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COVID 19 virus holder stadig Kvarterhuset 
lukket, men vi håber meget på, at vi kan åbne 
op igen i maj måned, så der bliver liv igen i 
vort tomme Kvarterhus. 
Vi glæder os så meget, til at se jer!

Multibanen i KFUM-Parken er nu åbnet. Læs mere 
herom på side 24 i dette nummer af Sydvesten.

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

Gejlhavegård 23 
DK-6000 Kolding

Tlf. 75 52 77 11 
Fax 75 52 06 66

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

V/ glarmestrene Sørensen
Carl Plougsvej 67 - 69

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

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

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

INSTALLÉR
PROGRAM

RING TIL 
EDBLEE

FÅ HJÆLP
OG BETAL

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

TAK - for alle de positive 
tilkendegivelser, som vi har modtaget 
fra vore læsere og annoncører, efter I 
havde modtaget årets første udgave af 
”Sydvesten” i farver. 
Selvfølgelig var vi i bestyrelsen og 
redaktionen meget spændte på jeres 
modtagelse af bladet i farver, men 
vi må konstatere, at ”operationen” 
lykkedes til alles tilfredshed. Måske 
sidder der stadigvæk nogle – hist og 
her - som helst vil have bladet i sort/
hvid, men nu har vi valgt, så farverne 
er kommet for at blive. 
Selvfølgelig kan vi ikke spå om 
fremtiden for trykte medier, men 
fremtiden for udgivelse af ”Sydvesten” 
kan vel også blive digital, hvis det på et 
tidspunkt bliver et ønske. I øvrigt kan 
du altid læse bladet på Kvarterhusets 
hjemmeside, så ”lidt” digital er vi 
allerede. 
Når jeg endnu en gang henviser til 
Kvarterhusets hjemmeside, så er det 
også for at reklamere for den nye 
hjemmeside, som Kvarterhuset om 
ganske kort tid får på nettet. Det kunne 
være, du lige skulle kaste et blik på 
den og blive informeret om alle de 
aktiviteter og arrangementer der sker i 
huset.
Igen i år er vi desværre tvunget til at 
aflyse og udsætte afholdelsen af den 
ordinære generalforsamling den 25/3. 

Ja – indtil videre har vi udsat 
afholdelse af generalforsamlingen 
til den 17. juni 2021 kl.19.00 i 
Kvarterhuset. 
Se invitationen på side 9. 
Dog skal I være opmærksomme på, 
at vi i år gerne vil have tilmelding 
til generalforsamlingen, fordi vi i 
forbindelse med afholdelsen inviterer 
til en sammenkomst, hvor vi vil 
sige tak for indsatsen til alle bladets 
frivillige og festligholde udgivelsen af 
bladet i 25. årgange. 
Så husk! Tilmelding senest 
11. juni 2021 enten på mail: 
avisenssydvesten@hotmail.com 
eller til formanden på telefon nr. 
23457555.  

I februarudgaven af ”Sydvesten” 
blev oplaget udvidet med 900 ekspl., 
som Kvarterhuset finansierede for 
at udbrede kendskabet til husets 
forskellige muligheder for aktiviteter 
og arrangementer. 
Disse ekstra ekspl. blev primært 
udleveret i Seest, og nu er håbet, at 
det har givet nogen lyst til at komme 
i Kvarterhuset, når huset åbner igen 
efter Corona-nedlukningen. 
Samtidig kunne der jo også være 
et par annoncører, som har set 
muligheden for at annoncere til 
”billige penge” i ”Sydvesten”, det 
kunne da være dejligt. 
Som følge af pandemien er 
Kvarterhuset indtil videre nedlukket 
til 6.maj, så bladets redaktion og 
bestyrelse må stadigvæk holde 
lav profil, men kan da heldigvis 
stadigvæk redigere og udgive bladet 
fra kontoret. 
Samtidig er vore frivillige uddelere 
bare klar, uanset vejr og epidemi, 
hver gang bladet skal ud – stor tak til 
dem. 

I denne udgave af ”Sydvesten” 
har vi bl.a. trykt sidste afsnit af 
artiklen ”Scener fra et bagerliv”, 
en artikel med teksten ”Pengene er 
brugt”, et indlæg fra Vestjysk Bank 
og selvfølgelig også indlæg fra 
Gademix. 
Udover disse artikler er der diverse 
oplysninger fra ”Sydvesten” og 
Kvarterhuset. 

Rigtig god læsning af udgave nr. 2 – 
25.årgang.     
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SKOMAGEREN
Tonny Bredsgaard Nielsen

Lykkegårdsvej 10
6000 Kolding

Telefon 75 53 15 59

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

 Torben Jakobsen, Brandorffsvej 17, 6000 Kolding 

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

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

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

Ib Kristensen og søn A/S

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

Beckers

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

        
HUSK!!! 

At betale
kontingent 2021

til
Kvarterhus 

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

Sydvesten

Kvarterhus Venner

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

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

Kvarterhusets bestyrelse:
Formand Henning Hansen 
Næstformand 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.
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. 
Det skal bemærkes, at aktiviteter i 
huset kommer i første række.

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

Junghansvej 121, 6000 Kolding
Tlf.   nr.  61 13 61 21 / 30 35 44 24
email: kvarterhuset.kolding@outlook.dk

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

Kvarterhusets aktivitetsrum

Sy og Design
I lokalet "Sy og Design" på 1. 
sal er der symaskiner m.m. til 
rådighed for kreative aktivite-
ter.
Mandag  kl. 10.00 - 13.00   
Torsdag  kl. 13.00 - 16.00   

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

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

Legestuen
I Legeteket samles de små børn  
hver fredag kl. 9.30 - 12.00
Her er forældre og bedsteforældre 
med deres mindre børn 
velkommen.

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

OBS! Kvarterhusets aktiviteter og 
arrangementer kan være aflyst/
ændret - følg`med på hjemmesiden, 
Facebook eller kontakt formanden

Stolegymnastik
Stolegymnastik tirsdag formiddag 
er stoppet indtil en instruktør er 
uddannet.
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Pizza:
Alle er med ost, tomatsauce, oregano og rødt pulver. 
Ekstra tilbehør eller salat til pizza kun  kr. 8,-.
Pizza UFO dobbelt indbagt: Valg selv indholdet. 
Fra nr. 15-60    kr. 75,-.
(er ikke i nedenstående tilbud)
Fra nr. 15-60: Familiepizza 60 x 60  kr. 220,-
 

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

Drikkevarer

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

fra 1980 i Kolding

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Åbent alle dage fra 
kl. 15.00  - 22.00

Tilbud:
Frit valg fra menukortet:

1 stk Pizza. 50,-

Tilbud ekstrasize:
Frit valg fra menukortet:

1 stk familliepazza 60x60 kr. 200,-

Nyhed: Pasta

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

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

Sydvesten
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Set og Sket

Sydvesten

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

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

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

Hylkedal - februar måned i sne  - april måned i forårstegn. 

Kirke i byen: Opførelsen af det nye kirke- og kulturcenter "Samværket" ved Højskolen 
på Lykkegårdsvej bliver mere og mere synlig  . 

Februar 2021                                                                                             April 2021
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www.tagenissen.dk

Erfaring og godt 
byggehåndværk

Erfaring og godt 
byggehåndværk

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

Tlf. 7552 1487

E-mail: mh@tagenissen.dk
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Sydvest Kvarterets Medieforening
afholder ordinær generalforsamling
torsdag, den 17. juni 2021  kl. 18.00torsdag, den 17. juni 2021  kl. 18.00

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

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

I forbindelse med generalforsamlingen inviteres bladets frivillige og andre til en festlig sammenkomst med 
lidt mad og drikke. så en tilmelding er denne gang nødvendig.

Tilmelding skal ske senest 11. juni 2021 enten på mail: avisensydvesten@hotmail.com eller til formanden 
telefon nr. 23 45 75 55.

P .b .v .
Henning Hansen, formand 

OBS:'
Ændret dato 
for general-
forsamling!

Donation fra Spar Nord 
Fonden.

Som nævnt i sidste udgave af 
"Sydvesten", så modtog Pulzion 
og Kvarterhuset en donation på kr. 
10.000,- fra Spar Nord Fonden - 
som støtte til den nye multibane.

På billedet får Henrik Lindholm, 
Pulzion og Henning Hansen, 
Kvarterhuset overrakt beviset for 
donationen.

På vegne af Pulzion og Kvarterhuset 
siger vi tak for støtten.

Vi søger stadigvæk fonde m.fl. for at 
få den sidste del af multibanen gjort 
færdig, men ting tager tid. 
Heldigvis kan banen anvendes, som 
den er nu.
Det er "bare" med at komme igang.
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Chr.d.4’s vej, 6000 Kolding
      Telefon nr. 75 52 97 20

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

Et godt madsted i en hyggelig 
idylisk kro

"Skal du holde fest er Den  
Gyldne Hane bedst"

Sydvesten

DIT VALG - VORES HJERTESAG

Kolding - Haderslev - Vamdrup 
tlf.7552 6389

www.soegaards-begravelsesforretning.dk

SØGAARDS 
BEGRAVELSESFORRETNING

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

Kvarterhus Nyt
Sydvesten

Kvarterhusets Venner

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

Arbejdernes Landsbank. 
Reg. nr. 5346

konto nr. 0241797 
(Husk at påføre medlemsnr. evt. 
navn,  adresse på bankoverførs-
len), eller kontant eller evt. 
MobilePay til: 
Kvarterhusets Cafè eller 
formanden

Siden sidst.

Så er de første 3 måneder gået af 
2021 uden, at Kvarterhuset har været 
åben for brugere. Der er fastlagt nogle 
genåbningstider, som - hvis alt går vel 
- skulle betyde, at Kvarterhuset måske 
kan åbne den 6. maj 2021. 
Om det bliver til virkelighed,  ja - det 
ved I ligeså godt som jeg - intet om. 
Bestyrelsen prøver at holde "fanen" 
højt i denne nedlukningsperiode og ser 
positivt på, at de forventede vaccina-
tioner gerne skulle betyde, at alle kan 
komme igang med samvær og fælles 
interesser.
Sommer/efterår.
Vi må nok se i øjene, at Kvarterhuset 
ikke kommet op på fuldt blus før i 
august/september 2021, så der bli-
ver noget at indhente både fysisk og 
physisk.
De aktiviteter, der har været i Kvarter-
huset indtil marts 2020, håber vi på vil 
kunne fortsætte, men det kræver, at de 
frivillige holdledere er klar, og selvføl-
gelig også at brugerne er opsatte på at 
komme til vore aktiviteter.
Der er endnu ikke planlagt andre arran-
gementer i 2021 end de 4 jazz- koncer-
ter, som der er annonceret med på side 
31, fordi vi afventer genoplukning af 
kulturen, og de restriktioner, der følger 
med denne oplukning. 
Det er helt sikkert, at vi må leve med 
forskellige retningslinjer fremover - 
afstandskrav, mundbind, håndhygiejne, 
coronapas og måske også et max. antal 
deltagere til aktiviteter og arrangemen-
ter. 

Samtidig vil risikoen for lokale 
nedlukninger være til stede, så vi må 
alle passe på os selv og andre, som vi  
indtil nu har været ret gode til.
Stolegymnastik
Kvarterhusets stolegymnastik er - 
udover nedlukning af samfundet - sat 
på pause i den kommende periode. 
Mette og Betty har valgt at stoppe 
som instruktører, og før der er fundet 
en ny instruktør kan gymnastikken 
ikke starte. Der bliver arbejdet på 
sagen, men restriktionerne bevirker, 
at der ikke kan afholdes kurser for 
eventuelle nye instruktører.
Generalforsamling.
Vi er nødt til at ændre datoen for for-
eningens ordinære generalforsamling.
Datoen var fastsat til 23. marts, men 
eftersom Kvarterhuset er nedlukket, 
så er den nye dato blevet tirsdag den 
15. juni 2021 kl. 19.00 i 
Kvarterhuset.
Bestyrelsen mener, at afholdelse af 
en digital generalforsamling ikke er 
mulig, så nu regner vi med, at gen-
nemførelsen kan ske i juni måned.
Sæt nu kryds i kalenderen - 
specielt i år er det vigtigt, at I vil 
deltage og give jeres støtte til besty-
relsens arbejde, for at Kvarterhuset 
stadigvæk kan være et velfungerende 
kulturhus i Kolding Kommune.
På generalforsamlingen skal der væl-
ges 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 
der vil blive foreslået genvalg af et 
medlem. 
Det betyder, at vi i øjeblikket søger 2 
personer, som har lyst til at deltage i 
det fremtidige bestyrelsesarbejde. Er 
det noget for dig???
Så kontakt formanden.  
Ny hjemmeside.
Når I sidder og læser denne udgave 
af "Sydvesten", er Kvarterhusets nye 
hjemmeside forhåbentlig på nettet - 
prøv: kvarterhuset.kolding.dk. 
"Sydvesten" i farver.
Til lykke til Medieforeningen med et 
blad i farver - godt gået!
Kvarterhus Venner.
Heldigvis er støtten til Kvarterhusets 
støttekreds ikke helt glemt af alle, 
men har du glemt at betale kontin-
gent, kan det selvfølgelig stadigvæk 
lade sig gøre. Se her på siden, hvor-
dan det kan gøres.

Multibanen.
Både i Pulzion og Kvarterhuset er vi 

glade og stolte over, at det har kunnet 
lade sig gøre at få monteret en multi-
bane i KFUM Parken. 
Multibanen kan bruges, som den er, 
men vi vil søge midler til at få lagt et 
nyt underlag på banen, så brugen bliver 
lidt mere behagelig.
Med denne investering er vort samar-
bejde med Pulzion omkring udmøntnin-
gen af de midler, politikerne bevilligede 
os i 2018, udtømte. 
Det skal dog ikke forhindre os i, at vi 
også i fremtiden kan/vil samarbejde 
med Pulzion.
 
Vi ses i Kvarterhuset - snart! 
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Nyt TV uden alt besværet 
ALL-INCLUSIVE
✔ 5 års produktgaranti 
✔ Levering 
✔ Tilslutning
✔ Indstilling

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

Profilvej 36, 6000 Kolding / 75 53 98 50

Behov for førstehjælp  
til dit TV?

 - også hvis du ikke har 
handlet hos os
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Starter kl. 13.30 og slutter ca. kl. 16.00
Vi spiller 22 spil  
Sidegevinster - Minibanko
Amerikansk lotteri - Bandit
Gevinstmulighed på indgangstegn
Frokost kan købes i cafeen fra kl. 12.00.

Der kræves medlemsskab af 
Kvarterhusets Venner for at spille banko

Banko - hver onsdag i Kvarterhuset

Alle er velkomne.

I pausen kan man købe kaffe, te og brød til 
rimelige priser.

Buslinie 5/7/8/9 har busstop på  
Knud Hansens Vej

Retningslinjer ved brug af Kvarterhuset:

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

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

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

 BANKO ER AFLYST IN
DTIL

 VID
ERE!

 BANKO ER AFLYST IN
DTIL

 VID
ERE!
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Blomster og Brugskunst

No. 125

HUSK DAGENS BUKET
kr. 150,00

Haderslevvej 125
6000 Kolding
75 53 88 82

www.butik125.dk

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

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

til smarte t-shirts.

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

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

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

hjælper du os med at hjælpe andre.

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

Mosevej 68, Kolding. Tlf. 2331 5181

 Koldings eneste uddannede skomagermester

Åbningstider: 
mandag-fredag
kl. 12.00 - 16.00
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Spadseretur på banestien i 
Hejlsminde
Tekst og foto: Peter Heesemann

Som mange andre her i "Coronati-
den" så er vi tit ude i naturen og 

nyder det friske vejr og solen, når den 
nu er der. Og det var den, da min kone 
og jeg en søndag i marts kørte til 
Hejlsminde for, som så mange andre 
gange, at gå en tur i den dejlige natur. 
På forhånd havde vi et mål, og det var 
en gamle fiskerhytte der lå på bane-
dammen som gik langs Hejls Nor. På 
Facebook læste vi, at der var en fisker-
hytte der var åben for publikum. Og 
rigtig nok fandt vi hytten der ikke var 
låst. Et træskilt pyntede den sorte hytte 
med navnet ”Æ NOR”. Der ligger flere 
hytter, men det er kun denne, der er 
åben.  

Der var en fliselagt terrasse uden-
om og en trappe der gik ned til 

vandet. Som sagt, så var døren ikke 
låst. Fra hytten havde man et fantastisk 
udsyn over Hejlsminde Nor og der var 
stole og bord og en træstub hvor man 
kunne spille kryds og bolle. På den 
stod X’er og O’er træfigurer, meget 
smart.

Hyttens ejer, Martin Mortensen, 
købte hytten for en flaske snaps og en 
kasse øl. Den var måske heller ikke 
mere værd. Men han fik den grundigt 
renoveret med nyt tag, nye vægge inde 
og ude og nye vinduer. Martin hentede 
mange ål op af Noret og holdt mange 
ølpauser i hytten.

Men så kom fiskeforbud, og så for-
bud mod at sejle på Noret. Så nu hav-
de Martin en fiskerhytte uden fisk og 
uden båd. Hytten lå hen i nogen år og 
var bleven misligholdt. Men så en dag 
gik Martin i gang med at rydde op og 
gjorde rent og vedtog med sig selv, at 
alle skulle have gavn af den smukke 
hytte, så derfor er der nu altid åbent 
hus. Mange er siden hen kommet for-
bi, og har nydt hytten, små som store. 
Ja og det gjorde vi også denne søndag 
i marts med højt solskin, og vi skrev 
mange rosende ord i Martins gæste-
bog.

Og husk, når du kommer forbi og 
låner hytten for en stund, så ryd op 
efter dig, så andre også kan mærke den 
gode stemning og opleve noget smukt.

Banestrækningen fra Hejlsminde til Hejls var oprindelig jernbanespor for Sydbanen. Da banen blev nedlagt i 1948 fik de 
små lokale fiskere lov til at bygge små fiske huse til deres fiskegrej. I dag må der ikke fiskes i Noret, men en del af de gamle 
huse står der stadig, som et minde fra en svunden tid.

Hytten Æ NOR ligger på banestien der går 
langs Hejlsminde Nor 

Man kan spille X og Bolle. Spillet er sat op 
på en træstub

Udsigten over Noret fra hyttens store 
vinduer

Kvarterhuset får ny 
hjemmeside.

I samarbejde med Kolding 
'Kommune fik Kvarterhuset her 

i starten af året udarbejdet en ny 
hjemmeside. 

De sidste detaljer bliver nu 
lagt på plads, så den nye 

hjemmesiden kan fungere.
På vores Facebook-side vil vi 

annoncere den endelige dato for 
udgivelsen af vores nye hjemmesi-
de. 
Sådan kommer Kvarterhusets hjemmeside til at 
se ud >>>>>>
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Tekst og foto:
Lasse Juhl

Scener fra et bagerliv.

”Benny” til Svendegilde
På et tidspunkt, mens jeg var i 

slutningen af min læretid fik vi en 
ny svend i bageriet. Jeg vælger her 
at kalde ham Benny og det er det 
eneste navn, der er blevet ændret, 
det har jeg gjort, for ikke at hænge 
nogen ud.

Benny startede i bageriet og var 
skide sjov, han arbejdede hårdt og 
hans største ønske var at spare penge 
nok sammen, så han kunne starte sit 
eget bageri.

Da han startede hos os kørte han 
rundt i en rigtig Brian bil, mener at 
det var en Toyota Camry der var 

pimpet godt op med skørter og brede 
fælge. Den bil solgte han på et tids-
punkt for en rimelig smadret Toyota 
Corolla stationcar på gule plader, så 
var der flere penge til kontoen.

Men tiden kom til at jeg skulle til 
svendeprøve, og det gik fint nok, 
bestemt ikke nogen prangende sven-
deprøve, der opstod et par fejl 
undervejs, og jeg var super stresset, 
men bestod.

Og traditionen tro skulle der jo 
holdes en fest, og da Benny jo boede 
i Åbenrå havde Henning gjort en 

plads klar, så Benny kunne overnat-
te hos ham.

Og der blev drukket igennem og 
vi havde en super sjov aften sam-
men. Dagen efter ringede Henning 
om vi havde set Benny eller hørt fra 
ham, fordi Benny var væk fra hans 
hus og hans bil manglede, men det 
var der ingen der havde, så vi måtte 
jo vente til han kom på arbejde igen.

Da Benny endelig kom på arbejde 
igen, kunne han fortælle følgende 
historie:

Henning og Benny havde taget en 
taxi hjem fra byen og var egentlig 
gået ind. Men Benny havde jo set 
hans bil i indkørslen, og helt stille 
var han listet ud, startet bilen og 
kørt mod Åbenrå.

På vej ned af E45 rammer han 
indtil flere biler, misser afkørslen 
ved Åbenrå og forsætter med fuld 
fart over grænsen ved Padborg og 
kører til sidst galt i Tyskland. Han 

mistede kørekortet (naturligvis) og 
fik en kæmpebøde på begge sider af 
grænsen.

Kort tid efter fik han arbejde tæt 
ved hvor han boede, da han havde 
svært ved at komme til Kolding. 
Hørte aldrig fra ham igen og ved 
ikke om han nogensinde fik sit eget 
bageri.

Har efterfølgende fået at vide, at 
Benny nu bor i et andet land og er 
blevet gift, skulle stadig arbejde 
som bager.
En ny Verden

Efter min læretid blev jeg fastan-

sat som svend i Kvickly og aftalen 
var at jeg efter 6 måneder skulle sti-
ge i løn. Problemet var bare at den 
aftale var lavet med den gamle 
uddeler og vi havde nu fået en ny og 
han havde ingen intention om at 
leve op til den aftale. Derfor valgte 
jeg at sige mit job op efter de 6 
måneder og søge nyt arbejde.

Jeg så at der var et bageri i Oden-
se der søgte en svend og jeg fik 
mine forældre til at køre mig til 
samtale, da jeg stadig her boede 
hjemme og hverken havde kørekort 
eller bil.

Bageriet lå i Tarup Centeret og jeg 
var virkelig nervøs, da jeg gik der-
ind, Mester, der hed Leif Filtenborg 
stod i butikken da jeg kom ind og 
han var med det samme god til at 
man følte sig afslappet og samtalen 
gik super godt, og det endte med at 
jeg fik jobbet. Han hørte at mine 
forældre havde kørt mig til Odense 
og han gik ud for at hilse på. Det 
skulle senere vise sig, at han har 
været den bedste Mester, jeg nogen-
sinde har haft.

Vi kørte hjem til Kolding, og jeg 
skulle starte i bageriet den 1/8 1996, 
fik tjekket boliger og fandt en 
1-værelses lejlighed tæt på bageriet 
og fik et lån i banken til at købe lej-
ligheden. Den kunne jeg få næsten 
med det samme, så jeg var hurtigt 
installeret i den lille lejlighed og 
klar til at starte i Hjertebageriet hos 
Leif og Kirsten.

Den første arbejdsdag hvor jeg 
skulle møde, var de 1,5 km derhen 
meget lang og jeg var dødnervøs 
over hvad der nu skulle ske, og jeg 
blev meget overrasket over hvor 
godt der blev taget imod mig og jeg 
fik mulighed for at komme stille og 
rolig ind i måden de arbejdede på, 
og det var vitterlig en helt anden 
Verden, end den jeg var vant til.

Vi var 4 svende, 1 mestersvend og 
2 lærlinge samt 2 konditorer og så 
naturligvis Mester selv. Den ene 
lærling fra dengang er medlem her-
inde i ”Det gode brød” og det var 
sgu sjovt at høre fra ham igen.

Det super fede ved at være i dette 
bageri var at der var et kæmpe krav 
for kvalitet, brødet skulle være per-
fekt ellers kom det bare ikke ind i 

Benny på vej over grænsen ved Padborg

Det er sidste artikel 
af Lasses historie om 
at være bagerlærling 
i 90'erne i Kolding .
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butikken, og der var mange for-
skellige typer brød som skulle 
læres at lave. Jeg skulle stort set 
kun lave deje med gær og kom 
aldrig til at lave kager, da der jo 
var 2 super dygtige konditorer til 
det. Værktøjet til at kunne lave 
brødet så godt som muligt var 
også bare i orden, vi havde nogle 
af de bedste ovne, æltekar, røre-
maskiner, rullebord, afvejer, fry-
sere og køleskabe kort sagt alt 
hvad vi kunne ønske os.

Inde i selve bageriet havde vi 2 
dobbelte stikovne samt et kæmpe 
raske skab (hæveskab med 
damp) og inde i selve butikken 
var der en ovn ligesom dem du 
ser i pizzarier. På den måde kun-
ne Mester stå og bage brød foran 
kunderne og det havde en god 
effekt.

To gange hvor mine nye kolle-
gaer tog pis på mig var:

· Jeg var lige flyttet til Odense 
og skulle have nogle kammerater 
på besøg en weekend, og vi skul-
le naturligvis i byen og derfor 
spurgte jeg jo naturligvis mine 
kollegaer hvor det var godt at gå 
i byen. Der blev nævnt mange 

steder, men de var meget enige om 
at Palmehaven var stedet der skulle 
besøges. Så det gjorde vi og dem der 
ikke kender Odense eller Palmeha-
ven, så kan det bedst beskrives som 
enkebal eller åreknudetræf. Det er 
udelukkende ældre gæster der var på 
stedet, men vi havde en sjov aften 
der alligevel. Og nej vi tog ikke 
videre.

· Banken havde ringet til bageriet 
og havde fået fat i Mestersvenden, 
da de skulle have bekræftelse på at 
jeg var ansat i bageriet for at lånet til 
lejligheden kunne gå i orden (lejlig-
heden var jo købt, banken havde 
givet mig pengene). Og han bildte 
dem så ind at jeg jo havde en prøve-
tid på 3 måneder, det gav lidt pro-
blemer med banken, men efter lidt 
skriveri frem og tilbage gik det hele 
i orden.

Som sagt, så var jeg bare super 
glad for at være landet i Hjertebage-
riet. Leif & Kirsten var bare nogle 
helt fantastiske mennesker at arbejde 
for, jeg kan egentlig kun huske en 
enkelt gang hvor Leif virkelig blev 
tosset på mig og en anden svend der 
hed Søren. Det hele startede med at 
jeg kom på arbejde karseklippet, jeg 

synes selv at det var meget kort, 
men dagen efter dukkede Søren op 
på arbejde og var kronraget. Så kun-
ne jeg jo ikke gøre andet end at føl-
ge trop og derfor kom jeg på arbejde 
dagen efter med lige så lidt hår som 
Søren. Problemet var bare at den 
dag skulle alle ansatte i bageriet til 
Holstebro, da vores lærling Thor var 
til svendeprøve og det skulle vi op 
og se. Leif blev tosset da han fik øje 
på Søren og mig og han skældte ud 
hele vejen til Vejle Fjordbroen, men 
så var han hurtig god igen og vi 
havde jo en super hyggelig tur. Leif 
havde lejet en stor bil, hvor vi alle 
kunne være og han havde stillet øl 
og sodavand klar til os, han skulle 
nok køre.

Dette er den sidste historie, der 
hører til i Kolding, så nu slutter vi af 
med Lasses beretning. 
Efter nogen år fil Lasse melallergi 
og måtte holde op med at arbejde 
som bager, Han fik tilkendt revali-
dering, så han kunne læse til lærer 
og arbejder nu som lærer i Roskilde.

Tak til Lasse, at vi måtte bringe 
hans historie her i Sydvesten, og tak 
til alle der har læst med.

Tarup Center i Odense hvor Lasse begyndte som bagersvend i Hjertebageriet
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Domus · Kolding
Ejendomsmæglere ∙ valuarer ∙ MDE 
6 butikker - ét salær 

Enevold Sørensens Vej 6
6000 Kolding
604@edc.dk

75 52 48 66

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

Har du brug for en

Købermægler

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

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

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

Ejendomsmægler, MDE
Køberrådgiver m/Tryghedsmærke

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

Enevold Sørensens Vej 6
6000 Kolding
604@edc.dk

75 52 48 66

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

Vi gør os
umage

Gode resultater kommer ikke af sig selv.

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

75524866 og bestil et gratis Salgstjek.

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

weekend 06:00 - 16:00

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

www.seestbageri.dk
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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På kurset vil du få skærpet din iagttagelsessans og påbegynde din udvikling til at male det du ser, og ikke det du tror, du ser.
Du vil få trænet øjet og hånden til at arbejde sammen.
Du vil få undervisning i opbygning af en portræt- og landskabsmaleri.

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

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

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

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

Malekursus i Kvarterhuset
Junghansvej 121, Kolding

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

      med Hans Zachariassen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Max. 10 deltagere efter først til mølle princippet.

Arr.: Kvarterhuset, Junghansvej 121, 6000 Kolding

Malekursus i Kvarterhuset
Junghansvej 121, Kolding

Portræt- og landskabsmaling med akrylfarver
Tirsdag, den 25. maj og 1. juni 2021 kl. 09.00 - kl. 16.00

          med
Hans	Zachariassen

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

Betaling og tilmelding sker til 
Henning Hansen på telefon nr. 
23457555.
 - sidste frist 
18. maj 2021.
Max. 9 deltagere efter først til mølle 
princippet	(antal	deltagere	følger	
gældende	retningslinjer)

Kvarterhusets kolonihave i Mosvig Haveforening
I Kvarterhusets kolonihave har vi et ledigt bed . 

Så ønsker du at dyrke dine egne grøntsager, er 
dette måske en god løsning .

Er det noget for dig, så kontakt Kvarterhusets 
formand på telefon nr . 30 35 44 24 og få flere 
oplysninger .
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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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Nyt pasningstilbud for børn i alderen  

0-6 år i Kolding 

 – opstart 1. marts 2020 
 

 

 

 

 

 

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

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

Har du hørt, at 
Lykkegårdskolen starter 

en vuggestue og 
børnehave på 

Junghansvej i Kolding? 

Nyt pasningstilbud for børn i alderen  

0-6 år i Kolding 

 – opstart 1. marts 2020 
 

 

 

 

 

 

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

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

Har du hørt, at 
Lykkegårdskolen starter 

en vuggestue og 
børnehave på 

Junghansvej i Kolding? 

Nyt pasningstilbud for børn i alderen  

0-6 år i Kolding 

 – opstart 1. marts 2020 
 

 

 

 

 

 

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

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

Har du hørt, at 
Lykkegårdskolen starter 

en vuggestue og 
børnehave på 

Junghansvej i Kolding? 
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Pengene er brugt! 
Tekst og foto: Henning Hansen

Ja – overskriften på dette indlæg 
kunne måske falde én og anden for 
brystet, men ikke desto mindre så er 
den kommunale budgetbevilling fra 
2018 på kr. 900.000,- til nytænkning 
af det grønne område ved Pulzion og 
Kvarterhuset – også kaldet KFUM 
Parken – blevet brugt. 
Er dette forholdsvise store beløb så 
blevet brugt på en fornuftig måde? 
Det vil der sikkert være mange 
forskellige meninger om, men som 
sidste del af bevillingen er områdets 
nye multibane nu etableret, og jeg vil 
komme med en kort gennemgang af 
hele forløbet..
 Igennem årene har jeg som formand 
i Kvarterhuset skrevet her i dette 
blad  ”Sydvesten” løst og fast om de 
ønsker, vi har haft og har til det grønne 
område. 
Vi har også været så heldige, at 
nogle af vore ønsker har kunnet 
gennemføres. 
Nogle vil måske kunne huske vort 
store projekt ”Stærk og Sej i Sydvest”, 
hvor hele det grønne område skulle 
ændres til et stort motionsareal med 
mange forskellige muligheder for 
aktiviteter. 
Anlægssummen var på ca. 6.1 mill. 
Kr, og vi søgte både kommunale 
midler og fondsmidler alle tænkelige 
steder, men i 2017måtte vi opgive at få 
finansieringen på plads. 

Faktisk var det et ”first mover” 
projekt, som alle, der havde forstand 
på motionsanlæg i byområder, 
virkelig syntes godt om, dog 
manglede alle dem, der ville/skulle 
investere i projektet. 
Ok – der gik meget frivilligt arbejde 
med det, så det var rigtig træls, at det 
hele var forgæves. 
Dog var indsatsen åbenbart ikke 
helt forgæves, for et eller andet 
sted i det politiske system havde 
nogen opfattet, at der var et behov 
for at investere i områdets udendørs 
faciliteter. Pludselig ud af den blå luft 
blev vi – Kvarterhuset og Pulzion – 
bevilget 900.000,- kr. til i fællesskab 

at udvikle det grønne område. 
Igennem de følgende år blev der 
udarbejdet en ny helhedsplan for 
området, hvor også en udvidelse 
af Pulzion indgik som en del af 
projektet. 
Helhedsplanen blev efter en hel del 
snak ”skudt” ned af politikerne, 
fordi økonomien i kommunen ikke 
var til sådanne investeringer, men 
vi fik dog en del af helhedsplanen 
udført, nemlig Tarzan banen og nu 
Multibanen. 
Udover at pengene fra 2018 nu er 
brugt, så har det været nødvendigt at 
søge midler hos andre end Kolding 
Kommune for at få multibanen 
etableret. 
Der er søgt forskellige fonde, og 
indtil nu har Spar Nord Fonden givet 
en donation på 10.000,- kr. (som 
der dog skal betales moms af) og 
Kvarterhusets Støttekreds har ydet et 
tilskud. 
Den nye Multibane kan bruges 
med det asfaltunderlag, som der 
er nu, men på sigt skulle der gerne 
monteres et andet underlag, så det 
bliver lidt mere behageligt at spille 
på banen, så vi søger stadigvæk 
fonde m.fl. til denne investering. 

Multibanen er klar tl brug - på et tidspunkt bliver der monteret lys på banen . 
Lyset på banen vil dog blive styret automatisk, så det tændes/slukkes efter behov 

På området 
er der nu 
bla .:

Tarzan 
bane, lege-
plads  og 
opholdssted 
med borde
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Henrik Lindholm, Pulzion og Henning Hansen Kvarterhuset er klar til at vise den nye 
multibane frem . 

Der er på nuværende tidspunkt 
ikke taget stilling til en egentlig 
åbningsfest for den nye Multibane, 
men nu står banen klar til brug for 
alle interesserede. 
Jeg vil gerne sige tak for et godt 
samarbejde – både med de frivillige 
og ansatte i Pulzion, Kvarterhusets 
frivillige, de dygtige og engagerede 
kommunale medarbejdere i 
forskellige forvaltninger, som 
hver især har ydet en stor indsats 
for, at disse projekter har kunnet 
gennemføres. Også en tak til 
de politikere, som har gjort det 
økonomisk muligt at gennemføre det 
hele. 
I disse tider, hvor udendørs 
aktiviteter er i høj kurs, så håber vi, 
at der opstår flere muligheder – læs 
økonomi – for at få etableret andre 
faciliteter på området end dem, der 
kan benyttes i øjeblikket. 
Der er et dejligt stort grønt område 

Parkour bane og en skateboard 
rampe er der også blevet plads 
til .
Der er også mulighed for cykling 
på forskellige forhindringer .

til boldspil, petangue, parkour, 
træningspavillon, krolf, cykling, 
tarzan bane, legeplads, multibane og 
opholdssteder, hvor der kan hygges, 
så det er ”bare” med at komme i gang 
med at yde eller måske nyde. 

Hele området er til fri afbenyttelse, 
men brugen er selvfølgelig på eget 
ansvar.

Stort grønt område til boldspil, krolf og 
petangue 
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Den selvejende institution Kvarterhuset
afholder ordinær generalforsamling

tirsdag, den 15. juni 2021  kl. 19.00tirsdag, den 15. juni 2021  kl. 19.00
Junghansvej 121, 6000 Kolding

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

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

Alle myndige beboere i Sydvest Kvarterets valgkreds kan deltage ved valg til 
bestyrelsen. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er beboere i valgkredsen, 

der ved forevisning af gyldigt sygesikringsbevis kan dokumentere bopæl i 
valgkredsen.  Alle er - også uden stemmeret - velkommen til generalforsamlingen.
Valgkredsens gadefortegnelse er ophængt i Kvarterhuset.

Foreningen er vært for ost, vin, øl og kaffe. 
      

P.b.v. Henning Hansen, formand

OBS!!
Ændret dato for generalforsamlingen!
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Overvejer du at investere din 
opsparing? 
Tekst: Martin Fugleberg Smed 

Så husk at tage banken med på råd og 
få lagt en investeringsstrategi, som 
passer til netop dig og din økonomi. 

I løbet af det seneste år har man i 
Vestjysk Bank oplevet, at kundernes 
interesse for at investere deres opspa-
ring i værdipapirer er steget. 

”Har du penge stående på en konto, 
uanset om det er kontanter eller eksem-
pelvis en pensionsopsparing, så er det 
en god idé at overveje at investere 
dem. 

"Det værste, man kan gøre, er sådan 
set ikke at gøre noget" -  siger Martin 
Fugleberg Smed, filialdirektør i 

Vestjysk Bank i Kolding” og fortsæt-
ter:

”Med tiden vil inflationen og negati-
ve renter forringe værdien af din 
opsparing. 

Derimod vil den rette investerings-
løsning over tid normalt give dig et 
højere afkast, end hvis du lader penge-
ne stå på kontoen. 

Når det er sagt, så anbefaler vi ikke 
vores kunder, at de kaster sig ud i at 
investere deres sparepenge på egen 
hånd, for enhver investering indebærer 
også en risiko”, fortæller Martin Fugle-
berg Smed.

Det er svært at forudsige markedets 
bevægelser over tid, og investerer man 
selv, kan man hurtigt komme til at gå i 
panik, hvis der pludselig kommer store 
udsving. 

Det kan betyde, at man kommer til at 
sælge sine aktier, når kursen er lavest. 

”Følelser er din største fjende, når du 
investerer, fordi de kan få dig til at 
træffe forkerte valg, som kan koste dig 
penge”, siger Martin Fugleberg Smed.

Når man investerer sine penge, er det 
derfor vigtigt, at man har lagt en fast 
strategi. 

Man skal være afklaret omkring sin 
risikovillighed, og hvornår man skal 
bruge pengene. Sparer man op til sin 
pension, skal pengene investeres 
anderledes, end hvis de skal bruges 
inden for den nærmeste fremtid. 

”Det er derfor, vi opfordrer kunderne 
til at tage banken med på råd. Sammen 
med kunden lægger vi en strategi for, 
hvordan pengene placeres bedst muligt 
ud fra kundens risikoprofil og tidshori-
sont. På den måde har kunden mulig-
hed for at få mere ud af pengene, end 
hvis de står på en konto”, slutter Mar-
tin Fugleberg Smed.

Kontakt Vestjysk Bank i Kolding 
Haderslevvej 121 
Telefonnr. 76 33 03 00 

Vestjysk Bank har ydet et væsentlig 
tilskud til "Sydvesten", så bladet nu 
kan udgives i farvetryk.
Samtidig med bladets indgang til 
25. årgang blev ønsket om farver til 
virkelighed.
Det var en stor dag, da filialdirektør 
Martin Fugleberg Smed overrakte 
den glædelige nyhed til bladets 
formand og kasserer.
Udover tilskuddet til bladet har 
banken også indrykket en annonce 
i "Sydvesten", så vi ser frem til et 
langt og godt samarbejde.
 Der kan på sigt sikkert også ske 
et samarbejde imellem banken og 
Kvarterhuset, men nu må Covid-19 
pandemien "på plads" inden.
Bladets redaktion og bestyrelse 
siger tak til banken for dens støtte til 
"Sydvesten".

Filialdirektør Martin Fugleberg Smed, Vestjysk Bank, formand Henning 
Hansen og lasserer Peter Heesemann får her overrakt støtten til et fremtidigt 
"Sydvesten" i farver . Stor tak for støtten .
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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 måtte 
på grund af COVID 
19 overhovedet ikke 
komme igang i foråret 
2021 og kommer ikke 
igang før i efteråret 
2021.
Datoerne for start 
af nye IT hold bliver 
annonceret	efter	
sommerferien. 
Dog er vores IT Cafè 
åben hver mandag 
fra kl. 10.00 til 12.00 
undtagen i skolernes 
sommerferie. 
Hvis du har brug for 
IT- hjælp, er du 
velkommen  om 
mandagen her i 
Kvarterhuset

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

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

Mandag kl. 14.00 - kl. 16.00 Videoredigering

Tirsdag kl. 10.00 - kl. 12.00 Lær om billedbehandling

Jørgen Juhl

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

Onsdagsholdet er 
midlertidigt stoppet og 
deltagerne mødes om 
mandagen i stedet for
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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 Ineke Platenkamp udstiller i Kvarterhuset,

når restriktionerne tillader det

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

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.

       Kunst i Kvarterhuset

Malerier fra Kvarterhusets malehold
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Jazz i Kvarterhuset

   Jazz med Vestre Jazzværk 
   lørdag den 4. december 2021

Hvis alt går i den rigtige retning med hensyn til smitterisikoen, så satser vi på at 
fortsætte vore jazzarrangementer i 2021 - dog først i 2. halvår af 2021.

Til den tid håber vi på, at det kan lade sig gøre af afholde koncerter igen. 

Bestilling af billetter m.m. vil blive annonceret i "Sydvesten".

Frokostjazz 
i 

Kvarterhuset
Lørdag den 12. september 2020 

kl. 12.00 - kl. 15.00

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
Line Up: 

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

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

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

 
         

Link til hjemmeside: 

www.harrisonmusic.dk 
 
 

 

 

 

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

PAUL HARRISON Band

Billetter og smørrebrød kan bestilles
fra den 29. august 2020

på telefon nr. 21 65 26 51

Arr.: Kvarterhusets jazz, Junghansvej 121, 6000 Kolding

Jazz med Paul Harrison Band 
lørdag den 30. oktober 2021

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

lørdag den 9. oktober 2021.
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Nyt fra
Gademix

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

Email: 
gademix@kfumsoc .dk

Vi er her stadig, selv om 
hverdagen i øjeblikket fortsat 

er ramt af restriktioner, hjemmeskole 
og nedlukning. Vi er udenfor Gade-
mix hver eftermiddag 14.30-16.30 og 
om aftenen laver vi aktiviteter uden-
for eller online. Vi har været udenfor, 
online eller indenfor hver uge siden 
sommeren 2019! Vi nyder, at børn og 
unge kommer forbi til en snak, bold-
spil, frisk luft og måske en kop varm 
kakao. Hvis du er mellem 10 og 16 
år, så er du også velkommen. Du kan 
fx prøve vores nye panna-bane – en 
lille udendørs-bane, som kan bruges 
til hockey eller fodbold. 

Siden sidst!
2020 har været et underligt år og 

nu er der gået 1 helt år med Corona. 
Det har sat sine spor og på trods af 
alt det sure, kan vi se tilbage på 

2020, hvor vi havde masser af gode 
aktiviteter i hverdagen og ikke 
mindst i ferierne med skøjtetur, shel-
terovernatning, jordbrugslejr, som-
mersjov uge 30, ferieoplevelser ved 
Frydenborglejren og meget mere. 
Den 11. marts fejrede vi – med 
cheesecake fra Tobbers – at vi har 
klaret et år med Covid19. 

Nu glæder vi os til en mere normal 
hverdag og ikke mindst til forår og 
sommer 

Online Fastelavns-banko
I uge 7 havde vi en sjov uge med 

fastelavnsboller fra Seestbageren, 
masser af sne, kælketure og bygning 
af snemænd. Som noget nyt havde 
vi Online-Fastelavns-Banko hvor 
børn og unge sad hjemme ved skær-
men udklædte og med flot ansigts-
maling. Der blev vundet mange gode 
gevinster fx gavekort til Bronuts og 
Dia vandt hovedgevinsten, som var 
en fastelavnstønde fyldt med slik 

Se vores vinduespynt!
I januar og februar har børn og 

unge fra Sydvestkvarteret kunnet 
komme forbi Gademix hver uge til 
uddeling af spil, tegneserier, blyan-
ter, viskelæder, puslespil, sodavand, 

snacks og meget mere. Man kunne 
også få kageblandinger og pynt-selv-
muffins i bytte for Corona-tanker og 
vittigheder, som vi har hængt op i 
vores vinduer. Hvis du går forbi 

Gademix kan du se vores flotte vin-
duespynt og læse børn og unges 
Corona-tanker om, hvad de glæder 
sig til, savner og er sure over. I 
Gademix har vi plads til at give fru-
strationer frisk luft og hjælper hinan-
den med at holde humøret oppe. 

Fake news
I Gademix oplever vi, at mange 

har svært at ved at finde ud, hvad der 
er rigtigt og forkert i de mange nyhe-
der, som vi bliver bombarderet med 
på sociale medier. Det kan være 
nyheder om corona, vacciner, Trump 
eller noget helt andet. Det giver 
bekymringer, rygter og utryghed. Her 
er 3 ideer til, hvad du kan gøre: 

Snak med andre om, hvad du hører 
fx en frivillig i Gademix

Se Ultra Nyt på dr.dk med din mor 
eller far

Kom i Gademix og få børneavisen 
med hjem.

NOGET FOR UNGE!
I Gademix arrangerer vi engang 

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

Info om Gademix: 

Pannabane til fri afbenyttelse

Lækker Cheesecake for at fejre, at vi klarede 
et år med Corona.
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Gademix er et socialt værested for 
10-16 årige børn og unge. I løbet af 
året arrangerer vi forskellige udflug-
ter, oplevelser og ferier.

Du kan støtte os på mobilepay 
32113. Vi er afhængige af private 

Dia som vandt fastelavnstønde med slik til Online FastelavnsBanko.

sponsorer, fonde eller virksomhe-
der, som vil støtte os. 

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

ÅBNINGSTIDER 
(kan ændres i takt med nye restrik-
tioner): 

Mandag til torsdag kl.14.00-
16.30 – vi er udenfor hver efter-
middag og igen onsdag kl. 19.00-
20.00 

Powerkids udenfor hver anden 
mandag kl.16-17 i lige uger. 
Powerkids er et tilbud fra Kolding 
KFUM, hvor alle fra 4. til 6. klas-
se kan afprøve forskellige idræts-
grene og aktiviteter fx håndbold, 
dans, badminton, squash, fodbold 
og meget mere. 

Du møder bare op på de grønne 
områder mellem Pulzion og Gade-
mix - og så tager de søde instruk-
tører imod dig

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

Torsdag aften kl. 19-21.30 har 
vi unge-aften for 13-16 årige

Kom ind i Gademix og hør, 
hvad der sker 

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 eftermiddag, 
aften eller i ferier. Opgaverne er 
forskellige: hjælp med mad, bag-
ning, spil, musik, kreative aktivite-
ter, praktisk hjælp, bål, cykelværk-
sted osv. Kontakt Viktor på 
50517217, hvis du vil vide mere 
eller have en rundvisning i Gade-
mix. 

Du kan også blive frivillig på 
vores jordbrugslejr i uge 26 – 
mandag d. 28. juni til torsdag d. 1. 
juli. Vi er på lejr lige udenfor Kol-
ding på Hansenberg Organia. Vi 
har brug for hjælp et par timer 
hver dag af frivillige som vil: 

1. hjælpe klargøring af mad, 
frugt, kage og saft. 

2. Sætte gang i en aktivitet som 
rundbold, fodbold eller tag-fat. 

3. Lave en kreativ aktivitet, så 
deltagerne kan have noget med 
hjem. 
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Mandag
Kl. 09.00 PC begynderhold
 og IT-cafè
Kl. 09.00 Dagplejerne
Kl. 09.00 Cykelklubben 
Kl. 10.00 Kreativt værksted
Kl. 10.00 "Humør dans"
 (ulige uger)
Kl. 13.00      Kunsthold 
Kl. 14.00 Videoundervisning
Kl. 19.00       Bryglaug
 (ulige uger)

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

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

Fredag 
Kl. 09.00      Legestue 

Søndag
Kl. 09.00     Cykelklubben

Kvarterhusets 
faste aktiviteter

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

Kvarterhusets  
enkeltarrangementer

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

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

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

Facebook eller 
Kvarterhusets
opslagstavler.
Der er ikke 
planlagt yderligere 

arrangementer 
p.g.a. Covid-19.

Tirsdag, den 25. maj
Kl. 09.00 - 16.00
Malekursus

Tirsdag, den 1. juni
Kl. 09.00 - 16.00
Malekursus

Fredag, den 11. juni
"Sydvesten udkommer
Sidste frist for tilmelding til 

generalforamling i "Sydvesten"

Tirsdag, den 15. juni
Kl. 19.00 -
Generalforsamling - Den selv-

ejende institution Kvarterhuset

Torsdag, den 17. juni
Kl. 19.00
Generalforsamling - 
Sydvest Kvarterets 
Medieforening "Sydvesten"
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Overvejer i at få nyt køkken, bryggers, bad eller garderobe 
- Så ring til os for et uforpligtende møde. 

Vi har åbent efter aftale.

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

nyt

showroom
i kolding

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


