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Gejlhavegård 23 
DK-6000 Kolding

Tlf. 75 52 77 11 
Fax 75 52 06 66

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

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.

 

Reparation af båd- eller cykel-kaleche: 

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

 

Reparation af hynder, madrasser, puder og sæder:  

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

 

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

 

ÆRKSTEDET V 
ÅL og 
 

N RÅD T V 
N 
T 

v/Gerda Jensen 

Bjælderbæk 10 

6000 Kolding 

Tlf.: 21 29 99 66 
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af formand 
Henning Hansen

De frivillige på ”Sydvesten” er klar igen efter en forholdsvis god jule- og 
nytårstid. 
Når jeg skriver forholdsvis, så er det specielt møntet på Covid-19 
sygdommen. Mange har været forhindret i at være sammen med familien, 
fordi sygdommen hærgede i samfundet – og det gør den faktisk stadigvæk. 
Jeg synes, at denne tid på året også er sørgelig på en anden måder end 
pandemien – nemlig de mange dødsfald der sker her i vintermånederne. 
Ikke ”kun” i forbindelse med Covid-19, men alle de mennesker der af andre 
årsager pludselig falder bort. Der er tragisk og sørgeligt for de familier, der 
rammes, men det også et tab for venner og bekendte.
Nu ser vi frem til at samfundet bliver mere åben igen med ophævelse af de 
forskellige restriktioner, men vi slipper ikke helt, fordi vi skal – passe på os 
selv og andre! 
Det er vigtigt, at alle hver især tænker sig godt om, når vi færdes blandt 
andre, men vi må vel heller ikke være bange og frygte for alskens ulykker 
hele tiden. 
I ”Sydvestens” redaktion vil vi uden frygt for jeres dom udgiver bladets 26. 
årgang - så du sidder nu med nr. 1/2022. 
I denne første udgave har vi indlæg bl.a. om Kvarterhuset 20 års fødselsdag 
og fra nogle besøg hos nogle foreninger m.m., men det vigtigste er – set 
fra foreningens side – indkaldelsen til vor generalforsamling som afholdes 
mandag den 28. marts 2022 kl. 19.00 i Kvarterhuset.
 Prøv` at deltage – din deltagelse er med til at støtte op om, det blad 
du sidder med lige nu. Sæt nu det kryds i kalenderen (mangler du 
Kvarterhusets kalender, så har vi enkelte eksemplarer tilbage), men krydser 
er selvfølgelig ikke nok, det er din deltagelse i generalforsamlingen, der er 
vigtig.

GODT NYTÅR og god fornøjelse med denne udgave af ”Sydvesten”.

Husk!

 Mandag, den 28 marts 2022 kl. 19.00 

afholder 
Sydvest Kvarterets Medieforening -"Sydvesten" 

ordinær generalforsamlingw i Kvarterhusets lokale.

Se dagsordenen på side 9.

Alle er velkommen.
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SKOMAGEREN

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

 Torben Jakobsen, Brandorffsvej 17, 6000 Kolding 

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

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

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

Ib Kristensen og søn A/S

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

Beckers

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

 

BÆREDYGTIG FRISØRSALON
 

Altid god tid til dig
 

Book en tid
Online: www.gittelykkesalon.dk

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

Trine Høj
Lykkegårdsvej 10
6000 Kolding
Telefon 75 53 15 59
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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 
Kasserer Arne Aa. Knudsen
Næstformand Jan Lauritzen
Bestyrelsesmedlemmer:
Anna-Marie Bjørn
Inge Hultberg

Bestyrelsessuppleanter:
Tove Rasmussen 
Kristian Ebbesen

Værksteder:
Tilgængelig alle hverdage samt i aften 
- og week-end  efter aftale med 
Kvarterhusets formand . 

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

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

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

Formand
Henning Hansen,  
tlf. 23 45 75 55/30 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 .
Mød op på disse hold - eller 
kontakt Kvarterhuset .
Mandag  kl. 10.00 - 13.00   
Torsdag  kl. 13.00 - 16.00   

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

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

Legestuen
I Legeteket samles de små børn  
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.  30 35 44 24

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 kontakt 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 .

Banko starter Banko starter 
16. februar 2022 16. februar 2022 
kl. 13.30kl. 13.30
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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    -bestyrelsesmedlem   Anna-Marie Bjørn
Gerhard Pedersen  -bestyrelsesmedlem
Bjarne Eliassen     -bestyrelsesmedlem   Revisorsuppleant:   
Hanne Østergaard - revisor    Aase Lydiksen
  

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

Rundt i Kolding - Apotekerengen

Der er rigtig meget smuk natur i og omkring Kolding, 
hvor man kan nyde udsigten og roen . 
Mange steder er der opsat bænke m .m ., så muligheden 
for at sidde i ro og mag er til stede .
Har man endnu ikke været i Apotekerengen, som er et 
vådområde  med sø og trampestier, så er det måske et 
område, som er værd at besøge . Vådområdet er etable-
ret for at opfange og omdanne kvælstof, så der udledes 
færre næringsstoffer til Kolding Fjord .
Skønt område - god tur - husk vandtæt fodtøj .

Vi håbede, at kunne vise et billede med sne på i denne udgave 
af "Sydvesten". Og det lykkedes - smukt ser det ud, selv om hus-
ejerne og lommunen måtte ty til sneskrabere og koste.

  

Rundt i Kolding - Hylkedalen

Rundt i Kolding - Kolding Å

Lige et tur langs åen kan også  anbefales . 
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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

Du bevarer fabriks-
garantien ved service
og reparation

Haderslevvej 145
6000 Kolding
Tlf. 7550 5059
autoclaus.dk

Auto Claus

Tryghed og garanti

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

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

Så kig ind, så vi kan servicere dig og din bil.
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Sydvest Kvarterets Medieforening "Sydvesten"
afholder ordinær generalforsamling
mandag, den 28. marts 2022 kl. 19.00

Junghansvej 121, 6000 Kolding
 Dagsorden:
  - valg af dirigent
  - valg af referent
  - fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
  - fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2021 og budget for 2022
  - behandling af indkomne forslag
  - valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter
    (på valg er: bestyrelsesmedlemmerne Peter Heesemann og Gerhard Pedersen samt 
    bestyrelsesuppleanterne Anna Marie Bjørn og Arne Fuglsang - alle kan genvælges)
  - valg af revisor og revisorsuppleant
    (på valg er Hanne Østergård og revisiorsuppleant Aase Lydiksen - begge kan genvælges)
  - eventuelt

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

 Foreningen er vært for et mindre tratement.

 Alle er velkommen.

 P.b.v.
 Henning Hansen
 Formand

Kulturudvalgsformand på besøg i Kvarterhuset
Kulturudvalgsformand Eva Kjer Hansen på rundtur i 
Kolding Kommune for at se og høre lidt om dagligda-
gen i de forskellige institutioner, som hun i fremtiden 
skal være politisk ansvarlig for .  

Fra venstre: kasserer Arne Aa . Knudsen, udvalgsformand Eva Kjer 
Hansen, kulturcehf Lisbet Lambert, formand Henning Hansen og 
næstformand Jan Lauritzen

Der blev 
også 
tid til at 
tale med 
bru-
gere på 
husets 
sy-hold .
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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"

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), kontant eller MobilePay 
til: 
Kvarterhusets Cafè, 
eller formand Henning Hansen .

Sydvesten
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Af Den selvejende 
institution 
Kvarterhusets formand 
Henning Hansen

Kvarterhus Nyt
Sydvesten

Kvarterhuset søger

frivillige til cafè/køkken
er det noget for dig at være frivillig nogle timer 

dagligt/ugentlig i husets cafè og køkken.

Kontakt formanden for nærmere oplysninger på 
telefon nr. 23 45 75 55

eller i Kvarterhuset 

Kvarterhuset har 20 års fødselsdag i år 
– tak til alle for støtten igennem årene .
Jubilæumsdagen vil ikke blive fejret, 
men kommer I forbi Kvarterhuset den 
21 . februar, er der som altid ”lidt” kaffe 
på kanden . 
Fejringen af de 20 års jubilæum 
vil måske finde sted på et senere 
tidspunkt i år, men bestyrelsen skal nok 
informere om dette i god tid .
Tilbageblik og banko.
Jeg håber, at dagligdagen i 
Kvarterhuset igen kan komme 
på ”rette” spor - nu – hvor alle 
restriktionerne er ophævet . Vi kan vel 
også uden disse restriktioner passe på 
os selv og andre, og nogle af de gode 
råd og anbefalinger vil vi hver især vel 
bruge, fordi frygten for at blive alvorlig 
syg stadigvæk sidder og nager . 
Det væsentlige for forening- 
restauration- og kulturlivet er, at man 
tør mødes og være sammen på kryds 
og tværs . Kvarterhusets dagligdag har 
- som rigtig mange andres - igennem 
de sidste 2 år været en meget træls 
omgang . 
I Kvarterhuset har der dog været 
god aktivitet i perioden fra august til 
begyndelsen af december 2021, men vi 
har ikke mødt så mange brugere, som 
man kunne håbe på . 
Vi har haft det svært, men mange 
andre har haft det endnu værre end 
os, så selv om økonomien ikke har 
været i top, har de brugere, der har 
deltaget i Kvarterhusets aktiviteter og 
arrangementer været glade for at kunne 
mødes for at lære noget nyt/gammelt 
eller ”bare” nyde den musikalske 
underholdning, vi har tilbudt .
I januar 2022 er flere af husets 
aktiviteter igangsat med et forholdsvis 
fornuftigt deltagerantal . 
Dog besluttede vi i slutningen 
af december, at banko (som var 
annonceret med start den 5/1) ikke 
skulle starte før senere, når smitten 
i samfundet var for nedadgående . 
Smitten er ikke helt faldet i den 
størrelsesorden, som man kunne ønske 
sig, men nu satser vi på, at banko 

starter den 19 . februar 2022 kl . 13 .30, 
så må vi ses, om I vil komme til 
nogle hyggelige timer med mulighed 
for at tabe eller vinde med samme 
sind .
Sygdom og frivillige til køkken.
Kirsten Sørensen, som er én af 
vore ihærdige frivillige ildsjæle, er 
desværre blevet syg, og vi ønsker 
hende god bedring og håber det 
bedste . 
Kirsten har igennem mange år 
været en fast del af holdet i vort 
køkken/cafè og ved forskellige 
arrangementer, så nu søger vi nogle 
frivillige, der har lyst til at være 
frivillige i vor køkken/cafè . 
Har du spørgsmål til dette, så kontakt 
mig og lad` mig uddybe, hvad 
arbejdet består af .
Generalforsamling
I den kommende tid skal vi have 
afstemt regnskabet og udarbejdet 
diverse beretninger m .m . inden 
den 22 . marts 2022 kl . 19 .00, hvor 
alle er inviteret til årets ordinære 
generalforsamling i Kvarterhuset . 
Vi har en dagsorden, der skal 
gennemføres både med beretning, 
regnskab og valg, så det kunne være, 
at du også har tid/lyst til at høre lidt 
om tingenes tilstand i foreningen . 
Støtteforening.
Indbetaling af kontingent til 
støtteforeningen går stille og roligt –
men det har jo nok sin forklaring i, at 
vi ikke ses så meget i huset endnu .

Stolegymnastik.
Et punkt, der nager os meget, er 
stolegymnastikken – altså at vi ikke 
kan finde en instruktør, så holdet kan 
starte . 
Vi har haft stolegymnastik igennem 
flere år, men desværre har Covid-19 
også her spillet os et pus . 
Man har ikke kunnet uddanne 
instruktører på grund af 
forsamlingsforbud m .m ., og der 
har – måske – også fra kommunal 
side været et ønske om at nystarte 
stolegymnastik andre steder i 
Kolding, så det er gået ud over vore 
brugere . 
Vi søger med lys og lygte efter en 
frivillig instruktør, så kender du én, 
er du meget velkommen til at sige til .

Nu og her.
Som det fremgår af de efterfølgende 
sider i "Sydvesten" arrangeres 
der, foruden de normale ugentlige 
aktiviteter, både kurser, sang og jazz-
arrangementer, så de første måneder 
af 2022 forløber forhåbentlig 
tilfredsstillende . 
Vi håber, at der kan komme flere 
aktiviteter og arrangementer til 
efterhånden, som vi bliver mere 
fortrolige med diverse sygdomme og 
andre forhindringer .

Vi ses i Kvarterhuset  -og ikke 
mindst ses vi til den ordinære 
generalforsamling den 22 . marts 
2022 kl . 19 .00 i Kvarterhuset 
med dagsorden iflg . Foreningens 
vedtægter . 
Vel mødt!!
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Sydvesten

Nyt TV uden alt besværet 
ALL-INCLUSIVE
✔ 5 års produktgaranti 
✔ Levering 
✔ Tilslutning
✔ Indstilling

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

Profilvej 36, 6000 Kolding / 75 53 98 50

Behov for førstehjælp  
til dit TV?

 - også hvis du ikke har 
handlet hos os
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Starter kl . 13 .30 og slutter ca . kl . 16 .00
Vi spiller 22 spil  
Sidegevinster - Minibanko
Amerikansk lotteri - Bandit
Gevinstmulighed på indgangstegn
Frokost kan købes i cafeen fra kl. 12.00.

Der kræves medlemsskab af 
Kvarterhusets Venner for at spille banko

Banko - hver onsdag i Kvarterhuset

Alle er velkomne.

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

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

Kvarterhusets Venner
 
- en støttekreds for aktiviteterne i Kvarterhuset Jung-
hansvej 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. 241797 

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

Banko starter Banko starter 
16. februar 2022 kl. 13.3016. februar 2022 kl. 13.30
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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

AutolakeringAutolakering
v/ Erik D. Johansenv/ Erik D. Johansen

Oluf Ryesgade 4-6, 6000 KoldingOluf Ryesgade 4-6, 6000 Kolding
Tlf. 23 36 01 71Tlf. 23 36 01 71

seniorlak.dk@gmail.com



15

Sydvesten

Åbningstider: 
mandag-fredag
kl. 12.00 - 16.00

 

 
         

 
            Rømøvej 4, Kolding 
         
        kolding-politimuseum.dk 
   info@kolding-politimuseum.dk 
             Telefon 51 94 96 05 
 
 
 
 

 

 

20 år med Kvarterhuset
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Besøg på Politimuseum 
Kolding 
Tekst og foto: Peter Heesemann

Når man kommer fra Sønder Kir-
kegård og drejer ned af Rømø-

vej, så skal man have øjne på stilke for 
at se indkørsel til Kolding Politimuse-
um, der ligger på adressen Rømøvej 
nr. 4. Et skilt i hækken fortæller at det 
er her man skal dreje ind og så går det 
ned af bakken indtil man ender på en 
parkeringsplads, og her finder man 
indgangen til bunkeren. Ja, for Kol-
ding Politimuseum ligger nemlig i den 
tidlige tyske bunker, godt nede i jor-
den. Bunkeren tjente indtil 1994 som 
kommandocentral for beredskabssty-
relsen i Kolding. Museet blev individet 
i 2008, men blev allerede grundlagt i 
1967 af politiassistent Agner Døssing.  

Bunkerens ydermure og loft er af 2 
m tyk jernbeton. Hele bunkeren er 
dækket af et 50 m tykt jordlag, der 
flugter med terrænets overflade fik jeg 
fortalt af Helge Willesen, der er frivil-
lig i Politimuseum, og som har invite-
ret avisen ”Sydvesten” indenfor, der 
vil udgive et indlæg om museet til 

næste udgave af ”Sydvesten”. Jeg fik 
æren for at komme på besøg en man-
dag morgen kl. 9.00. Ved indgangen til 
bunkeren traf jeg Per Rubinke, som 
var så venlig at guide mig op til Politi-
museums mødelokale, igennem de 

kringlede gange af bunkeren og videre 
op af trappen til museets store mødelo-
kalet. Politimuseum holder til øverst i 
bunkeren, imens samlingen fra besæt-
telsestiden befinder sig nederst. Der 
var 6 frivillige til stede og vi satte os 
til bordet hvor der blev serveret kaffe 
og rundstykker. Overfor mig sidder 

Henrik Werner Hansen, forhenværende 
Chef-anklager og til sidst politimester i 
Kolding. Nu er han formand for Kol-
ding Politimuseum. Ved siden af  
Henrik sidder Leif Aasholm, forhen-
værende kriminaltekniker. Han er rig-

tig god til at fortælle historier om kri-
minalteknisk arbejde, så når der er 
rundvisning øser Leif ud med sine 
oplevelser hvor virkeligheden ofte 
overgår fantasien. Ved siden af Leif 
sidder Poul Toftegård, som er en slags 
alt muligmand der kan tage sig af 
installationer og vedligeholdelse af 

De frivillige i Kolding Politimuseum: Fra venstre, Per Rubinke, Leif Aasholm,  
Helge Willesen, Henrik Verner Hansen, Sys Møller, Poul Toftgård

Indgang til Politimuseum

Billede af grundlæggeren Agner Døssing Politimuseets store samlingsrum her afholdes møder og foredrag til besøgende.
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inventar og udstyr i bunkeren. Ved min 
venstre side sidder Sys Møller der har 
været politisekretær i over 50 år. Hun 
står for kantinedrift og pengekassen. 
Ved siden af hende sidder Per Rubinke 
og Helge Willesen. Per og Helge har 
fortid i almindeligt politiarbejde, både 
patrulje kørsel og sagsbehandling. Så 
når der er rundvisning, er det Per og 
Helge der kan berette om politiets 
arbejde og historie både i Kolding og i 
Danmark. Der er også rigtig meget at 

vise frem. Det blev Helge der viste 
mig rundt i museums lokaler.  ”Her 
findes der diverse små ydmyge rum”, 
som Helge siger med effekter som 
politiet har brugt gennem tiderne. 
Blandt andet apparatur til at tage fin-
geraftryk, kalibrering af lodder, kom-
munikationsmidler som telefoner og 
dataopsamler. I et andet lokale hvor 

der våben i alle afskydninger, både 
skydevåben, hårdtslående knipler og 
peberspray. Skydevåben er nu uskade-
lig gjort fortæller Helge, så de kan 
ikke skyde mere, men der er masse af 
historie i hver af dem. Ved siden af 
skydevåben er et lokale der viser en 
væg med en masse politi kasketter fra 
det meste af verden. Det er deres inter-
nationale politiafdeling, siger Helge. 
IPA (International Police Association) 
er en venskabsorganisation for politi-
ansatte og pensionerede kollegaer 
fra politistyrker verden rundt, stiftet i 

1950 af den britiske betjent Arthur 
Troop. I 2021 udgøres organisationen 
af 372.000 medlemmer fra 68 lande 
fordelt på 6 kontinenter, heraf Dan-
marks mere end 8900 medlemmer!

Helge kunne huske en historie, da 
han var i Peru, da var der en par politi-
betjente på hotellet og Helge kunne 
ikke dy sig for at snakke med dem, og 
det viste sig, at de var i samme for-
ening som Helge. 

Ved siden af lå et rum der er nær-
mest et mødelokale med et flot langt 
palisanderbord og dertil tilhørende 
solide læderbetrukne stole der har fået 
en hel del patina efter lang tids tjeneste 
på Kolding rådhus. På enden af bordet 
sidder Hnrik når han holder foredrag 
for besøgende gæster.  I det store 
møderum hvor vi sad og fik kaffe er 
der også en projektor og lærred så man 
kan vise billeder og film. I dette rum 
er der en hel del unikke genstande 
udstillet også genstande fra besættel-
sens tid. Men også almindelige ting fra 
politiarbejde. I den ene ende af det sto-
re lokale, hvor der afholdes foredrag 
og hvor besøgende kan få kaffe efter 
de har været rundt i museums lokaler, 
står en gammel radio. Den kan spille 
det danske kaldesignal der blev sendt 
over radioen under Danmarks besæt-
telse. Der ligger en dvd-afspiller skjult 
under den, men det er radioen der spil-
ler. Der ligger også en hel del skriftlig 
informationshæfter som er udarbejdet 
af Helge Willesen i samarbejde med 
bl.a. Kolding Stadsarkiv. Der var også 

en del bøger, som Henrik Werner Han-
sen har skreven f.eks. en bog om Jen-
ny Holm der var håndlanger for besæt-
telsesmagten i Kolding. Det menes at 
hun er ansvarlig for mange hundrede 
anholdelser af nazismens fjender. 
Bøgerne kan man købe og man kan 
også købe en kaffekrus med politimu-
seums logo på. Til sidst kom vi i et 
andet lille rum hvor der på væggene 
hang billeder af lokale politifolk. Indtil 
politireformen blev der taget billeder 
af de lokale politiansatte. Det stoppede 
som sagt efter politireformen da det så 
ikke fandtes et selvstændig Kolding 
Politi længere men nu hedder det Kol-
ding Lokal politi som indgår i Sydøst-
jyllands Politi. 

Nu har vi været rundt i samtlige 
lokaler af Kolding Politimuseum og 
jeg må sige at det var meget spænden-
de. Der ligger så mange uerstattelige 
genstande med hver sin unikke historie 
som frivillige i Kolding Politimuseum 
har samlet gennem tiderne at man lige 
mærke historiens vingesus. Kolding 
Politimuseum er bestemt et besøg 
værd. Museum har dog som sådan 
ingen åbningstider, man skal bestille 
tid og det skal være grupper mellem 
10 og 40 personer. Du kan læse mere 
på Politimuseums Hjemmeside. Til 
sidst vil jeg sige 1000 tak til de frivilli-
ge og særdeles til Helge for en fanta-
stisk fremvisning af Kolding Politimu-
seum. Og selvfølgelig også tak for kaf-
fen.

  Her stor bl.a. fingersftryksapparat

Politiuniform og skydevåben

Den internationale politiafdeling
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Kvarterhuset …….
Til lykke med de 20 år.
Tekst: Formand Henning Hansen

På en is-kold torsdag i 2002 nærmere 
betegnet den 20 . februar kl . 16 .00 blev 
Kvarterhusets indvielse fejret på behø-
rig vis med deltagelse af rigtig mange 
mennesker . 

På Kvarterhusets torv i bidende frost 
blev deltagerne beriget med flotte taler 
af bl . a . daværende borgmester og 
Kvarterhusets formand . 

Indenfor i Kvarterhuset var der dæk-
ket op med varm mad, drikkevarer og 
kager, men inden man kunne ”kaste” 
sig over alle disse lækkerier, blev der 
holdt taler indeholdende både alle de 
genvordigheder, der var opstået under 
planlægningen og bygningen af huset 
om alle ønsker og forventninger til det 
fremtidige virke i Kvarterhuset . 

Spørgsmålet er så, om vi indtil nu 
har fået opfyldt alle ønskerne og drøm-
mene? Det kan man jo tænke over .

Efter alle talerne var godt overstået 
blev maden konsumeret, og deltagerne 
kunne efterfølgende sidde i hyggeligt 
samvær og nyde de dejlige lokaler . 

Som afslutning på indvielsen af 
Kvarterhuset blev alle i og omkring 
huset ”vækket” af et kæmpe fyrværkeri 
– se det var en fantastisk festdag . 

Årene 2002 > 2012 
I de næste 10 år af Kvarterhusets 
levetid blev der startet mange for-
skellige aktiviteter op – nogle er 
sågar stadigvæk spillevende - godt 
nok med andre frivillige ildsjæle som 
holdledere – andre er stoppet, fordi 
tilslutningen ikke helt kunne følge 
med intentionerne . Ja – og samtidig 
med alle de daglige aktiviteter blev 
rigtig mange arrangementer også 
løbet af stablen – det være sig fore-
drag, musik (også frokostjazz),  sang, 
dans, fællesspisninger, jule- og forår-
smarked, seniorfrokoster og meget 
mere .

Alt afviklet med ønsket om, at alle 
skulle have en mulighed for - til en 
fornuftig pris (til tider også gratis) – 
at komme i Kvarterhuset og deltage i 
lige præcis det der faldt i deres smag/
interesse .

 

Året 2012 
Nu er vi så fremme ved Kvarterhu-
sets10 års fødselsdag i 2012 . 

Her var vi også helt fremme i 
”skoene” med festligholdelse af den-
ne mærkedag . 

Først med børnefødselsdagsfest 
med invitation til børnehaverne i 
området, hvor børnene blev under-
holdt af klovne, og der blev opført 
børneteater .  

Selvfølgelig også med kage og 
saftevand til alle de fremmødte 

børn og voksne .

Senere med en fødselsdagsrecepti-
on med invitation til alle – borgere, 
kommunale medarbejdere og politi-
kere . 

Arrangementet startede med taler 
af byens borgmester, kulturudvalgs-
formand, Kvarterhusets formand og 
mange andre . 

Der blev tid 
til hyggelig 
samvær 
inden fest-
fyrværkeriet 
blev "skudt" 
af .
Forvent-
ningerne til 
Kvarterhu-
sets virke i 
fremtiden 
var store

Mange forskellige musikalske indslag 
er afviklet bl .a . til grundlovsdag

Festlig dag med fuld gang i den
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Mange af talerne indeholdt en tak 
til alle de frivillige, som igennem 
årene havde ydet en indsats for, at 
huset overhovedet kunne være i den 
form, som den nu var i .

Selvfølgelig blev der også serveret 
lidt mad og drikke . Faktisk en hyg-
gelig dag med en masse snak til høj-
re og venstre . 

Men disse to arrangementer var 
ikke de eneste, som blev arrangeret i 
årets løb .

 I august måned blev vel nok vort 
største enkeltstående arrangement 
afviklet – nemlig koncert med Søn-
derjyllands Symfoniorkester, samt 
Jette Torp og Bobo Moreno i et 
kæmpestort scenetelt . Jo – vi kunne 
noget dengang .

Årene 2012>2022 
Så gik de næste 10 år med det ene og 
det andet – faktisk har vi nok genta-
get os selv med hensyn til at starte 
noget op, som var prøvet før i tiden, 
men efterfølgende måtte vi konstate-
re, at det ikke helt faldt i brugernes 

smag . 
Nye aktiviteter er dog kommet til, 

og et ”hav” af diverse arrangementer 
– både markeder, musik og foredrag 
- er det blevet til . 

Samtidig har Kvarterhuset også i 
stigende grad været et mødested for 
andre foreninger m .fl . 

Selv uden fastansatte medarbejdere 
lykkedes det for os, at få cafeen, 
værkstedet – ja - hele huset til at fun-
gere til stor glæde og tilfredshed for 
rigtig mange brugere .  

Sønder-
jyllands 
Symfonior-
kester med 
Jette Torp 
og Bobo 
Moreno 
var helt på 
toppen .

Året 2022 
Nu er vi så nået til Kvarterhusets 20 
års fødselsdag – mandag den 21 . 
februar 2022 – skal de 20 år så fej-
res?  

Tja – på dagen i februar måned 
sker der ikke noget specielt, og på 
nuværende tidspunkt er der ikke 
nogen officielle planer resten af året . 
Det har selvfølgelig noget at gøre 
med pandemien, hvordan udvikler 
den sig? Kan vi overhovedet satse på 
at samle folk til en festligholdelse af 
20-året? Nu må vi se .

Som formand igennem de fleste år 
af Kvarterhusets levetid (14 år), har 
jeg kun været en lille brik i spillet 
omkring at få huset til at fungere . 

Både gamle og nuværende frivilli-
ge ildsjæle har været og er husets 
virkelige drivkraft, uden dem ville 
det ikke kunne have ladet sig gøre at 
Kvarterhuset igennem årene stadig-
væk har udviklet sig og rigtig mange 
mennesker har kunnet benytte sig af 
husets aktiviteter og arrangementer . 

Mit håb er, at både de frivillige og 
brugerne vil støtte op om Kvarterhu-
set også i fremtiden, så vi i fælles-
skab kan hjælpe og støtte hinanden i 
udviklingen af fremtidens Kvarter-
hus .

Tak til alle - frivillige, brugere, 
politikere, kommunalt ansatte - ja 
kort sagt ALLE - for et godt 

samarbejde og støtte .  
  

Ny aktivitet: Åbning af Kol-
ding Parkour Park

Ny tarzanbane 

Musik med kendte og knap så 
kendte blev også en stor del af 
Kvarterhusets tilbud i årenes løb
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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
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e 
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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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Avisen Sydvesten har en traditi-
on med at besøge de nye virk-
somheder eller forretninger, 

der annoncerer i bladet ”Sydvesten” . 
Formålet er at informere vores læsere 
om, hvem de er, og hvad virksomheden 
eller forretningen står for . 

Jeg fik lov til at besøge Hundekæl-
deren på Haderslevvej 150 på en man-

dag eftermiddag i januar 2022 .  
Da jeg trådte ind i forretningen, fik jeg 
en vældig velkomst af hunden Basse, 
der blev synlig glad for, at der endelig 
kom nogen han måske kunne lege 
med . Michael Jørgensen, Basses herre, 
som driver Hundekælderen ønskede 
mig også velkommen, og måtte lige 
dysse Basse lidt ned, så vi fik lov til at 
snakke . 
Michael forklarede, at Basse er en 
blanding mellem en hønsehund og en 
polsk vildsvinshund (Gonczy polski, 
polsk jagthund) . ”Hvordan kan det 
være, at du blev hundebehandler”, 
spurgte jeg Michael . ”Jeg vil gerne 
give hundene lidt tilbage, som de har 
givet mig”, fortalte Michael . ”Jeg er 
kronisk smertepatient og var meget 
langt ude, gik med stok og rollator . 
Men så fik jeg Basse og han fik mig i 
gang, op af stolen og ud i livet igen" . 

Michael tænkte han ville give hunde 
noget tilbage, når de havde brug for 
det . Han gennemførte osteopat uddan-
nelsen, og er i stand til at hjælpe andre 
hunde . Micheal startede i en lille kæl-

der, derfor navnet Hundekælderen . På 
et tidspunkt fik jeg et godt tilbud fra 
udlejeren af dette lokale her, ja så slog 
jeg til og nu har vi været her lidt over 
1 år . ”Kom du så af med smerten”, 
spurgte jeg . ”Nej”, svarede Michael, 
”det er da 24/7, dem kommer jeg 
aldrig af med, men når jeg arbejder 

med hundene, så kan jeg glemme 
smerterne imens . Det er terapi for mig 
at stå og ordne hundene” . Michael kan 
se på hunde når de bevæger sig for-
kert, og han kan mærke på hundene 
med sine hænder om de har nogen 
spændinger . Hunde kan få problemer 
f .eks . hvis korsbenet låser, så går hun-
den forkert og skjuler det instinktiv, og 
til sidst har den overbelastet benene så 
meget, at det bliver meget smertefuldt .

”Og hvad gør du så ved hundene” . 
Michael masserer dem som opvarm-
ning, og laver derefter nogle afspæn-
dinger i de bløde lag . Nogen osteopa-
ter arbejder udelukkende med knogler-
ne, men Micheal arbejder i det bløde 
lag og løsner derved knoglerne . For at 
demonstrere det kom Basse op på 
behandlingsbordet og Michael gen-
nemgik processen . Basse nød det tyde-
ligvis, men han fejlte ikke noget, så for 
ham var det bare en leg . 

Michael har efterhånden mange faste 
kunder, der kommer en til flere gange 
om året for at forbygge . Hundeejerne 
er også gode til at snakke sammen, så 
med ”mund til mund-metoden” er det 
rygtes at Michael hjælper hunde . Der-
for kommer der kunder fra hele landet . 
I butikken sælges der også hundefoder, 
både tørkost men også blødt . Det bløde 
er frisk og ligger i en stor fryser, der 
står langs væggen i forretningen . Der-
udover er der forskelligt tilbehør til 
hunde, såsom dækken, seler, liner, 
legetøj med mere .

Bagerst i enden af lokalet er der en 

vaskesalon som drives af Ann-Christi-
ne Fredensborg . Den er en selvstændig 
del af butikken, som Michael ikke her 
noget at gøre med .

Man skal booke tid på Hundekælde-
rens hjemmeside . hvis man vil have 
sin hund i behandling, eller den skal 
vaskes . Forretningen er kun åbnet om 
lørdagen mellem kl . 10 og 15, hvor 
man kan shoppe hundemad og diverse 
tilbehør . 

Efter en god og snak og fremvisning 
af lokaliteterne tog jeg afsked med 
både Michael og hunden Basse, der 
næsten ikke ville lade mig gå . Sydve-
sten og kvarteret siger tak for besøget, 
og held og lykke med forretningen .

Virksomhedsbesøg 
Avisen Sydvesten besøger  
Hundekælderen på Haderslevvej 
Tekst: Peter heesemann 

Hunden 
Basse 
foran for-
retningen 
(Foto:  
Privatfoto)

Michael på arbejde (Foto: Privatfoto)

Her kan vovse komme i bad (Foto: 
Privatfoto)
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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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- At male det du ser, og IKKE det du tror, du ser.
- At male er at udfordre din indre trang til at udtrykke  

         dig. Det kræver en basal viden om at anvende 
     farver, lys, rum, komposition, balance og andre 
     virkemidler. 
- At male kræver viden om og flair for at trække en 
      pensel fyldt med maling hen over et lærred.
- At male er at foretage en række valg og fravalg af    

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

Både nybegyndere og let øvede kan blive undervist i at 
male landskaber og portrætter, og du vil få trænet øjet og 
hånden i at arbejde sammen mod et færdigt maleri.

 
 Tilmeld dig til kursusdagene 

TIRSDAGE 22. marts og  29. marts 2022 
 kl. 9.00 – 15.30 
i Kvarterhuset, Junghansvej 121, Kolding. 

Underviser: Hans Zachariassen

Pris: kr. 195,00 for begge dage. 
  Frokost og kaffe m.v. kan købes i cafeen.

Materialeliste udleveres efter tilmeldingen.

MAL DIG GLAD I KVARTERHUSET.

Underviser Hans Zachariassen

Betaling og tilmelding skal ske til 
Kvarterhuset på tlf. 30 35 44 24 
 
- senest 15. marts 2022.

Max. 10 deltagere efter først til mølle-princippet.

"Musik på Hjernen"
Foredrag ved, hjerneforsker Peter Vuust  
tirsdag den 15. marts 2022  kl. 15.30 - 17.30

Peter Vuust, hjerneforsker, professor, jazzbasist og komponist vil fortælle 
om de nyeste forskningsresultater inden for hvad musik kan betyde for 
hjernen . Undervejs for vi jazzeksempler af Peter Vuust .
Foredrag, kaffe/te og kage 50,- kr . pr . person . 
beløb indbetals på vort konto og tilmelding senest 11/3 til Inger
inger1953@gmail .com evt . mobil 23 96 19 53 . 
OBS: man kan bestille aftensmad 40 kr samtidig med sin tilmelding.

Husk fernisering 
Tirsdag, den 17. februar 2022 
kl 16.15
med Karin Bøgh Mogesen.
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Dagsorden:
 
 - valg af dirigent
 - valg af referent
 - fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
 - fremlæggelse af regnskab og budget til orientering
 - indkomne forsalg
 - valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  (på valg er formand Henning Hansen og næstformand Jan Laurizen og 
 bestyrelsessuppleanterne Tove Rasmussen og Kristian Ebbesen 
 - alle kan genvælges)
 - eventuelt

 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 
 ti dage før generalforsamlingen. 
 Forslag offentliggøres 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. 
 Valgkredsens gadefortegnelse er ophængt i Kvarterhuset.

 Foreningen er vært for et mindre tratement.

Alle er velkommen til generalforamlingen.

P.b.v.
Henning Hansen

Den selvejende institution Kvarterhusetafholder ordinær  
generalforsamling 

tirsdag, den 22. marts 2022 kl. 19.00
Junghansvej 121, 6000 Kolding

Kortspil i Kvarterhuset 
Vi var begyndt med at spille kort her i Kvarterhuset hver mandag fra kl. 14 til kl. 16. 
Vi spiller en moderat "Pirat-Whist", og er på nuværende tidspunkt 4 personer. 
Men på grund af sygdom kan den ene spiller ikke være med i øjeblik og vi skal gerne være 
mindst 4 personer. 
Hvis du kunne tænke dig at spille med, så kan du kontakte 
Peter Heesemann på mobil 30 70 67 38.
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På besøg hos …..
Pulzion, Peter Tofts Vej 
21, Kolding  
Tekst: Henning Hansen
I ”gamle” dage vidste alle i og omkring 
Kolding, hvad KFUM Hallerne stod 
for – eller med andre ord – hvilken 
idræts- eller sportsgren, som KFUM 
foreningerne kunne tilbyde i hallerne. 
Navnet KFUM Hallerne var kendt af 
alle, men efter grundige overvejelser i 
Hallens bestyrelse og ledelse, og med 
accept af KFUM``s øvrige bestyrelser, 
blev man enige om, at dette navn ikke 
var tidssvarende for et fremtidigt center 
med flere aktiviteter end motion/idræt. 
Valget faldt på navnet PULZION, 
og der er sikkert stadigvæk mange, 
der ikke helt har taget navnet i deres 
”mund”. 
Ikke desto mindre er det et godt navn 
på mange måder, fordi det indikerer 
at det ikke ”bare” er en hal, men at 
der sker andre ting end lige motion og 
idræt. 
Pulzion er selvfølgelig først og 
fremmest et idrætscenter, hvor der 
dyrkes rigtig meget idræt og motion 
både under KFUM regi, og under 
andre foreningers regi. 
Bl.a. afvikler Idræt for Alle, Sense og 
dagplejerne deres forskellige aktiviteter 
i lokalerne.  Desuden er der udlån/
udlejning af lokaler til både foreninger 
og private. 
I det daglige tænker man måske ikke 
lige på Pulzion som leverandør af mad 
ud af huset, men med levering af bl.a. 
skolemad ud til 17 skoler i Kolding, så 
er det alligevel et ret kendt område for 
børnefamilier. 
Via Pulzions hjemmeside kan der – 
senest kl. 07.00 - vælges forskellige 
skolemadsmenuer, som derefter bliver 
pakket og leveret til skolerne inden 
frokost. Faktisk bliver der i ”normale” 
år leveret 40. – 50.000 menuer ud til 
skolerne. Det er dog alligevel en del.
Cafè Pulz har i øvrigt også åbent for 
salg af diverse drikkevarer og mad alle 
ugens hverdage, så ingen behøver at gå 
sulten fra eller til motion/idræt.
Nå – det var så en hel masse fakta, 
så spørgsmålet er nu – hvorfor er 
”Sydvesten” overhovedet på besøg her 
i Pulzion. 

Ja - her på bladet har vi igennem 
årene fulgt udviklingen i KFUM 
Hallerne – nu Pulzion, og vi må bare 
konstatere, at indenfor de senere år er 
der virkelig sket noget. 
Både med hensyn til modernisering 
af bygningerne og ikke mindst med 
hensyn til indholdet af aktiviteter, der 
tilbydes, bl.a. er KFUM Senior Idræt 
virkelig ”fremme i skoene” med at 
finde på nye tiltag. 
”Sydvesten” har aftalt et møde med 
Henrik Lindholm – som er centerchef 
– og han modtager os på kontoret, 
hvor han som chef med reference til 
bestyrelsen står for driften af Pulzion.
Driften af centret sker ikke af sig 
selv, arbejdsopgaveren er mange 
og alsidige, så uden de dygtige og 
flittige ansatte kan hallerne ikke 
fungere. 

Det ligger Henrik meget på sinde, at 
det ikke kun er den enkelte person, 
der skal anerkendes, men det skal alle 
de ansatte, fordi de hver især yder et 
kæmpestort stykke arbejde. 
På spørgsmålet: ”Hvordan er corona-
tiden så gået i Pulzion?” er svaret, at 
det rent økonomisk har set fornuftigt 
ud, fordi man har kunnet modtage 
lønkompensation fra staten, men 
det har selvfølgelig været træls med 
nedlukning, forsamlingsforbud og 
holde afstand. 
Det er/var jo nødvendigt, hvis 
smitten i samfundet skulle holdes 
nede, så ingen ”sure” miner her.
 ”Hvad pønser Pulzion på i 
fremtiden?” Svaret på dette: 
Udover det nyanlagte flotte gulv i 
Hal 1, så vil alle omklædningsrum, 
vægge, døre og gange indenfor kort 
tid blive renoveret og malet i flotte 
farver. 

En "smagsprøve" 
på det nye look 
ved omklæd-
ningsrummene 
og gange .

Alle 16 medarbejdere kunne ikke være til stede, da dette billede skulle i "kassen"- 
men fra venstre - øverst:    Poul, Hans jakob, Lars og Henrik .
       fra venstre - forrest:   Gitte, Andrea,Gitte O ., Karen   
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Sydvestens  annoncepriser
1/8 side kr.     135,00 (88 mm bred x 59 mm høj)
1/4 side kr.     250,00 (88 mm bred x 122 mm høj)
1/2 side kr.     495.00 (180 mm bred x 122 mm høj)
1/1 side kr.    990,00 (180 mm bred x 248 mm høj)
Bagside kr. 1.200,00

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.

Samtidig arbejdes der på, at 
fremskaffe økonomiske midler til at 
få installeret en elevator i bygningen. 
Henrik håber, at der kommer mere 
gang i arrangementerne og salget 
fra cafeen, så økonomien fortsat 
kan være på et fornuftigt niveau og 
dermed give mulighed for, at Pulzion 
stadigvæk kan udvikles. 
Bestyrelsen og ledelsen har stort 
fokus på fremtidens Pulzion, hvilke 
områder og tiltag vil man tilbyde 
brugerne i årene, der kommer – det 
arbejdes der rent strategisk på, så det 
arbejde vil vi med spænding følge. 

Alt i alt sker der en masse i Pulzion, 
og det er bare fantastisk at være 
vidne til, og ”Sydvesten” ønsker 
bestyrelsen, ledelsen, de ansatte og 
alle KFUM foreningerne held og 
lykke fremover.

Pulzions lederteam:
Gitte Kloppenborg, souschef,, Jakob Ernst, servicechef, 
Lars Jensen, køkkenchef, Henrik Lindholm, centerchef
 

Kontakt Pulzion via mail 
post@pulzion.dk eller på
telefon nr. 75 52 87 30. 

    Du kan følge Pulzion på 
hjemmesiden pulzion.dk 
eller FaceBook, hvor der er 
mere end 1000 som følger med i 
aktiviteterne. 
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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

Jørgen og Peter er 
klar med almen hjælp 
til pc, tablet, smartfon 
samt hjælp til internet, 
NemId m.m. 
Kl. 10:00 
Mød op, alle er 
velkommen.
 
Harry er klar med 
videoredigering
mandag kl. 14.00. 

Peter er klar med 
billedbehandling  
tirsdag kl. 09:00. 
Mød op hvis det er 
noget for dig.

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

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

Mandag kl. 14.00 - kl. 16.00 Videoredigering

Tirsdag kl. 10.00 - kl. 12.00 Lær om billedbehandling
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Der er forskellige 
kunstnere der udstiller 
løbende i Kvarterhuset.

På 1. sal i Kvarterhuset udstiller husets 
kunsthold nogle af deres malerier.
Ønsker man, at udstille i Kvarterhuset kan 
man rette henvendelse til Kvarterhuset på 
mail: kvarterhuset.kolding@outlook.dk

Lisa og Mario har ønsket at stoppe med at 
stå for Kvarterhusets maleriudstillinger.
Stor tak til dem for deres indsats.
Hanne Østergaard er 
Kvarterhusets kontaktperson vedrørende 
vore udstillinger - mail: 
hoea2008@live.dk

       Kunst i Kvarterhuset

          Fernisering i Kvarterhuset

Karin Bøgh Mogensen udstiller i Kvar-
terhuset fra januar til april 2022

Tirsdag, den 17. februar 2022 kl 16.15

Karin Bøgh Mogensen og 
Kvarterhuset 

afholder 
fernisering i Kvarterhusets lokaler.

Alle er velkommen
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Jazz i Kvarterhuset
Som følge af Covid-19 har vi i 2021 ændret på afviklingen af vore jazz-arrangementer. Betaling af entrè, bestilling 
og betaling af smørrebrød (snitter) ved tilmeldingen er nok de mest væsentlige ændringer, men vi skal selvfølgelig 
passe på hinanden og holde de gode vaner, som vi efterhånden er blevet ret vant til.
Tilmeldingen er bindende. Smørrebrødet bliver leveret fra Liva og bliver udleveret påført bestillerens navn.

Vi havde desværre været nødt til at aflyse koncerten den 4. december 2021 med Vestre Jazzværk - faktisk er det 3. 
gang vi måtte aflyse dem - men en ny dato i 2022 er fundet - nemlig lørdag, den 18. juni. Så glæd jer.
Samtidig med aflysningen af Vestre Jazzværk havde vi set i øjenene, at afvikling af en koncert den 29. januar 
2022 med All Time Jazzband nok heller ikke ville kunne gennemføres på grund af smitterisiko m.m. Derfor har vi 
udskudt dette arrangement til lørdag, den 23. april 2022. Så glæd jer også til dem,
Nedenfor ses det endelige planlagte program for 2022.

Ved afviklingen af vore jazz-arrangementer i 2021 har det vist sig, at ordningen med betaling af billetter og brød 
ved bestillingen har fungeret tilfredsstillende, så det fortsætter vi med i 2022. Samtidig må vi erkende, at alle 
priser stiger, så vore "jazz-priser" stiger også en kende i 2022.

Tak for jeres støtte til jazz i Kvarterhuset.

Tilmelding til Neanders Jazz Band
lørdag, den 12. marts 2022

Starter den 11. februar på telefon 
nr. 30 35 44 24

 Man tilmelder sig og betaler for:
 - antal personer og
 - antal stk. "snitter" m/valgt   
     pålæg 
 - betaling via MobilePay eller bank 

       Entrè pr. person kr. 125,00.
         "Snitter" pr. stk. kr. 18,-
          Sidste frist for tilmelding 
          fredag den 4. marts 2022.

Valg af pålæg  "snitter" pr. stk. kr. 18,-:
 Nr. 1   - Roastbeef
 Nr. 2   - Fisk m/remoulade
 Nr. 3   - Flæskesteg m/rødkål + surt
 Nr. 4   - Oksebryst
 Nr. 5   - Skinke m/ital. salat
 Nr. 6   - Skinke m/røræg
 Nr. 7   - Rullepølse m/løg + sky
 Nr. 8   - Æg og rejer
 Nr. 9   - Leverpostej m/bacon

      Vestre Jazzværk
       
     lørdag den 18. juni 2022 kl. 12.00

All Time Jazzband
  Lørdag, den 23. april 2022 kl. 12.00
    Tilmelding starter 4. april 2022

      Lokal jazz Band
     
   lørdag den 21. maj 2022 kl. 12.00

   Buffetten blues og 
  Jazz Band
 lørdag den 10. september 2022 kl.12.00

     Kansas City Stompers med Jesper Thilo og Ulf Johansson Werre
       
   lørdag den 29. oktober 2022 kl. 12.00
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Nyt fra
Gademix

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

Email: 
gademix@kfumsoc .dk

Siden sidst
2021 blev afsluttet i Gademix med 

julebanko og gevinster til alle. Des-
værre kunne vi ikke invitere banko-
gæster ind i Kvarterhuset, som vi 
plejer fordi corona-restriktionerne 
spændte ben for os. MEN vi fyldte 
Gademix op med børn og unge, som 
vandt Lego, chokolade og masser af 
andre gode gevinster og gavekort. 
Tak til alle som har sponsoreret 
gevinster. Vi håber, at vi i 2022 kan 
holde julebanko for alle familier og 
naboer fra Sydvestkvarteret. 

Gademix på 3 ture til København
I løbet af november og december 

arrangerede Gademix ikke mindre 
end 3 ture for børn og unge til Dan-
marks hovedstad. 

Den første tur var for vores gamer-
gruppe, som tog til Royal Arena og 
så verdens bedste CS-GO spillere. 
En fantastisk oplevelse og en af de 
unge drenge fra Gademix’s Go 
Gaming hold fortæller: 

”Det var en mega hyggelig tur i 
Royal Arena, hvor vi så 3 fede CS 

kampe og vi så Astralis spille”.
Den anden tur var kun for 13-16 

årige og med en enkel overnatning i 
København.
Unnur(frivillig i Gademix) skriver 
her om turen: 

"Vi havde en oplevelsesrig, sjov 
og lærerig tur til København. Der 
var både plads til sjov og alvor. 

Hygge og fritid fredag aften ved 
ankomst. Alvor/tankevækkende stof 
og sjov tur i Tivoli lørdag. 

De unge (og voksne) synes det 
var rigtigt spændende at høre om 
hjemløshed og det fik virkeligt tan-
kerne igang. Tivoli-turen var fanta-

stisk sjov. Alt i alt en fantastisk tur 
med nogle dejlige unge."
Een af de unge fortæller her om 
turen: 

”Det var fedt, at være i Tivoli og 
fedt at vi boede så tæt på alting. Det 
var sjovt at vi måtte gå rundt 
alene(uden voksen)! Det var spæn-
dende at opleve København og 
spændende at blive vist rundt af en 
hjemløs og høre hans historier”. 
En anden af de unge deltagere for-
tæller om sin oplevelse:

”Det var sjovt, da vi gik en tur for 
at møde Daniel og da han fortalte 
sin historie om, hvordan han blev 

Julebanko for børn og unge i  
Gademix.

Go Gaming på tur til E-sport i Royal Arena - København

Unge fra Gademix ser København med hjemløs
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hjemløs. Det sjoveste var selvfølge-
lig da vi skulle i Tivoli.”

Pigeklubben på tur
Den 3. tur var for vores pigeklub i 

Gademix. Pigeklubben er for 10-12 
årige piger, som mødes et par gange 
hver måned i Gademix, hvor de spi-
ser, er kreative og hygger. Denne-
gang gik turen til Tivoli i Køben-
havn. Pigerne fulgtes med de 2 frivil-
lige Cindy og Sara, som her fortæller 
om turen: ”Vi har i pigeklubben 
været på tur til Tivoli i København. 
Der blev brugt en hel dag på forly-
stelser, lækker mad og masser af 
varm kakao. 
Citat fra pige på 10 år:  
”Turen startede dårligt fordi toget var 
i stykker og vi skulle vente, men det 
var verdens bedste dag alligevel!” 

Den sætning gjorde, at vi voksne, 

Cindy og Sara, også havde verdens 
bedste dag. Vi voksne kan se en 
positiv udvikling hver gang vi er 
sammen i Pigeklubben, og det giver 
bare en berigende følelse af at kunne 
være med til at skabe den udvikling 
og nogle trygge rammer for pigerne”. 

Cindy og Sara (frivillige i Gade-
mix)
Vinterferien i Gademix

I øjeblikket er vi ved, at lægge sid-
ste hånd på programmet for uge 7, 
men når du modtager dette nummer 
af Sydvesten, kan du komme ind i 

Gademix og høre mere om vores 
program. Vi håber, at kunne gennem-
føre 3 dage, hvor vi også inviterer 
familier og naboer fra Sydvestkvarte-
ret med på tur. HUSK TILMEL-
DING til turene mandag og tirsdag!!!

Vi har åbent mandag, tirsdag og 
onsdag – både eftermiddag og aften. 

Mandag:  
Tur til Dr. Dorethea Teatret for hele 
familien. Vi har købt en hel forestil-
ling med Emil fra Lønneberg og vi 
inviterer naboer og familier med. 
Kom ind i Gademix og hør om der 
er flere billetter. Vi går fra Gademix 
mandag kl.14.00 

Tirsdag: 
Tur til Vojens Skøjtehal for hele 

familien. Vi har booket skøjtehallen i 
2 timer og kører samlet i bus fra 

Junghansvej tirsdag kl. 13.00. Kom 
ind i Gademix og meld dig og fami-
lien til. 
Onsdag:

Vi gør klar til den store fastelavns-
fest og slutter ugen i Gademix af 
med at slå katten af tønden.

Info om Gademix: 
Gademix er et socialt værested for 

10-16 årige børn og unge. I løbet af 
året arrangerer vi forskellige udflug-
ter, oplevelser og ferier. 

Du kan støtte os på mobilepay 

32113. Vi er afhængige af private 
sponsorer, fonde eller virksomheder, 
som vil støtte os. 

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

NYE ÅBNINGSTIDER  
FRA UGE 8:

Mandag til torsdag kl.14.00-16.30 
og mandag, tirsdag og onsdag 
kl.18.30-21.00.

Torsdag aften er åbent for ”Go 
Gaming”. Go Gaming er et nyt 
Gamer-fællesskab til teenage-drenge/
piger. Hvis du kender nogen, så kon-
takt Viktor og om der er plads på 
holdet.  

Powerkids! Hvis du gerne vil prø-
ve forskellige sportsgrene, så er 
POWERKIDS lige noget for dig. 
Hver mandag kl.15.45 går vi i Pulzi-
on, hvor instruktører fra Powerkids 
arrangerer 2 sportsgrene hver gang. 
Det kan være badminton, bordtennis, 
fodbold, volley osv. Der er ofte tid til 
høvdingebold og hygge. 

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, bagning, spil, 
musik, kreative aktiviteter, praktisk 
hjælp, bål, cykelværksted osv. Kon-
takt Viktor på 50517217, hvis du vil 
vide mere eller have en rundvisning i 
Gademix. 

Det er også nu, at du kan melde 
dig til, som frivillig på vores jord-
brugslejr i uge 26. Det er 4 dage på 
Organia, som er en del af Hansen-
berg. Her bor vi mandag til torsdag, 
passer dyr, spiller fodbold og hygger 
ved bålet. Der er brug for frivillige, 
som kan deltage et par timer eller en 
hel dag, men også frivillige som vil 
være med alle 4 dage. 

Kom ind i Gademix og hør mere 
eller skriv til Viktor på 

gademix@kfumsoc.dk

Gademix’s pigeklub på togtur til København
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Mandag
Kl . 10 .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 . 14:00 Kortspil
Kl . 19 .00       Bryglaug
 (ulige uger)

Tirsdag
Kl . 09 .00 Dagplejerne
Kl . 09 .00 PowerJobSøgerne
Kl . 10 .00 Stolegymnastik
 (ej startet)
Kl . 09 .00  PC billedbehandling
Kl . 18 .30 Kunsthold
Onsdag
Kl . 09 .00  Dagplejerne
Kl . 09 .30  Kunsthold 
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 . 19 .00      AA-møde

Fredag 
Kl . 09 .00      Legestue 

Kvarterhusets 
faste aktiviteter

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

Kvarterhusets  
enkeltarrangementer

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

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

Fredag, den 11. februar
Start tilmelding til frokostjazz     

   den 12 . marts
Onsdag, den 23. februar
"Syng dig glad" m/
Jørgen Juhl
Fredag, den 4. marts
Sidste frist for tilmelding til   

   frokostjazz den 12 . marts
Lørdag, den 12, marts
Kl. 12.00 - 15.00
Frokostjazz m/Neanders 
Jazz Band
Tirsdag, den 15. marts
Sidste frist for tilmelding til  

   malekursus
Kl. 15.30-17.30
Foredrag med Peter Vuust
Hjerneskadeforeningen 
Tirsdag, den 22. marts
Kl. 09.00 - 16.00
Malekursus
Kl. 19.00 -
Kvarterhuset 
generalforsamling
Mandag, den 28. marts
Kl. 19.00 - 
"Sydvesten" 
generalforsamling
Tirsdag, den 29. marts 
Kl. 09.00 - 16.00
Malekursus
Onsdag, den 30. marts
Kl. 19.00 - 21.00
"Syng dig glad" m/
Jørgen Juhl
Mandag, den 4. april
Start tilmelding til 
jazz 23 . april

Tirsdag, den 5. april
Kl. 15.30 - 17.15
Tirsdagstræf
Hjerneskadeforeningen
Fredag, den 8. april
Sydvesten udkommer

Banko starter Banko starter 
16. februar 202216. februar 2022
 kl. 13.30 kl. 13.30
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medbring

sydvesten & få

10% rabat

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

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

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

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

Åbent efter aftale.


