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Sydvesten ønsker alle vore
læsere og annoncører
en rigtig god Påske

Glæd` dig også til
Kvarterhusets fantastiske
Jazz-arrangementer.
Næste gang, der er jazz i
Kvarterhuset, er lørdag den 		
23. april 2022 kl. 12.00.

Her spiller:

ALL TIME 		
Jazz Band

Sydvesten

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

RING TIL
EDBLEE

INSTALLÉR
PROGRAM

FÅ HJÆLP
OG BETAL

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

V
N
T
Gejlhavegård 23
DK-6000 Kolding
Tlf. 75 52 77 11
Fax 75 52 06 66
www.from-grafisk.dk
info@from-grafisk.dk
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ÆRKSTEDET
ÅL og

RÅD

v/Gerda Jensen
Bjælderbæk 10
6000 Kolding
Tlf.: 21 29 99 66

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.
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Leder

af formand
Henning Hansen

Jeg ved godt, at det er svært at samle
deltagere til generalforsamlinger rundt
omkring i foreningerne, men i vores
lille forening lykkedes det alligevel, at
samle lidt flere end antallet af bestyrelsesmedlemmer. Så tak til dem der
deltog.
Til jer, der desværre ikke lige havde
mulighed for at møde op og støtte foreningens redaktion og bestyrelse i deres
arbejde, kommer her et kort referat fra
generalforsamlingen.
Mandag den 28. marts 2022 kl. 19.00
bød formanden for Sydvest Kvarterets Medieforening velkommen til den
ordinære generalforsamling.
Første punkt på dagsordenen er som
sædvanlig:
Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Arne Fuglsang til
dette vigtige hverv, og han blev enstemmigt valgt.

Udgives af:
Sydvest Kvarterets Medieforening
Junghansvej 121, 6000 Kolding
tlf. 61 13 61 21 (Kvarterhuset)
Mail adresse:
avisensydvesten@hotmail.com
CVR nr. 27102468
Bank: Danske Bank
Reg.nr. 1551 konto nr. 16904325

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og
ilede straks til næste punkt:

Ansvarshavende:
Henning Hansen tlf. 23 45 75 55/
30 35 44 24
Redaktion: Kirsten Sørensen og
Peter Heesemann
Eftertryk er tilladt med
kildeangivelse.
Oplag: 3.400 ekspl., 6 gange årligt
Økonomi: Kasserer Peter Heesemann
Tryk: From Grafisk 6000 Kolding

Punkt 3 på dagsordenen:
Fremlæggelse og godkendelse af
bestyrelsens beretning for 2021.

Deadline:
Mandag den 23. maj 2022
Redaktionsmøde:
Mandag den 23. maj kl. 10.00
Næste nummer udkommer fredag
den 10. juni 2022
Fotos i bladet:
Forsidefoto: Peter Heesemann
Øvrige foto: Viktor Jacobsen,
Peter Heesemann, Henning Hansen

Valg af referent:
Dette blev enstemmigt overdraget til
Henning Hansen.

Et uddrag af denne beretning kan læses
på side 9 i dette blad.
Beretning blev enstemmigt godkendt.
Punkt 4 på dagsprdenen:
Fremlæggelse af regnskab for 2021 og
budget for 2022.
Årets resultat udviser et overskud på kr.
9.200.
Salg af annoncer udgjorde kr. 113.500,
så alt i alt et godt resultat.

Budget for 2022 udviser derimod et
underskud på kr. 10.900, og med et
salg af annoncer på kr. 90.000.
Vi forventer, at kampen om virksomhedernes annoncekroner bliver hård,
men redaktion og bestyrelse arbejder hele tiden på - både at fastholde
"gamle" annoncører - og få nye
annoncører til at tegne en annonce i
"Sydvesten".
Regnskab og budget blev enstemmigt
godkendt af generalforsamlingen.
Punkt 5 indkomne forslag:
Intet under dette pinkt.
Så nåede vi stille og roligt til punkt 6
valg til bestyrelsen:
Faktisk var generalforsamlingens deltagere meget hurtig enige om at genvælge bestyrelsesmedlemmerne Peter
Heesemann og Gerhard Pedersen.
Også valg af bestyrelsessuppleanten
Arne Fuglsang var enstemmigt. Det
vat valget af revisor Hanne Østergarrd og revisorsuppleant Aase Lydiksen
også, så alt i alt nogle rigtige gode
genvalg.
Generalforsamlingen besluttede, at
der kun blev valgt een bestyrelsessuppeant for den kommende periode.
Foreningens bestyrelse i 2022:
Formand Henning Hansen
Kasserer Peter Heesemann
Kirsten Sørensen
Bjarne Eliassen
Gerhard Pedersen.
Efter et smertefrit bestyrelsesvalg var
sidste punkt som sædvanlig
Eventuelt
Så her blev kaffen m.m. delt rundt,
og forskellige indlæg blev drøftet,
men intet besluttet.
kl. 20.15 takkede dirigenten og formanden og god ro og orden.
Jeg håber at april udgaven af "Sydvesten" vil falde i jeres smag, God
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Sydvesten
M A L E R F I R M A E T

Ib Kristensen og søn A/S

BÆREDYGTIG FRISØRSALON
Altid god tid til dig

Beckers

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

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

Book en tid
Online: www.gittelykkesalon.dk
Tlf: 26161010
Dybbølvej 1 (på hjørnet af Haderslevvej), 6000 Kolding

SKOMAGEREN

Trine Høj
Lykkegårdsvej 10
6000 Kolding
Telefon 75 53 15 59

Er dine hvidevarer “syge” så ring til:

Din Hvidevaredoktor

* Rep. af alle mærker
* Salg af nye og

brugte hvidevarer

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

Torben Jakobsen, Brandorffsvej 17, 6000 Kolding
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Kvarterhuset

Åbningstider: normalt daglig imellem 9.00-15.00
Aften og weekend: (se aktivitetskalender)
Formand
Henning Hansen,
tlf. 23 45 75 55/30 35 44 24
E-mail:
henhansen19@gmail.com

Kvarterhusets bestyrelse:

Formand Henning Hansen
Kasserer Arne Aa. Knudsen
Jan Lauritzen
Bestyrelsesmedlemmer:
Anna-Marie Bjørn
Inge Hultberg
Bestyrelsessuppleanter:
Tove Rasmussen
Kristian Ebbesen
Hent flere informationer om Kvarterhuset
på: www.kvarterhuset.kolding.dk og
Facebook: kvarterhuset sydvestkvarteret
kolding

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

Værksteder:
Tilgængelig alle hverdage samt 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.

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 aktivitetsrum
Træ- og
metalværksted

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

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

Stolegymnastik

Stolegymnastik tirsdag formiddag
er stoppet indtil en instruktør er
uddannet.

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

Sy og Design

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

Lær om IT og video

I Medieteket på 1. sal er Kvarterhusets 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.

Strikkecafe

Fat strikketøjet i hyggeligt fællesskab, bare mød op!

Hver torsdag kl 13.00 - 16.00
Kontaktperson: Bente Andersen
telefon 22 94 51 81
eller kontakt Kvarterhuset

5

Sydvesten

6

Sydvesten
Rundt i kvarteret med et digitalt fotoapparat

Set og Sket

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

Multibanen -

Ja - det har godt nok ikke været til
at se det, fordi det næsten ikke har
regnet i marts måned - MEN nu
er der blevet etableret et dræn, så
Multibanen også kan benyttes uden,
at man får våde fødder, når/hvis det
har regnet.
Kolding KFUM har sponsoreret etableringen, og Kolding Kommune har
udført et godt stykke arbejde.
Det næste vi så ønsker os, er en
anden belægning på banen. Pulzion
har indsendt forslag til kommnen om
denne investering.
Så nu må vi se, om der bliver plads
til denne investering i det kommunale
budget.

"Humør-dans" i Kvarterhuset
Igennem de sidste par
måneder har Kvarterhuset hveranden
mandag været "besat"
af nogle ihærdige
dansere, som under
ledelse af Gerda virkelig har fået pulsen
og humøret op.
Nu stopper første
del at sæsonen, så vi
glæder os til at se alle
igen til efteråret.

Danseinstruktør Gerda Jensen

Bestyrelsen i Sydvest Kvarterets Medieforening (som udgiver "Sydvesten":
Henning Hansen - formand				
Peter Heesemann - kasserer				
Kirsten Sørensen - bestyrelsesmedlem			
Gerhard Pedersen - bestyrelsesmedlem
Bjarne Eliassen - bestyrelsesmedlem			
Hanne Østergaard - revisor				
		

Bestyrelsessuppleanter:
Arne Fuglsang
Anna-Marie Bjørn
Revisorsuppleant:			
Aase Lydiksen
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Du bevarer fabriksgarantien ved service
og reparation
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 bilfabrikkernes 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.

Auto Claus
Haderslevvej 145
6000 Kolding
Tlf. 7550 5059
autoclaus.dk

Erfaring og godt
byggehåndværk

Tlf. 7552 1487
Mosevej 2 . 6000 Kolding
E-mail: mh@tagenissen.dk
pa@tagenissen.dk
E-mail:

www.tagenissen.dk
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Sydvesten
Generalforsamling
Sydvest Kvarterets
Medieforening
- "Sydvesten"

Uddrag af bestyrelsens beretning for årt 2021
Formand Henning Hansen
oplæste beretningen:
"Sydvest Kvarterets lokalblad
”Sydvesten” har i 2021 været
udgivet og omdelt 6 gange med
3400 trykte eksemplarer pr. gang
- alle med et sideantal på 36.
Bladet blev ligesom tidligere år
omdelt af vore altid ihærdige frivillige omdelere. Bladet omdeles i
området imellem Eliasensvej,
Tøndervej, Haderslevvej og
Mosevej incl. Hørparken, Grønholtparken og Kildeparken. Desuden omdeles der på Ingridsvej
med tilstødende veje, samt Langagervej, Grøndalsvej, Kildevang,
Hylkedalsparken, Lykkegårdsvej,
Blochsvej, Hans Becksvej, Beate
Becksvej, Højskolevej og Holbergsvej.
Resterende eksemplarer af
”Sydvesten” ligger til afhentning i
Kvarterhuset. De af bladets
annoncører, der ikke er beliggende i omdelingsområdet, har ligeledes fået bladet leveret.
Alle bladets udgivelser er også
at finde på Kvarterhusets hjemmeside.
”Sydvesten” har i 2021 udgivet
sin 25. årgang.
Bladets økonomi er udelukkende baseret på annonceindtægterne,
samt at bladets redigering m.m.
bliver udført med frivillig arbejdskraft.
Udover disse indtægter kræver
det selvfølgelig også, at bladets
læsere og annoncører finder bladet både attraktivt, læsevenligt og
som en god reklameplads.
Foreningens nære forhold til og hjemsted i – Kvarterhuset
betyder, at bladets indhold i stor
udstrækning fokuserer på de aktiviteter og arrangementer m.v.,
som sker i og omkring Kvarterhuset.

Som tidligere år har Kvarterhusets
bestyrelsesformand haft bladets side
11 stillet til rådighed for Kvarterhus
Nyt, og denne side er igennem året
blevet udnyttet.
Værestedet Gademix har ligeledes
haft et par sider stillet gratis til rådighed for fortællinger m.v. om de aktiviteter og arrangementer, som afvikles af Gademix under KFUM Sociale
Arbejde.
Igennem 2021 har vi kunnet fastholde mange af vore ”gamle” og trofaste annoncører, men desværre har
vi fået annulleret en dobbelt annonceside, og det kan selvfølgelig mærkes i økonomien.
Vi kan også – ligesom tidligere år konstatere, at det ikke er blevet lettere at få tegnet nye annoncer, men
redaktionen og bestyrelsen arbejder
hele tiden ihærdigt på sagen.
Heldigvis et det glædeligt, at nye
annoncører selv henvender sig for at
få indrykket en annonce i vort blad.
I januar måned 2021 ydede Vestjysk Bank et tilskud til foreningen, så
vi kunne få ”Sydvesten” trykt i farver. Om vi fremover kan modtage et
tilskud til at udgive bladet i farver
prøver bestyrelsen ihærdigt på at få i
stand. Igennem året har redaktion og
bestyrelse fået mange gode og flotte
tilkendegivelser fra læsere og annoncører, som ”synes godt om” bladet i
farver.
Som det blev nævnt i indledningen
af denne beretning inviterede bestyrelsen, i forbindelse med den ordinære generalforsamling for 2020, til en
sammenkomst med mad og drikke.
Både for at fejre bladets 25. årgang
og for at sige tak til de frivillige for
indsatsen.
Bestyrelsen og redaktionen takker
alle bladets frivillige for et stykke
godt veludført arbejde og håber, at
alle også vil hjælpe foreningen i de
kommende år.
Igennem 2021 har Covid-19 stadigvæk haft en godt greb om Danmark, og restriktionerne har medført
at Kvarterhuset har været nedlukket i
perioden indtil 25. maj og igen fra
10. december. Det har betydet aflysning af aktiviteter og arrangementer i
disse perioder, samtidig var tilslutningen til Kvarterhusets aktiviteter i

de måneder, hvor husets var åben
ikke været på højde med tidligere år.
Derfor blev ”Sydvesten” i lighed
med 2020 ikke afhentet af de læsere
som bor udenfor vort normale udleveringsområde.
Bladet blev dog udleveret til andre
områder af Kolding, så kendskabet
til bladet på den måde kunne udvides, og ikke mindst at vore annoncører kunne få valuta for deres annoncekroner.
Redaktionen har i 2021 kunnet
redigere og udgive bladet med hjælp
fra vore frivillige hjælpere også selvom restriktionerne var gældende i
Kvarterhuset.
Foreningens økonomiske resultat
for året 2021 vil senere blive fremlagt generalforsamlingen, men allerede i denne beretning kan det oplyses,
at vor egenkapital har en størrelse, så
vi med ro i sjælen kan se fremtiden i
øjnene.
Bestyrelsen retter en stor tak til
ansatte, frivillige og bestyrelsen i
Kvarterhuset for den hjælp og støtte,
alle har ydet overfor bladet.
Bestyrelsen og redaktionen takker
for de tilbagemeldinger, der er kommet fra vore læsere og håber, at vi
kan gøre det mindst ligeså godt og
måske bedre i 2022.
Bestyrelsen har i årets løb ikke
afholdt bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen vil endnu engang takke alle læsere, annoncører, trykkeriet
From Grafiske, frivillige hjælpere og
andre involverede for deres indsats
og bidrag til udgivelsen af ”Sydvesten” i 2021.
Fremlagt på Sydvest Kvarterets
Medieforenings generalforsamling
mandag, den 28. marts 2022"
Generalforsamlingen godkendte
beretningen.
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Sydvesten
Kvarterhusets Venner
- en støttekreds for aktiviteterne
i Kvarterhuset Junghansvej 121,
6000 Kolding.Telefon 61136121
Medlemsskab pr. kalenderår:
1 person

kr.

pr. forening

kr. 1.000,00

pr. husstand

kr.

Et godt madsted i en hyggelig
idylisk kro
"Skal du holde fest er Den
Gyldne Hane bedst"

50,00

100.00

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

Kvarterhus Nyt
Af Den selvejende
institution
Kvarterhusets formand
Henning Hansen

I enhver forening er årets vigtigste
begivenhed den ordinære
generalforsamling.
Vor forening den selvejende
institution Kvarterhuset havde
indkaldt til denne begivenhed tirsdag
den 22. marts kl 19 i Kvarterhuset.
Bestyrelsen havde regnet med, at
rigtig mange ville deltage, både
for at høre om foreningens arbejde
og resultat og med sin deltagelse i
generalforsamlingen være med til at
støtte op om foreningens arbejde.
Desværre måtte vi konstatere, at der
ikke mødte ret mange op til årets
generalforsamling, og det må vi
antage skyldes, at bestyrelsen i 2021
har varetaget foreningens forhold på
bedst mulig måde, og det opfatter vi
positivt.
En stor tak til dem, der fandt vej
til Kvarterhuset på denne dejlige
forårsagtige tirsdag aften.
Både for generalforsamlingens
deltagere og for jer, der ikke lige
havde mulighed for at deltage,
vil jeg give et kort resume over
generalforsamlingens forløb.
Mødet startede præcis kl. 19, hvor
formanden bød velkommen til et
møde i det 20 år ”unge” Kvarterhus.
Som indledning fortalte formanden,
at den kommende bestyrelse vil
arbejde på at festligholde husets
runde fødselsdag i løbet af 2022.
Herefter ilede man over til første
punkt på generalforsamlingen
– Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Hans-Henrik
Juhler til denne post, og han blev
enstemmigt valgt.
Dirigenten varetog den videre
afviklingen af mødet.

Sydvesten
Dirigenten konstaterede,
at indkaldelsen til
generalforsamlingen var rettidig
og gennemgik retningslinjerne for
valg til bestyrelsen i Kvarterhuset.
Næste punkt var
-valg af referent.
Bestyrelsens forslag til referent
formand Henning Hansen blev
enstemmigt godkendt.
- Bestyrelsens beretning:
Bestyrelsens beretning for året
2021 blev oplæst af formanden,
og et fyldigt referat kan læses i
denne udgave af ”Sydvesten” på
side 16.
Bestyrelsens beretning blev
godkendt.
Næste punkt var
- fremlæggelse af årets resultat
til orientering.
Årets resultat udviser et
underskud på 253 kr. mod et
underskud i 2020 på 16.377
kr. – så vi fik da forbedret
resultatet i forhold til 2020 - selv
om Corona-nedlukninger og
restriktioner havde påvirket vort
aktivitetsniveau.
Regnskabet bærer præg af, at de
arrangementer, som igennem året
er blevet afholdt, ikke har haft en
stor nok tilslutning til, at man har
kunnet opnå et overskud på disse.
Heldigvis har vi haft forøgede
indtægter fra udlejninger og færre
administrationsudgifter, så vi har
alligevel opnået et acceptabelt
resultat i 2021. For året 2022
forventer vi et resultat på niveau
med 2021. Aktiviteten vil
forhåbentlig stige, så det påvirker
os positivt, men der er også nogle
udskiftninger og reparationer
på vej, der trækker i den anden
retning. Generalforsamlingen
tager regnskabet til efterretning.

Desværre har foreningens
revision (som også er Kolding
Kommunes revision) endnu ikke
udarbejdet det officielle regnskab.
Når vi har modtaget dette, vil vi
orientere om eventuelle ændringer
her i ”Sydvesten”.
Punktet indkomne forslag:
Der var ikke indkommet nogen
skriftlige forslag, så det næste
vigtige punkt på dagsordenen var
– valg til bestyrelsen.
Der blev foreslået genvalg
til formand Henning
Hansen og Jan Lauritzen og
bestyrelsessuppleanterne Tove
Rasmussen og Kristian Ebbesen
– alle blev enstemmigt genvalgt.
Bestyrelsen konstituerer sig på
næste bestyrelsemøde med valg af
næstformand.
Sidste punkt var
- eventuelt,
og her blev brød og drikkevarer
konsumeret samtidig med, at
snakken deltagerne imellem gik
i gang, og med et par indlæg
fra formanden om dagligdagens
udfordringer/opgaver i
Kvarterhuset sluttede mødet i al
fordragelighed.
Kl. 20.45 afsluttede dirigenten
officielt generalforsamlingen og
takkede for god ro og orden
– og formanden takkede
Hans-Henrik for veludført arbejde
og takkede for fremmødet.
Vi har af forskellige årsager
besluttet at droppe vort forårs- og
trailermarked samt den planlagte
seniorfrokost i juni måned.
Udover disse aflysninger
fortsætter de øvrige arangementer
som planlagt.
Nogle af husets aktivitetshold
holder normalt pause/ferie fra
april til september måned - er du
i tvivl, om holdet er i gang, så
kontakt os.
Jeg håber,at vi ses i Kvarterhuset.
11
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Nyt TV uden alt besværet
ALL-INCLUSIVE

✔ 5 års produktgaranti
✔ Levering
✔ Tilslutning
✔ Indstilling

Behov for førstehjælp
til dit TV?
- også hvis du ikke har
handlet hos os

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

Profilvej 36, 6000 Kolding / 75 53 98 50
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Banko - hver onsdag i Kvarterhuset

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
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 Junghansvej 121, 6000 Kolding.Telefon 61136121
Medlemsskab pr. kalenderår:
1 person

kr.

pr. forening

kr. 1.000,00

pr. husstand

kr.

50,00

100.00

Betaling kan ske enten ved overførsel til vor
bankkonto i
Arbejdernes Landsbank.
Reg.nr. 5346
kontonr. 241797
(Husk at påføre medlemsnr. evt. navn, adresse på
bankoverførslen), kontant eller MobilePay til:
Kvarterhusets Cafè eller formanden
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Blomster og Brugskunst

No. 125

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

K
US

H

DAGENS BUKET
kr. 150,00

Haderslevvej 125
6000 Kolding
75 53 88 82
www.butik125.dk

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
14

Autolakering
v/ Erik D. Johansen
Oluf Ryesgade 4-6, 6000 Kolding
Tlf. 23 36 01 71
seniorlak.dk@gmail.com

Sydvesten

20 år med Kvarterhuset

Rømøvej 4, Kolding

Åbningstider:
mandag-fredag
kl. 12.00 - 16.00

kolding-politimuseum.dk
info@kolding-politimuseum.dk
Telefon 51 94 96 05
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Generalforsamling
Den selvejende institution
Kvarterhuset.

Deltagerne på årets
generalforsamling
for den selvejende
institution Kvarterhuset er klar til at
høre om foreningens
resultater m.m.

- Uddrag af bestyrelsens beretning for året 2021
Bestyrelsesformand Henning Hansen oplæste beretningen:
Iflg. foreningens vedtægter paragraf 4 skal bestyrelsen på den ordinære generalforsamling aflægge en
årsberetning for det forgangne år.
Foreningens årlige ordinære generalforsamling for 2020 blev afholdt
den 17. juni 2021. Generalforsamlingen blev afviklet i henhold til vedtægterne, som kasserer blev Arne
Aagaard Knudsen valgt, som bestyrelsesmedlem blev Anna-Marie
Bjørn valgt, og der var genvalg af
bestyrelsesmedlem Inge Hultberg.
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Jan Lauritzen som næstformand. Som bestyrelsessuppleanter
blev Tove Rasmussen og Kristian
Ebbesen valgt. Udover ovennævnte
medlemmer består bestyrelsen af formand Henning Hansen og Jan Lauritzen. Antallet af mødedeltagere til
generalforsamlingen var repræsentativt for den selvejende institution
Kvarterhuset i Sydvest Kvarteret.
Bestyrelsen har i årets løb afholdt
to bestyrelsesmøder, og samarbejdet
i bestyrelsen har fungeret godt.
Beslutningerne på møderne har været
foretaget i fuld enighed.
Bestyrelsesmødernes dagorden har
i 2021 været afviklet i henhold til
bestyrelsens forretningsorden. Samarbejdet med det kommunale og
politiske system har i årets løb været
tilfredsstillende.
I henhold til samarbejdsaftalen
imellem den selvejende institution
Kvarterhuset og Kolding Kommune,
som er gældende for perioden 1.
april 2019 til 31. december 2022, er
der formuleret de forventninger, som
Kolding Kommune har til den selvejende institution Kvarterhuset, herunder bl.a. at foreningen bidrager til
det samlede billede af et aktivt,
mangfoldigt og dynamisk kulturliv i
Kolding Kommune.
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Desuden indeholder aftalen de
budget- og bevillingsforhold samt
andre driftsforhold som Kolding
Kommune yder overfor driften af
Kvarterhuset og den selvejende institution Kvarterhuset. Samarbejdsaftalen indeholder de mål m.v., som er
fastsat i vedtægterne for den selvejende institution Kvarterhuset, samt
mål for den kommende periode er
ligeledes formuleret. Disse mål er
bl.a. at arbejde for en udvidet målgruppe, mere synlighed og være et
aktivt kulturhus.
I samarbejdsaftalen er det aftalt,
at Kolding Kommune stiller Kvarterhuset vederlagsfrit til rådighed for
den selvejende institution Kvarterhuset, samt yder et årligt driftstilskud.
Det kommunale driftstilskud skal
herefter sammen med foreningens
omsætning i cafeen og udlejning af
lokaler dække de anskaffelser/reparationer af inventar m.v. og øvrige
driftsudgifter, samt udgifter til de
aktiviteter og arrangementer, der
afholdes i Kvarterhuset.
Som beskrevet i bestyrelsens
beretning for 2020 blev der også på
det årlige møde for 2021 imellem
kulturchefen og formanden konstateret, at foreningen ikke tilnærmelsesvis har kunnet opfylde de mål m.v.,
som er fastsat i vore vedtægter og i
samarbejdsaftalen. Det har Covid-19
pandemien endnu engang sat en
effektiv stopper for.
Kvarterhuset har været nedlukket
fra januar til maj, samt en del af
december, og forsamlingsforbuddet
har samtidig haft indflydelse på det
antal brugere, der har deltaget i de
arrangementer, som har kunnet afhol-

des med skyldig hensyntagen til
overholdelse af de gældende restriktioner.
I perioden fra juni til december har
forskellige aktivitetshold været i
gang, dog har vi kunnet konstatere at
antallet af deltagere har været mindre
end før pandemiens indtrængen i
samfundet.
Udover foreningens egne aktiviteter har udlån og udlejninger af lokaler også været hæmmet af de gældenden restriktioner og retningslinjer.
Samtidig har omsætningen i cafeen
endnu engang i 2021 været på et
meget lavt niveau, som selvfølgelig
skyldes færre brugere i Kvarterhuset.
Udover at indtægterne falder, påvirkes årets resultat også af, at vore forøgede udgifter til indkøb af bl. a.
værnemidler som f.eks. hånd- og
overfladesprit.
Bestyrelsen håber, at 2022 vil få
Kvarterhusets dagligdag på rette
spor, så vi kan få vore brugere i gang
igen og få udviklet vort netværk og
samarbejde med andre foreninger
m.m
Den selvejende institution Kvarterhuset har igennem 2021 - i det
omfang restriktioner og retningslinjer
har tilladt det - udbygget samarbejdet
med foreninger og andre, som har
ønsket at anvende Kvarterhuset til
deres forskellige formål og møder.
Samarbejdet skal ske til fælles glæde
og gavn, men fokus har været at styrke den selvejende institution Kvarterhusets mulighed for at opfylde
sine fastsatte formål.
Det samme har gjort sig gældende
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overfor de foreninger, institutioner
og organisationer, der igennem de
senere år har benyttet Kvarterhuset.
Her tænkes bl.a. på børnehaverne,
skolerne og boligforeningerne i
området, dagplejerne, Sydbyens
Cykelklub, Kolding Lungekor, Anonyme Alkoholikere, KFUM Sociale
Arbejde med Gademix, Home-Start,
Ældre Sagen og Hjerneskadeforeningen. Desuden har samarbejdet med
Pulzion og Byliv Kolding været godt
i perioden. Tak til alle for et godt
samarbejde i 2021.
Som nævnt i sidste års beretning
henstod der ultimo 2020 et restbeløb
på kr. 191.000 fra den af Kolding
Kommunes budgetbevilling i 2018 til
udvikling af det grønne område ved
Kvarterhuset og Pulzion på kr.
900.000.
Dette beløb besluttede Kvarterhuset og Pulzion at investere i en multibane på det grønne område.
Multibanen blev etableret i februar/marts 2021, og har igennem året
været flittigt benyttet til både fodbold og basket. Den totale investering incl. belysning blev kr. 260.000.
Kvarterhus Venner har bevilget et
driftstilskud til den selvejende institution Kvarterhuset, og der er modtaget donation fra Spar Nord Bank,
således at investeringen ikke påvirker foreningens resultat for perioden.
Efter godkendelse i 2019 af samarbejdsaftalen har bestyrelsen arbejdet
på at få vedtægterne for den selvejende institution Kvarterhuset

ændret, så indholdet er i overensstemmelse med de intentioner, som
er beskrevet i samarbejdsaftalen.
Arbejdet med disse vedtægtsændringer er stadigvæk ikke tilendebragt,
men afventer nu genforhandlingen af
samarbejdsaftalen imellem foreningen og Kolding Kommune.
Året 2021 startede først den 25.
maj med mulighed for, at aktiviteterne kunne starte. I tiden indtil da blev
Kvarterhuset lokaler og udearealer
passet og plejet af vore frivillige.
Økonomi, drift og administration af
foreningen blev også passet og plejet
i perioden.
Fra maj måned og frem til midten
af december blev de fleste af foreningens aktiviteter startet, men deltagerantallet til de enkelte aktiviteter
var meget svingende. Dog var det en
fornøjelse at komme i gang igen
efter alle disse måneder med nedlukning.
Dog må vi med beklagelse konstatere, at vor stolegymnastik ikke har
kunnet starte igen på grund af manglende instruktør. Vi håber, at det vil
lykkes at komme i gang igen.
Banko fik også mulighed for at
starte, så de hyggelige onsdage med
gevinster til højre og venstre blev
som før i tiden en succes.
Der blev afviklet tre jazz-arrangementer i efteråret 2021 med skyldig
hensyntagen til gældende restriktioner. Tilslutningen til disse arrangementer var rigtig gode, men af hensyn til smitterisikoen blev der højst
lukket 100 personer ind.

Samtidig blev der indført køb af
smørrebrød ude i byen i stedet for at
vi smurte selv, og brødet blev serveret ved bordene. Bestyrelsen havde
besluttet, at entreprisen ikke skulle
ændres i forhold til sidste år, fordi vi
ville vise alle, at Kvarterhusets var i
gang igen.
Denne beslutning betød selvfølgelig et underskud på disse arrangementer. Udover disse arrangementer
blev der afholdt malekurser, julemarked og julefrokost.
Udlejning af lokaler kom igennem
den sidste del af året godt i gang,
men var ikke helt oppe på tidligere
års antal.
Vor juletræstænding, som afvikles
i et samarbejde med boligforeningerne, blev endnu engang aflyst i 2021,
desuden blev der aflyst et jazz-arrangement.
Kvarterhuset er et fælleshus, hvor
vi alle hjælper til med at holde rent,
rydde op og stiller på plads. Opdager
man noget, der flyder eller ikke er
stillet på plads, så kan man da overveje at gøre det selv.
Overholdelse af gældende restriktioner og retningslinjer har vi hver
især ansvaret for at overholde.
Samarbejdet med Sydvest Kvarterets Medieforening, som udgiver
lokalbladet ”Sydvesten”, foregår
upåklageligt, og bestyrelsen retter en
stor tak til Sydvestens redaktion,
bestyrelse og frivillige for deres indsats i 2021.
Hvert år plejer bestyrelsen at invitere alle Kvarterhusets frivillige med
ledsager til et hyggeligt samvær med
lidt mad og drikke, som en tak for
indsatsen.
Dette har ikke kunnet lade sig gøre
i 2021 på grund af Covid-19, så det
må vi have tilgode. Stor tak til alle
jer frivillige ildsjæle.
Tak til alle dem, der støtter fællesskabet i Kvarterhuset med et støttemedlemsskab.
Bestyrelsen ser frem til mange
timers spændende arbejde, arrangementer og aktiviteter i fremtiden.
Således fremlagt på generalforsamlingen mandag, den 22. marts 2022.
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Virksomhedsbesøg
Avisen Sydvesten besøger
Bolig Kolding på Haderslevvej 156
Tekst: Peter Heesemann

Indimellem tager vi ud og besøger
virksomheder, der annoncerer i ”Sydvesten”, for at undersøge og formidle
videre til vores læsere, hvad der sker i
virksomheden.
Denne gang fik jeg lov til at besøge
ejendomsmæglerbutikken Bolig Kolding, der har til huse i den hvide bygning på hjørnet af Haderslevvej og
Mosevej – overfor Lidl. En storsmilende ejendomsmægler Erik Steenholdt
modtager mig tirsdag eftermiddag.
Butikkens lokaler er ikke store, men
der er en lys og afslappende atmosfære. Butikken er indrettet med skriveborde, mødebord og kaffemaskine, og
der hænger adskillige salgsannoncer i
vinduerne ud mod vejen.
Erik har en medarbejder ansat, der
hedder Knud Erikstrup, han var dog på
en fremvisning i Seest, da jeg var på
besøg. Både Erik og Knud er erfarne
ejendomsmæglere. De kender hinanden helt tilbage fra 1989, hvor begge
var ansat hos Sindberg og Martinsen.
Dengang var de begge lige blevet
udlærte. Herefter arbejdede de forskellige steder indtil for ca. 2 år siden,
hvor Erik manglede en medhjælper til
forretningen. Ved et tilfælde fandt Erik
ud af, at Knud befandt sig i et jobskifte. Derfor spurgte han Knud om ikke
de skulle arbejde sammen igen. Knud
har nu været i virksomheden i 2 år, og
som Erik med et grin siger - "han er
der jo endnu, for de to har det godt
sammen". Erik, bor selv på Brandorffsvej og startede egentlig forretningen
her for 7 år siden. Dengang var det i
en kæde, der hed Estate Mæglerne. For
4 år siden forlod Erik kæden og gjorde
sig selvstændig, og så fortsatte han
forretningen derfra. Nu har jeg været i
mæglerkæderne i rigtig mange år, både
i EDC, Nybolig og Estate. Jeg kender
jo det hele og har et godt netværk.
Derfor var det et ønske at gøre mig
selvstændig uden for nogen kæde, fortæller Erik. Vores adgang til kunderne,
om du er en mindre eller større forretning, foregår jo i meget stor udstræk18

ning via internettet. Købere er jo ikke
nødvendigvis bundne op på en bestemt
mægler. De finder huset online, og så
er det jo helt tilfældig hvem der er
mægler. Med sælgeren er det anderledes, da de vælger deres fortrukne ejendomsmægler. Bolig Kolding ligger jo
meget centralt placeret i byen, og både
Knud og jeg har et stort netværk.
Hvordan er det så gået med hushandlen her det sidste år, spørger jeg?
Jo, vi kunne godt mærke, da landet
lukkede ned under Covid-19, der kom
der en boligboble. Det startede med
fritidshusene, og vi fik en meget kraftig stigning i handelsaktiviteterne, i
forhold til det vi kom fra, som var et
fint homogent marked. Vi havde på det
tidspunkt ca. 1000 boligemner, både
parcelhuse, ejerlejligheder og fritidshuse i Kolding Kommune, og nu ligger vi omkring 450. Så det er nærmest
en halvering. Men sidste efterår har
boligmarked normaliseret sig igen.
Dog kan vi nu igen mærke lidt tilbageholdenhed, og det kan godt skyldes
krigen i Ukraine. Det kan være en normal psykologisk reaktion, som vi også
har set dengang i finanskrisen og
senest her i Corona-pandemien. Dernæst er renten jo også steget til nu 3%.
Jeg spørger Erik, når nu hans ejendomsfirma ligger centralt her i Sydbyen, bliver han så kontaktet f.eks. af
pensionister, der gerne vil sælge huset
for at flytte til noget mindre. Det
bekræfter Erik, og fortsætter: "ja men
faktisk er der en del, der bor eller har
boet her i området. De kommer ind af
døren, får en snak og en kop kaffe, og
eventuelt aftaler vi et besøg i deres
ejendom. Måske er det ved at være
aktuelt at finde, måske noget mindre at
bo i. Det er vi jo rigtig glade for, at vi
kan være med til at byde ind på, for vi
er jo i skarp konkurrence med de store
ejendomsmæglerkæder, men vi prøver
at differencerer os på de nære relationer. Vi er jo kun os to, på godt og
ondt. Vi har ingen sekretær, men tager
dialogen og fører sagen hele vejen

Erik Steenholdt og Knud Erikstrup
voran ejendomsmægler firmaet på hjørnet af Haderslevvej og Mosevej
Foto: Bolg Kolding
igennem fra start til slut. Her er dit hus
ikke et bare et emne blandt 100 andre
og håndteres af fem eller flere mæglere. Vi gør det også meget i køberrådgivning og skødeudformning, og det er
der ikke ret mange, der ved. Vi har
faktisk haft en del handler, hvor køber
og sælger har fundet hinanden udenom
mægler, hvor vi så bestiller rapporterne og udfærdiger papirerne." Den teknologiske udvikling har jo gjort, at det
hele er digitalt. Selv skødet og underskrifter er digitalt. Der er faktisk flere,
der bruger mæglerne i stedet for advokaterne, som man jo typisk brugte førhen i tiden, fortæller Erik.
Bolig Kolding har dog flere ben at stå
på. Erik oplyser ,at de også sælger store og mindre store udlejningsejendomme, som de sælger for investorer til
investorer. De sidste halvanden år har
de solgt ca. 20 udlejningsejendomme
til erhverv. Og igennem kontakterne
fra ejerne af udlejningsejendomme
hjælper Bolig Kolding med at udleje
disse lejligheder.
Til sidst spørger jeg Erik, hvor han
ser sig og sit firma om nogle år. Vil I
blive her, eller har du planer om at
flytte og blive større? "Nej" siger Erik,
"det er der ingen planer om. Både
Knud og jeg nyder godt af vores netværk, og har det rigtig godt her, hvor
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Erik Steenholdt ved sin arbejdsplads. Her er der ingen sekretær, men Erik og Knud klarer det hele selv.
Billede:Peter Heesemann
vi er. Men det er jo sådan, hvis du ikke
leverer en ordentlig vare, så er du her
ikke mere. Da er Kolding altså ikke en
større by end som så. Det gælder stort
set for alle mæglerfirmaer. Men vi er
jo i en branche, hvor konjunkturen har
en stor indflydelse, og hvor der er
mæglervirksomheder, der bliver store,
som så svinder ind igen efter en nedgang".

Her i vores lille hyggelige mæglervirksomhed kan vi godt skvulpe op og
ned ad konjunkturbølgerne uden de
store problemer. Men nu er der jo også
en stor udvikling i hele Vonsild/Dalbyområdet. Vonsild, som før i tiden var
langt udenfor Kolding, er jo nærmest
rykket helt tæt på. Vi liggerj o helt fantastisk godt her på hjørnet af Haderslevvej og Mosevej.

Efter ca. en times snak med Erik i
hans hyggelige ejendomsmæglerfirma,
takker jeg for, at jeg måtte lægge vejen
forbi. Vi ønsker Bolig Kolding fortsat
rigtig god vind i sejlene med hushandlerne. Er du på boligjagt eller vil du
sælge så kig bare ind til ,Erik og
Knud,, for døren er altid åben.

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

•
•
•
•

Grundig tandrensning
Tandeftersyn og røntgen
Paradentosebehandling
Forebyggende tandpleje

TANDPLEJERHUSET

Slotsalle 11, 1 th · 6000 Kolding
Mail: info@tandplejerhuset.dk
www.tandplejerhuset.dk
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Ejer: Trine Kock

Email: post@sctmichaels.dk—telefon: 75522834

Telefon 3048 2181
facebook.com/tandplejerhuset

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
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Trafik- og parkerings"kultur" i Sydvestkvarteret.

En vandring i kvarteret viser, at nogle har for travlt og andre har glemt at cyklister og fodgængere også skal have mulighed for at færdes sikkert og godt.
Billedet til højre viser
det område, som der
i 2003 blev besluttet,
skulle være en 40 km
zone.
Altså man må kun
køre 40 km i timen!!!
Bl.a. på Lykkegårdsvej og Carl Plougs
vej må man konstatere, at dette ikke altid
bliver overholdt.

På Stejlbjergvej har
der i efterhånden
mange dage stået en
lift på fortovvet

På Lykkegårdsvej lige ved børnehaven - ja her er det vist
gået vildt for sig med hastigheden.

Dette indkørselforbudt skilt ved
Svinget bliver vist "overset" af
rigtig mange bilister.

På Stejlbjergalle og Peter Tofts Vej er der parkering lige
ved vejcikanerne, så cyklisterne ikke kan køre højre om

Beboerne og trafikanterne
(kørende og gående) har haft
store problemer med Bovia´s
renovering på Carl Plougsvej
og Bellevuegade.
Nu ser der heldigvis ud til at
"lysne", fordi håndværkerne
efterhånden kan aflevere projektet.
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Støtter Senhjerneskadede og deres pårørende
Hjerneskadeforeningen Kolding
E-mail: vibekehoegsbro@stofanet.dk
Telefon nr. 75529925

SYD:

Domhusgade
tlf. 75 52 31 88

NORD

Galgebjergvej/Munkebo
tlf. 75 52 35 10
www.liva-stormarked.dk

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

Seest
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Nyt pasningstilbud for børn i alderen
0-6 år i Kolding
– opstart 1. marts 2020

Har du hørt, at
Lykkegårdskolen
starter
Nyt pasningstilbud for
børn i alderen
en vuggestue og

0-6 år i Koldingbørnehave på

Nyt pasningstilbud
for2020
børni Kolding?
i alderen
Junghansvej
– opstart 1. marts
0-6 år i Kolding
– opstart 1. marts 2020
Har du hørt, at

Lykkegårdskolen starter
en vuggestue og
børnehave på
Junghansvej i Kolding?

Har du hørt, at
Lykkegårdskolen starter
en vuggestue og
børnehave på

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

Junghansvej i Kolding?

Er du interesseret i at høre mere, så kontakt os på eller
tlf 75 53 22 66 eller kontor@lykkegaardskolen.dk,
tlf 75 53 22 66 eller kontor@lykkegaardskolen.dk, eller
tag et kik på hjemmesiden
www.lykkegaardskolen.dk
tag et kik på hjemmesiden www.lykkegaardskolen.dk
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Torsdag den 19. maj 2022 kl 16.15
Henry Forsberg
og
Kvarterhuset
afholder
fernisering i Kvarterhusets lokaler.

Alle er velkommen
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Forrygende jazz i Kvarterhuset
Tekst og foto: Henning Hansen

Så fik vi startet jazz i Kvarterhuset igen efter flere
aflysninger og flytninger af arrangementer på grund
af Corona. Lørdag den 12. marts i dejlig solskin blev
det endelig muligt at høre en gang god jazz.
Og hvem kunne være bedre at starte året med end
Neanders Jazz Band?
Det tror jeg, at alle de tilstedeværende vil give mig
ret i, at det var dog bare forrygende, hvad disse dygtige unge og lidt ældre jazz-musikere kunne "diske"
op med.
Jeg ved godt, at man kan være lidt forudindtaget,
når man selv er med til at vælge, hvem der skal
spille. Men med de tilkendegivelser der "indløb" fra
forskellig side, så var det nok ikke sidste gang, at
Neanders gæster Kvarterhuset.
Faktisk fik de frivillige ved jazzen også stor ros for
deres måde at gribe arrangementet an på, så tak for
"roserne".

Jazz i Kvarterhuset er klar igen den 23. april 2022
kl. 12.00 med All Time Jazz band, så her I også meget
velkommen.
Vel mødt til jazz i Kvarterhuset.

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 øjeblikket 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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HOME-START Kolding
Tekst og foto: Peter Heesemann

I

Kvarterhuset på første sal, lige
ved siden af IT-lokalet er der
et lille kontor, som de to HOMESTART koordinatorer Gitte Uttrup
og Jette Danielsen holder til.
Vi kom til at snakke lidt om vi
ikke kunne bringe lidt om HOMESTART i vores lille lokale blad
Sydvesten. Så en mandag morgen
mødtes jeg med Gitte og Jette og en
af de mange frivillige, Helle Eliassen.
Helle er en af de 54 frivillige der arbejder i HOME-STARTs regi i Kolding Kommune. Gitte og Jette er
fastansatte og der findes 13 HOMESTART-afdelinger i Danmark. Helle
har stor erfaring med små børn fra
sit arbejde som dagplejer, dog er
hun nu gået på pension.
Og så er det jo at man spørger sig
selv – hvad skal jeg nu får tiden
til at gå med? Helle fandt HOMESTART og er nu to timer om ugen
hos en enlig mor og hendes barn
– eller nej, hun kalder sig ”Singlemor” fik jeg at vide af Jette.
Og hun forklarer videre. "En Singlemor har bevidst selv valgt at være
alene med sit barn. Helle kommer
så og besøger barnet to timer om
ugen, og det foregår gerne om aftenen. "Ja, det bestemmer man selv
sammen med familien, hvornår man
nu kommer", forklarer Helle.
Helle fortsætter, "Jeg har det ikke så
godt med at komme til faste tider,
f.eks. hver onsdag kl. 14, men aftaler gerne fra gang til gang". "Det
er jo meget forskellig" indskyder
Jette, "nogen frivillige og selvfølgelig også forældrene har det jo godt
med at det ligger i faste rammer, for
der er så meget andet og det skal jo
passe ind alt sammen".
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Fra v.: Koordinator Jette Danielsen, frivillig Helle Eliassen og koordinator
Gitte Uttrup

I Helles tilfælde kan moren så få
noget alenetid og gøre et eller andet
for sig selv, så Helle er alene med
barnet i de ca. to timer. Barnets
mor er rigtig glad for, at Helle
kommer, selv om det kun er de to
timer, det drejer sig om. Men det
gør jo, at forældrene får tid til at
tanke op, og det giver overskud.
Helle fortæller om en episod, hvor
hun kommer ind, og moren siger, at
hun nok lige skal skifte ble. Nej,
siger Helle så, den skal jeg nok
skifte. OK, svarer moren. Så er der
bare den ble mindre.
Inden man bliver sluppet løs som
frivillig, skal man igennem et kur-

susforløb på 20 timer, 5 eftermiddage a´4 timer.
Disse forberedelseskurser afholdes som regel 2 gange om året –
forår og efterår, men som Jette forklarer: "Hvis nu der kommer rigtig
mange frivillige på kort tid, ja så
holde vi selvfølgeligt et ekstra kursus".
På disse kurser bliver man klædt
rigtig godt på, for det er altså noget
af en opgave at komme ind i et
fremmed hjem.
Man snakker nogle scenarier
igennem og snakker om børnesikkerhed og hvad nu hvis, hvordan
skal man reagere.
Det er jo også en udfordring, at

komme i et fremmet hjem og selv
om Helle har stor erfaring som
dagplejer, så er det alligevel noget
andet.
"Er der så mange pensionister,
der er frivillige", spørger jeg. "Nej
det er det faktisk ikke", siger både
Gitte og Jette.
De forklarer, at pensionister
udgør ca. 20 procent af de frivillige. Resten er stadig på arbejdsmarked. Der er nogen, der måske endnu ikke har fået børnebørn eller har
voksne børn og vil så gerne gøre
noget for børnefamilier. Der er
også nogle frivillige, der holder en
pause ind i mellem.

Når Helle nu er færdig med den
familie hun har, så er der også en
naturlig pause indtil hun kommer
til en anden familie og til et andet
barn.
Det er ca. et halvt år, man bliver
ved den samme familie, får jeg forklaret. Børnene. der bliver passet,
er som regel under 6 år, men det
gør ikke noget at der er søskerne,
der er ældre.
Gitte og Jette tager sig af det koordinerende arbejde, og når de bliver
kontaktet af familier, der ønsker
hjælp, tager een af dem ud, og
besøger familien.

Sydvestens annoncepriser
1/8 side kr. 135,00
1/4 side kr. 250,00
1/2 side kr. 495.00
1/1 side kr. 990,00
Bagside kr. 1.200,00

(88 mm bred x 59 mm høj)
(88 mm bred x 122 mm høj)
(180 mm bred x 122 mm høj)
(180 mm bred x 248 mm høj)

Snakker med dem og finder ud af
hvilket behov. de har og finder
frem til en frivillig, der kan matche.
Her i kvarterhuset har HomeStart som nævnt et lille kontor,
hvor de er ca. en gang om ugen.
Hvis man vil være frivillig, så kontakter man Gitte eller Jette og
tager de en snak med dem, inden
de kommer på kursus.
Vi går ud foran Kvarterhuset og
tager et foto, inden vi så skilles.
Jeg siger mange tak for en hyggelig og informativ snak, og jeg blev
lidt klogere om HOME-START.

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.
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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

MALING & TAPET
Inkl

professionel rådgivning
se mere på

www.bnfarver.dk

". &!26%2
-OSEVEJ    +OLDING  4LF    
INFO BNFARVERDK
BNINGSTIDER -ANDAG FREDAG KL  
,ÏRDAG KL  
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Kvarterhusets IT :
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:
Mandag kl. 10.00 - kl. 11:30	Bare mød`op - hvor alle med lidt eller helt uden kendskab til computere, 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!!

Jørgen Juhl

Peter Heesemann

Mandag kl. 14.00 - kl. 16.00 Videoredigering

Harry W. Bech

Tirsdag kl. 10.00 - kl. 12.00 Lær om billedbehandling

Peter Heesemann

OBS: Mandags IT
stopper den 4. april og
Billedbehandling og
videoredigering stopper
den 5. april.
Holdene starter op igen
i september 2022.
Vi ønsker alle en god
sommer.
IT-café er dog åbent
hver mandag fra kl.
10.00, undtagen i
skolernes sommerferie.
Så har du et problem
med din pc, tablet,
teleforn eller en app, så
er du velkommen.
Måske vi kan fixe det.
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Kunst i Kvarterhuset
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

Karin Bøgh Mogensen udstiller i Kvarterhuset
fra januar til april 2022
Henry Forsberg udstiller i
Kvarterhuset fra maj måned

Fernisering i Kvarterhuset
Torsdag den 17. februar blev der afholdt
fernisering i Kvarterhuset over de malerier som Karin har udstillet i lokalerne.
Hanne Østergaard bød velkommen
til ferniseringen og lod herefter Karin
fortælle lidt om sig selv og sit liv med
malekunsten.
Karin bor i Christiansfeld og er uddannet folkeskolelærer med formning som
linjefag.
Hun har gået på Kunstskolen, FOF i Kolding og været på kurser både i Danmark
og udlandet.
Hun nyder det frirum, det giver af få
penslen i hånden og lade sig inspirere af
naturen, mennesker og fantasien.
Hun maler hovedsagelig med akryl.
Karin har udstillet flere steder bl.a. på
censurerede udstillinger i Uldum-Tørring
Kunstforening og Holsted Kunstforening.
Karins malerier er ophængt i Kvarterhuset til udgangen af april måned.
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Maleholdet mandag eftermiddag
mødes sidste gang i denne sæson
mandag den 25. april - man mødes
igen
mandag den 5. september 2022
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Jazz i Kvarterhuset
Tilmelding til All Time Jazz Band
lørdag den 23. april 2022
på
telefon 30 35 44 24

Man tilmelder sig og betaler for:
- antal personer og
- antal stk. "snitter" m/valgt 		
pålæg (se nedenfor)
- betaling via MobilePay eller bank
Entrè pr. person kr. 125,00.
"Snitter" pr. stk. kr. 18,00
Sidste frist for tilmelding
fredag den 15. april 2022.
Valg af pålæg "snitter" pr. stk. kr. 18,00:
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 - Rullepølse m/løg + sky
Nr. 7 - Æg og rejer

ALL TIME JAZZ BAND

Planlagte jazz-arrangementer i 2022

Sir Horstmann
		jazz Band

lørdag den 21. maj 2022 kl. 12.00

Vestre Jazzværk

lørdag den 18. juni 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
31

Sydvesten
Nyt fra
Gademix
Foto og tekst:
Viktor Jacobsen

Telefon nr.:
50 51 72 17

Email:
gademix@kfumsoc.dk

en fast og vigtig del af vores hverdag. Den 10. maj har Lene sidste
dag i Gademix, fordi hun går på
senior-førtidspension. Lene er mødt
ind i Gademix med overskud, overblik og ikke mindst stort nærvær.
Lene er fantastisk god til at lytte og
har med stabilitet, samarbejde og
smil givet børn og unge tryghed og
et skub i den rigtige retning. De sidste 2 år har Lene stået for vores
morgenmadscafe i Gademix, hvor
hun har serveret pandekager og

i Gademix? Jeg har så mange små
hverdagsglimt fra dagene i GADEMIX, som hver for sig er unikke og
gode … det største er, når nærvær og
fællesskab mellem børn og voksne
lykkes, når børnene oplever sig værdifulde for fællesskabet og dermed
styrkes og udvikles
Hvad har været det bedste ved at stå
for morgenmadscafe i Gademix? At
være med til at skabe en god genkendelig ramme med tryghed, nærvær
og hygge, at have de gode snakke

Siden sidst har vi haft et væld af
aktiviteter i Gademix. Der har været
kreativ pigeaften, overnatning for
Gamer-holdet, Jalapenos-udfordring,
husmøde, powerkids, lommepengeprojekt i lokalområdet, rundbold og
meget mere.
I vinterferien havde vi 3 dage med
masser af aktiviteter: teatertur i Dr.
Dorethea Teatret, hvor vi så Emil fra
Lønneberg, familietur til Vojens
Skøjtehal og ikke mindst fastelavnsfest, hvor vi fik ødelagt 3 fastelavnskøller og en enkelt finger…
Lene elsker at arbejde med børnene

Billede fra skøjtehallen i Uge 7
1000 TAK TIL LENE
I 2017 blev Lene Follmann ansat i
Gademix, og siden da har hun været
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givet børn og unge en god start på
dagen. Vi ønsker Lene alt det bedste
fremover.
Alle er velkomne til at kigge forbi
Gademix tirsdag d. 10. maj kl.14.3016.30 for at sige farvel til Lene. Vi
serverer kaffe, saft og andet godt.
Vi har serveret en bunke spørgsmål til Lene og her kan I læse hendes svar:
Hvad er din livret?
Jeg kan lide næsten alt. Er særlig
glad for suppe og afprøver gerne
nye opskrifter
Hvor vil du helst på ferie?
Det vigtigste er ikke hvor, men
hvem jeg er sammen med. Helst et
sted med ro og natur, tid til nærvær
og fællesskab, men også gerne med
tilbud af lokalt og kulturelt islæt.
(Det kan være i Danmark eller
udlandet.)
Hvad har været den største oplevelse

om det, der rører sig hos børnene og
som de er optaget af. En god start på
dagen.
Hvad har du været mest taknemmelig for i Gademix? At der er rummelighed og plads til alle – plads til
forskellighed, alle har stor værdi og
alle har noget at bidrage med – både
børn og voksne, sammen gør vi GADEMIX til et godt sted at være.
Hvordan slapper du bedst af?
Med familien, med kreative sysler
og daglige gå-ture
Hvor ser du, at Gademix er vigtig og
giver mening? Gademix er et vigtigt
MØDESTED for børnene og arbejder
for inkluderende fællesskaber. Værdier der er brug for og som børnene
kan tage med sig resten af livet.
Hvor er det bedste sted i Kolding
(udenfor dit hjem)?
Den dejlige natur omkring Kolding
særligt Hylkedalen og Kolding Ådal

Sydvesten
Hvad vil du huske fra din tid i Gademix? Mange ting, men overskriften
vil være PLADS TIL MANGFOLDIGHED, hvor hver enkelt er værdifuld og har noget at bidrage med,
både børn og voksne
Hvad vil du savne fra din tid i Gademix? Fællesskabet med alle de
dejlige børn, unge og voksne som
mødes i GADEMIX
Hvilke 3 værdier betyder meget for
dig? Næstekærlighed, ærlighed og
generøsitet
Hvad håber du for Gademix fremover? At det fortsat må være et
mødested for mange, at hver enkelt
bliver set, mødt og værdsat og bliver
inkluderet i fællesskabet.
Hvad sætter du mest pris på i livet?
Jeg er taknemmelig for at leve i et
land som bygger på demokrati og
ytringsfrihed
Hvad glæder du dig til, når du stopper i Gademix? Jeg har ikke lagt de
store planer …. livet er en gave og
jeg øver mig stadig i at være taknemmelig for hver enkelt dag jeg får,
at gå dagen i møde med åbenhed
og nærvær, og sige JA-TAK til de
”gaver og opgaver", hver enkelt dag
bringer …
Ferieaktiviteter i Gademix
Gademix har åbent mandag, tirsdag og onsdag i påsken. Vi har netop
afholdt husmøde, hvor alle børn og
unge kom med ideer og tanker om
hverdagen og ferier i Gademix. Det
er fantastisk at mærke, hvor engagerede vores børn og unge er. De vil
gerne bidrage med forslag om, hvordan de – i samarbejde med alle frivillige - kan være med til at sikre, at
Gademix fortsat er et godt sted at
være.
Til sommer har vi åbent i uge 26,
hvor vi er på jordbrugslejr i 4 dage.
I uge 27 er vi omkring Gademix
og tager på tur til Jels Vikingespil.
I uge 30 laver vi aktiviteter i samarbejde med Uge 30’s Venner.
Vi har lukket i uge 28-29 og 31.
Hvis du vil være med til at arrangere
vores ferie-aktiviteter, så skriv eller
ring til Viktor på 50517217 eller
gademix@kfumsoc.dk

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

Fritidsaktiviteter for børn og
voksne!
Hvis du eller dit barn gerne vil gå
til en fritidsaktivitet, så kom forbi
Gademix og snak med Hanne og
Tine fra Aktiv Fritid. De ved alt om
tilmelding, muligheder, tilskud osv.
Hanne og Tine er i Gademix en torsdag eftermiddag hver måned – det er
21. april, 19. maj og 16. juni.

Billede fra husmøde
og SNAPCHAT. Du kan skrive til os
på facebook eller gademix@
kfumsoc.dk
ÅBNINGSTIDER!
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 kontakt Viktor og om der er plads på
holdet.
Powerkids! Hvis du gerne vil prøve forskellige sportsgrene, så er
POWERKIDS lige noget for dig.
Hver mandag kl.15.45 går vi i Pulzion, 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 mere 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. Kontakt 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 jordbrugslejr i uge 26. Det er 4 dage på
Organia, som er en del af Hansenberg. 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
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Kvarterhusets
faste aktiviteter
Mandag
Kl. 10.00
Kl. 09.00
Kl. 09.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 13.00
Kl. 14.00
Kl. 14:00
Kl. 19.00
Tirsdag
Kl. 09.00
Kl. 10.00

IT-cafè
Dagplejerne
Cykelklubben
Kreativt værksted
"Humør dans"
(ulige uger)
Kunsthold
Videoundervisning
Kortspil
Bryglaug
(ulige uger)

Kl. 18.30

Dagplejerne
Stolegymnastik
(ej startet)
Kunsthold

Kl. 09.00
Kl. 09.30
Kl. 13.30
Kl. 16.00
Kl. 16.30

Dagplejerne
Kunsthold
Bankospil
Sy-hold
Lungekor

Onsdag

Torsdag
Kl. 09.00
Kl. 13.00
Kl. 13.00
Kl. 19.00

Dagplejerne
Kreativ værksted
Strikkecafè
AA-møde

Fredag
Kl. 09.00

Legestue

Kvarterhusets
enkeltarrangementer
Fredag, den 8. april
Sydvesten udkommer
Fredag, den 15. april
Sidste frist for tilmelding til
jazz 23. april
Lørdag, den 23. april
Kl. 12.00 - 15.00
Frokostjazz m/All Time
Jazz band
Onsdag, den 27. april
Kl. 19.00 - 21.00
Sangaften m/Jørgen Juhl
Fredag,den 29. april
Start tilmelding til frokostjazz
21. maj 2021
Tirsdag, den 3. maj
Kl. 15.30 - 17.15
Tirsdagstræf Hjerneskadeforeningen
Fredag, den 13. maj
Sidste frist for tilmelding til
jazz 21. maj
Torsdag, den 19. maj
Kl. 16.15 - 17.15
Fernisering m/Henry Forsberg
Lørdag, den 21. maj
Kl. 12.00 - 15.00
Frokostjazz m/Sir Horstmann
Jazz Band
Onsdag, den 25. maj
Kl. 19.00 - 21.00
Sangaften m/Jørgen Juhl
Fredag,den 27. maj
Start tilmelding til frokostjazz
18. juni 2021

Fredag, den 10. juni
Sydvesten udkommer
Lørdag, den 18. juni
Kl. 12.00 - 15.00
Frokostjazz m/Vestre
Jazzværk

Sydvesten bliver uddelt gratis i
Sydvest Kvarteret og Ingridsvej,
Langagervej, Grøndalsvej, Kildevang, Hylkedalsparken og tilstødende 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.

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.

Hvis sted ikke er nævnt, foregår arrangementet i Kvarterhuset, Junghansvej 121
Se eventuelt detaljeret kalender på opslagstavlen i Kvarterhuset.
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SMÅ LOKALER - SMÅ PRISER
Se mere på: www.multi-living.dk

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.

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