lukes 
ben blev forbrændt.

De mange dramatiske begiven-
heder skaber handling og frem-
drift, og som læser gribes man af 
lige dele spænding og forargelse. 
Men man oplever også noget 
langt mere intenst i scenerne, 
hvor faderen fx sidder og holder 
foredrag, og moderen nikker 
svagt og pipper lidt med. Eller 
når broderen Tyler i tavshed gør 
oprør under middagsmaden.

Spillet mellem personerne i 
romanen er gengivet fænomenalt, 
og man mærker spændingerne, 
frustrationerne og vreden, men 
også kærligheden, mellem dem.

Det er ganske enkelt en fuld-
stændig fænomenal bog. Kandi-
derer til min liste over bedste 
bøger jeg nogensinde har læst.
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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
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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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4-stjernede turistbusser
Minibusser
Liftbusser

     info@bjertbusser.dk 
     www.bjertbusser.dk 

Stålvej 1
6000 Kolding 
Tlf.: 7930 3535 

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 
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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
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• Service- og reparationsaftaler
• Online booking
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6000 Kolding

Tlf.: 7550 5059

autoclaus.dk
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Noget om hunde og katte.
Tekst:Henning Hansen m .fl .

Igennem tiden har vi og andre 
skrevet indlæg til ”Sydvesten” om 
de efterladenskaber, som hundene 
”taber” på vore veje, stier og grønne 
områder. 
Her menes selvfølgelig de 
hundelorte, som hundens ejer ikke 
lige nåede at samle op og tage med 
hjem. 
Nu er der heldigvis blevet lidt mere 
fokus på dette trælse område, så langt 
de fleste hundeejere er rigtig gode til 
at få ryddet op efter sig – tak for det. 
Så nu er spørgsmålet dukket op, 
hvorfor der er forskel på hunde 
og katte – burde katteejerne 
ikke også lige tænke på kattenes 
efterladenskaber? 

Faktisk har vi i ”Sydvesten” fundet et 
indlæg fra juni 2001, som vi i denne 
udgave bringer i uddrag.
Indlægget er skrevet af en stor 
hundeelsker/ejer efter, at der havde 
været flere indlæg i ”Sydvesten” om 
hunde og ikke mindst hundeejernes 
manglende evne til at rydde op efter 
sig.
 
Uddrag fra juni 2001:
”Som inkarneret hundeelsker må mit 
modangreb sættes ind overfor et lige 
så udpræget husdyr, der også skider 
uhæmmet overalt i naturen, og ikke 
mindst i vore sirligt anlagte bede 
og rabatter i vores elskede haver – 
nemlig den af så mange forkætrede 
kat.
Katten har til alle tider været omgivet 
af mystik og overtro, en sort kat 
over vejen betyder uheld, og et mere 
aktuelt mundheld, en kat i bedet 
betyder lort på stedet o.s.v. 
Helt tilbage i det gamle Egypten 
dyrkede man katte som en 
guddommelig skabning og indrettede 
særlige templer helliget tilbedelsen 
af katten. 

Efter sigende smurte præstinderne 
kattens afføring overalt på 
kroppen for at komme så nær det 
guddommelige som muligt, een må 
jeg sige temmelig obskøn parfume.
I vore dage er katten om ikke 
guddommelig, så dog også elsket og 
tilbedt i lige så høj en grad som vores 
bedste ven – hunden. 
Katten fremstår i alle afskygninger 
fra Siameser, Angora, Persisk, 
haleløs og almindelig huskat. 
Fælles for dem alle er, at de er 
potentielle mordere, som i flæng og 
uden undtagelse dræber hundrede 
tusinde sangfugle, harekillinger 
og fasankyllinger per år alene i 
Danmark. 

En hundelort kan man gå uden om, 
når man ser den, allerhøjst får man 
lidt skarn på fodtøjet, som en græstot 
gør meget ved. 

Kattelort er mere morbidt, det er 
nemlig tildækket, og bortset fra 
sporene i havebedet, ret ubemærket 
indtil man indædt rager rundt i en 
ildelugtende substans af, jeg ved ikke 
hvad. 

Og hvad mon børnehaverne, der er 
så emsige med hundelorte, siger om 
kattene, der uden personanseelse 
lægger deres efterladenskaber i 
legepladsens sandkasse, så børn 
og barnlige sjæle i øvrigt, kan 
komme i meget tæt kontakt med den 
guddommelige kat.

Uanset om man er til hunde eller 
katte, er det korte og lange, at 
naturen er så viselig indrettet, at hvad 
der kommer ind den ene vej, må 
nødvendigvis ud den anden. 

Så alternativet til alle de lorte må 
være, at hundelufterne tager en pose 
med i lommen, og katteejerne holder 
deres dræber hjemme.”

Ja – det var så et indlæg fra 2001, 
altså for 19 år siden – én og anden 
kan så selv overveje, om der er sket 
nogen ændring i det at være katte- 
eller hundeejer.

Lille kat
Lille kat
Lille kat på vejen
Hvis er du
Hvis er du
Jeg er sgu`min egen

Af Piet Hein
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”Turen går til 
Sydvest Kvarteret”
I denne udgave af ”Sydvesten” vil vi 
gøre jer opmærksom på, at der i 2003 
blev udgivet en bog med titlen 
”Fra Gravens Rand til Kolding 
Ådselskogeri”
 – eller med andre ord – turen går til 
Sydvest Kvarteret”
Alle viste foto er fra bogen..

Bogen er skrevet og forfattet af 
personer med tilknytning til Sydvest 
Kvarteret og indeholder personlige 
historier og fortællinger om steder, 
oplevelser og foreninger i Sydvest 
Kvarteret. 
På Kolding Bibliotek kan man låne 
bogen. Her i ”Sydvesten” får I lige et 
par ”smagsprøver”.

Bogen "Turen går til Sydvest 
Kvarteret" starter med fortællinger om 
Sydvest Kvarteret i fortiden. 
I Koldingbogen for 1972 findes en 
historie om, ”Minder fra Seest Sogn”. 
Heri fortæller forfatteren Anders 
Ravn, at ”på området fra Brændkær 
til Seest mener man, at det ældste 
Kolding må have ligget”. Så her i 
kvarteret kan man altså forestille sig, 
at de første indbyggere i Kolding 
måske har bosat sig. 
Derefter fortsættes med en historie 
om, at Karl Rasmussen i 1950, under 
arbejde for Kolding Mørtelfabrik, 
fandt de forhistoriske rester af et 
115.000 år gammelt skovnæsehorn i 
en grusgrav i Seest. 

Næsehornet har sammen med 
elefanter, bævere, urokser m.fl. 
(rester af disse dyr er også fundet i 
Seestområdet) og har rendt rundt her 
i området. 
I bogens indledning skrives der om 
Sydvest Kvarteret i historisk tid bl.a. 
det nationale tilhørsforhold (hvor 
gik grænsen til Hertugdømmerne?), 
købet af kvarteret fra Seest 
Kommune i 1930 for 160.000 kr. 
og en fortælling om alle kvarterets 
haveselskaber.
Hvor befinder vi os iflg. bogens titel: 
Bykroen på hjørnet af Haderslevvej 
og Stejlbjergvej kaldes i daglig 
tale – ”Gravens Rand” og Kolding 
Ådselskogeri var beliggende 
på grunden, som nu hedder 
Lykkegårdshave.

26 cm lang underkæbe fra 
et skovnæsehorn .
Ganske få rester fra 
disse fortisdyr er fundet i 
Danmark

Bogen indeholder flere personlige 
historier og fortællinger om 
steder og begivenheder fra 
kvarteret - her kan i flæng 
nævnes: Alhambra, Sommerlyst, 
Bykroen, Skrammellegepladsen, 
Stejlbjerghusene m.fl.  

Bogen er redigeret af forfatterne: 
Inge Grønnebæk, Jørgen Hansen, 
Verner Larsen, Inga Larsen, Kirsten 
Sørensen, Erik Voss, Philip Bang, 
Alfred Hansen, Hugo Holm Hansen, 
Børge Madsen og Svend Pedersen.

Bykroen "Gravens Rand" på hjørnet af Haderslevvej og Stejlbjergvej
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"Damgård" 
var navnet 
på den gård, 
der blev 
til Kolding 
Ådselskogeri .
Billedet er 
udlånt af 
Gunnar Storm 
Thomsen

Alhambra - som var det førende 
traktørsted i Kolding med den 
fantastiske beliggenhed på 
Stejlbjerg med udsigt over byen.
 Billedet udlånt af Hans Ravn.

Karl Poulsens tændstikur - bygget af 
72 .000 tændstikker . Billedet udlånt af 
Inge Grønnebæk .

På de bare marker på Eliassensvej var Skrammellegepladsen 
et dejligt fristed for områdets børn .
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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

Tirsdag kl. 10.00 - kl. 
12.00 
Lær om billedbehandling
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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.
Du er altid velkommen.

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.
På grund af coronavirus 
restriktioner, ved vi ikke om og 
eller hvordan vi kommer i gang 
igen.
Vi vil informere så hurtigt 
som muligt her i bladet, på 
hjemmesiden og facebook, så 
snart vi ved noget mere.

Hav en god og coronavirus fri 
sommer og pas på jer selv.

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 fra juni måned 2020

Malekursus i Kvarterhuset.

Den 20. og 27. oktober vil der blive arrangeret et nyt malekursus med Hans Zachariassen 
indeholdende både portrætmaling og landskabsmaling. 

Mere om tilmelding, pris og tidspunkter i august udgaven af ”Sydvesten”. 

Fernisering i Kvarterhuset
Torsdag den 18. juni 2020 kl. 16.00

Invitation til fernisering over de malerier som Solveig Augustinus har ophængt i 
Kvarterhusets lokaler.

Alle er velkommen.

Malerierne er udstillet i Kvarterhuset indtil udgangen af september måned.
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FrokostJazz i Kvarterhuset
Søndag den 

23. august 2020 

fra kl. 12.00 - kl. 15.00 
spiller

Neanders Jazzband
Billetter kan bestilles fra 

lørdag den  8. august
fra kl. 09.00 - 12.00

på telefon nr.
21 65 26 51

OBS!
COVID-19 

retningslinjerne  
vedrørende afholdelse af 
frokostjazz kan få den 

konsekvens at vore 
jazz-arrangementer i den 

kommende tid vil blive 
ændret - både med hensyn 
til deltagerantal, priser og 

fortæring.
Nærmere om dette i 

august. 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 også i 2020!

Neanders Jazzband

Den 14. marts skulle vi have 
haft besøg af Vestre Jazzværk, 
men det gik som bekendt ikke 
- men heldigvis har vi fået en 
ny aftale med disse friske fyre 
i marts måned 2021. 
Så håber vi, at alt er ok til den 
tid.
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VI ER HER
 på trods af Corona og vi 

afholder stadig sommerferie-
aktiviteter for 8-16 årige - Selv om 
det ikke bliver helt som det plejer

Jordbrugslejr UGE 27 (VIGTIGT! 
BEMÆRK – i år er det første uge i 
skolernes sommerferie!)

SHELTERTUR UGE 28 mandag til 
onsdag, hvor vi sover i shelter ved 
Skibelund med udsigt til vandet.  

Sommersjov i UGE 30 – samarbejde 
med UGE 30’s Venner.

TILMELDING TIL 
JORDBRUGSLEJR OG 
SHELTERTUR SKER I GADEMIX 
– KOM IND OG SNAK MED DE 
FRIVILLIGE, HVIS DU HAR 
SPØRGSMÅL. 

NYE ÅBNINGSTIDER: 
Vi har ændrede åbningstider i Gademix 
pga. Corona. I øjeblikket har vi åbent 
mandag til torsdag kl.13.30-16.00. Vi 
er udenfor ved vores pavillon og laver 
forskellige aktiviteter, hvor vi må være 
max 10 personer. Hvis du er mellem 
13-16 år, så kig ind i Gademix og hør 

mere om, hvad vi laver for dig og 
andre teenagere. Du kan også skrive 
til os på snapchat: gademix-kolding, 
facebook eller gademix@kfumsoc.dk

Info om Gademix: 
Gademix er et socialt værested for 10-
16 årige børn og unge. I løbet af året 
arrangerer vi forskellige udflugter, 

oplevelser og ferier, som er for 8-16 
årige. 
Du kan støtte os på mobilepay 32113. 
Vi er afhængige af private sponsorer, 
fonde eller virksomheder, som vil 
støtte os. 

BLIV FRIVILLIG: 
Vi har en god flok frivillige, men 
har brug for flere frivillige, som kan 
hjælpe 2-3 timer i ugen. Det kan være 
til morgenmadscafe, eftermiddag, aften 
eller i ferier. Opgaverne er forskellige: 
hjælp med mad, bagning, sport, spil, 
musik, kreative aktiviteter, praktisk 
hjælp, bål, cykelværksted osv. Kontakt 
Viktor på 50517217 eller skriv til 
gademix@kfumsoc.dk, hvis du vil 
vide mere eller have en rundvisning i 
Gademix. 

20 års jubilæum som frivillig i 
Gademix!
Gennem 20 år har Dan Hansen været 
frivillig i Gademix. Han har været    
med hele vejen fra Gademixs første 
åbningsdag, til i dag og forhåbentligt 
også i flere år fremover. 
Vi har spurgt et par af Dans frivillige 

kollegaer, hvad der 
kendetegner ham:  
Dan brænder for 
Gademix og for 
unge.Han elsker 
at skræmme folk, 
om natten. Når 
der bliver lavet 
natteløb.

Nyt fra
Gademix

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

Email: 
gademix@kfumsoc .dk

Gademix har opstillet en pavillon
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Børn og unges tanker om 
Corona-tiden.  

Der kommer mere og mere liv 
omkring Gademix og Kvarterhuset. 
Selvom vi fortsat skal holde afstand 
og passe godt på hinanden, går 
vi heldigvis lysere tider i møde 
– til stor glæde for børn og unge 
i Sydvestkvarteret. Gademix har 
snakket med to af de børn og unge, 
som til dagligt er at finde omkring 
Gademix. For Leonora (13 år) og 
Walat (10 år) som går i henholdsvis 
6. og 3. klasse, er det ikke uden 
betydning at Gademix har taget 
alternative metoder i brug for at kunne 
holde åbent.  
”Noget af det bedste bliver, når 
Gademix kan åbne rigtigt igen” 
fortæller Walat og Leonora er enig.  
Det bedste ved Gademix er, at kunne 
være sammen med sine venner og et 
sted at gå hen hvor der er plads til sjov 
men også plads til ro fra hverdagen. 
Selvom det skaber glæde at Gademix 

så småt åbner igen, forstår Leonora og 
Walat godt hvorfor vi skal passe særlig 
godt på hinanden.  
”Jeg forstår ikke rigtig hvad Corona 
er, udover at det er en virus som kan 
smitte”, fortæller Walat.  
Leonora forstår lidt mere omkring 
hvad Corona er, men frygtede ikke at 
det ville blive lige så slemt her som i 
andre lande, fordi Danmark var hurtige 
til at lukke tingene ned og passe på os 
alle sammen. 
Begge har været bekymret for om 

nogen i deres familie eller nærmeste 
venner ville blive smittet, men det der 
har fyldt mest hos dem er hvordan 
deres sommerferie vil blive hvis de 
ikke må være sammen med deres 
venner, spille fodbold kampe eller 
komme på shoppetur. 
At skolerne har været lukket er ikke 

kun dårligt. Både Leonora og Walat 
fortæller, at det har været dejligt at 
kunne sove længe, de har fået mere tid 
sammen med deres familie derhjemme 

og særligt Leonora fortæller at det har 
været mindre stressende at have skole 
derhjemme. Mange forventninger til 
hende som elev er forsvundet og hun 
har kunnet slappe mere af.  
 
Walat er tilbage i skolen ”dårligt 
med den store afstand men dejligt at 
komme tilbage igen” 
Leonora skal starte i skole ”det bliver 

træls at komme i skole igen. Vi skal 
have de kedeligste fag, vi skal sidde 
langt fra hinanden og jeg tror det 
bliver stressende at komme tilbage i 
skolen med alle de nye regler”.  
Interview lavet 17. maj 2020 af Trine 
og	Cindy	(frivillige	i	Gademix)
I Gademixs vinduer kan du se flere 

børn og unge, som fortæller om deres 
tanker, bekymringer og glæder i 
Corona-tiden.

Han er en god kammerat både for 
børnene og kollegaerne.
Han er familie menneske også over 

for sin Gademix familie.
Han er loyal, en god kammerat og 
har et stort hjerte.

Dan er en ildsjæl, han er engageret og 
altid klar på en snak.

Vi har også spurgt Dan lidt om ham 
selv. Se hvad han svarede her: 
Hvad er dit ynglingscitat/motto? Man 
skal ikke kaste med sten, når man selv 
bor i et glashus. Men der er også et 
andet citat: ”Jeg er med jer alle dage 
indtil verdens ende”. Det er godt at 

vide, at der nogen, som holder med én. 
Hvad er din ynglingsfilm? Farven 
Lilla
Hvad er din ynglingsbog? Brødrene 
Løvehjerte – den beskriver både 
kærligheden og døden på en god 
måde.
Hvem er dit forbillede? Winston 
Churchill
Hvad er din ynglingsmad? Gratis mad
Hvad er din ynglingsmusik? En god 
gang rock og Kim Larsen
Hvad er din ynglingsferie? 10 gange 
hellere i sommerhus i Danmark eller 
overnatte i det fri end til udlandet.
Hvad er det bedste du ved? Åbenhed, 
Kærlighed, gensidig respekt og at vi 
bor i Danmark – vi har et godt land.
Hvad er det værste du ved? Når man 
ikke er ærlig, hvis man lyver for mig.
Hvordan slapper du af? En god bog, 
gå en tur i skoven eller køre til vandet 
og sidde og kigge ud over vandet.
Hvorfor er Gademix vigtig for dig? Vi 
er med til at gøre en forskel. Her er 
plads til alle – der er rummelighed og 
næstekærlighed. Det vi laver bærer 
frugt.  
Da vi skulle skifte leder i Gademix, 
var jeg i tvivl om jeg skulle stoppe. Jeg 
valgte at give det en chance. 

Og jeg har ikke fortrudt et øjeblik. Det 
var det helt rigtige valg. 
Hvorfor er du stadig frivillig i 
Gademix i dag? Fordi vi gør en 
forskel, det giver god mening for mig 
at snakke med børn og unge og jeg 
kan lide at gøre en forskel.  

TAK! 
Vi har været i arkiverne og fundet et 
par billeder af Dan fra Gademix og fra 
jordbrugslejr, hvor Dan også har gjort 
en kæmpe indsats. 
Fra alle i Gademix vil vi sige 1000 
TAK til Dan for 20 års frivilligt 
engagement. Vi glæder os til mere 
samarbejde i fremtiden. 

Dan på jordbrugslejr

Dan er aktiv i 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!!! 

Torsdag, den 18. juni
Kl. 16.00 - 17.00
Fernisering
Mandag, den 22. juni
Kl. 19.00 - 
Generalforsamling 
"Sydvesten" 
Onsdag, den 5. august
Kl. 13.30- 16.00
Banko
Fredag, den 14. august
"Sydvesten" udkommer
Søndag, den 23. august
Kl. 12.00 -15.00
Frokostjazz m/Neanders 
Jazzband
Onsdag, den 26. august
Kl. 19.00 - 21.00
Sangaften m/Jørgen Juhl

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

  Band 
Tirsdag, den 22. september
Kl. 17.30 -
Fællesspisning
Onsdag, den 30. september
Kl. 19.00 - 21.00
Sangaften m/Jørgen Juhl

"Sydvesten"     
  ønsker alle  
en rigtig god       
    sommer! 
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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. 


