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Neanders spiller 
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Læs mere herom 
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igen.

Heldigvis kan 
du nu få hjælp 

igen!
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starter.
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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.
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af formand 
Henning Hansen

Efter foreningens ordinære 
generalforsamling 17. juni 2021 
er bestyrelsens sammensætning:

Formand Henning Hansen   
   Kasserer Peter Heesemann

Bestyrelsesmedlem Kirsten Sørensen     
  Bestyrelsesmedlem Gerhard Pedersen  
  Bestyrelsesmedlem Bjarne Eliasen 

Bestyrelsessuppleanter:
Anne-Marie Bjørn    

  Arne Fuglsang    
  

Revisor Hanne Østergaard   
  Revisorsuppleant Aase Lydiksen,  

Bestyrelsen konstituere sig med 
næstformand senere.

På side 9 kan I læse et sammendrag 
af referatet fra generalforsamlingen.

I forbindelse med afholdelse af den ordinære 
generalforsamling havde vi inviteret til en 
lille festligholdelse af, at "Sydvesten" i 2021 
trykker sin 25 . årgang . I 1997 startede bladet 
med informationer vedr . kvarterløftprojektet 
i Sydvest Kvarteret . Senere i 1999 overtog 
nogle frivillige redigeringen og udgivelsen 
af bladet . Egentlig er det vel ret godt gået, 
at bladet har kunnet udgives i alle disse år 
uden offentlig støtte . Ja - man kan vel sige, 
at bladets frivillige har været heldige eller 
måske dygtige - hvem ved? 
Til at give et ekstra input til festligholdelse 
af vort jubilæum havde bestyrelsen rekvi-
reret en pølsevogn, så aftenens deltagere 
kunne fornøje sig med diverse pølser . Så 
inden afholdelsen af generalforsamlingen 
blev der spist igennem, og samtidig blev der 
også drukket lidt sodavand m .m .
Efter generalforsamlingen blev der serveret 
kaffe og kage . 
Alt i alt en hyggelige aften med glade og 
dejlige mennesker .
Endnu engang tak til alle - både aftenens 
deltagere, alle vore frivillige og ikke mindst 
vore annoncører og samarbejdspartnere .

Fortsat god læsning af denne udgave af 
"Sydvesten" . 

Der var fuldstændig ro på, da formanden 
indledte foreningens ordinære g
eneralforsamling

Der var god gang i pølseudleveringen
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SKOMAGEREN
Tonny Bredsgaard Nielsen

Lykkegårdsvej 10
6000 Kolding

Telefon 75 53 15 59

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

 Torben Jakobsen, Brandorffsvej 17, 6000 Kolding 

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

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

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

Ib Kristensen og søn A/S

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

Beckers

Åbningstider:
Man.-Fre. 10-17.30
Lørdag      9-12.00
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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
Bestyrelsesmedlemmer:
Jan Lauritzen
Anne-Marie Bjørn
Inge Hultberg

Bestyrelsessuppleanter:
Tove Rasmussen 
Arne Knudsen

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 .
Legestuen starter i uge 33 med 
Diana Fagan som 
kontaktperson.

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.  23457555 ell. 
30354424

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 .
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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   Anne 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

Hærværk ved og i Kvarterhuset

Der er bare frustrerende, at man ødelægger andres ting .
5 ruder i Kvarterhuset er blevet smadret, og ikke nok med det, så 
er trampolinerne også blevet brændt/skåret i stykker . Hvorfor kan 
man ikke bare hygge sig uden at begå hærværk?

For lige at give den en 
ekstra "hærværks tand", så 
er oversejlet ved opholds-
stedet på legepladsen 
simpelthen skåret i stykker . 
Fra Kvarterhusets side må 
vi nok erkende, at økono-
mien ikke strækker sig til 
et nyt sejl, så indtil videre 
må det undværes - des-
værre .
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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



9

Sydvesten

Generalforsamling - 
Sydvest Kvarterets 
Medieforening.

Hermed et uddrag af referatet fra 
ordinær generalforsamling afholdt 
torsdag, den 17 . juni 2021 kl . 19 .00 i 
Kvarterhuset:

Formand Henning Hansen indledte 
med at byde velkommen og orientere-
de om at udsættelsen af foreningens 
ordinære generalforsamling fra 25 . 
marts 2021 var sket på grund af de 
Covid-19 restriktioner, som var gæl-
dende på daværende tidspunkt . 

Punkt 1 – valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Arne Fuglsang 

som dirigent . Han blev enstemmigt 
valgt .

Dirigenten konstaterede, at general-
forsamlingen var rettidigt indvarslet . 

Punkt 2 – valg af referent.
Bestyrelsen foreslog formand Hen-

ning Hansen som referent . Han blev 
enstemmigt valgt .

Punkt 3 – fremlæggelse og god-
kendelse af bestyrelsens beretning.

Foreningens formand oplæste besty-
relsens beretning for året 2020:

Sydvest Kvarterets lokalblad ”Syd-
vesten” har i 2020 været udgivet og 
omdelt 6 gange med 3400 trykte 
eksemplarer pr . gang - alle med et 
sideantal på 36 . 

Bladet blev ligesom tidligere år 
omdelt i Sydvest Kvarteret af vore 
altid ihærdige frivillige omdelere . Alle 
bladets udgivelser er ligeledes at finde 
på Kvarterhusets hjemmeside .

”Sydvesten” har i 2020 udgivet sin 
24 . årgang .

I 2020 fik pandemien Covid-19 et 
fast greb om Danmark, og eftersom 
Kvarterhuset blev nedlukket og aktivi-
teter og arrangementer aflyst i flere 
måneder, kunne ”Sydvesten” ikke bli-
ve afhentet af de læsere, som ikke bor 
i vort udleveringsområde . 

En væsentlig del af det resterende 
oplag er derfor blevet udleveret til 
andre områder i Kolding . Redaktio-
nen og bestyrelsen har faktisk – selv 
om pandemien har/er til stede - kun-
net redigere og udgive bladet, og har 
sammen med de frivillige uddelere 
leveret vort lille bidrag til at gøre 
denne frygtelige tid lidt mere over-
kommelig . 

Bestyrelsen har fokus på bladets 
indtægter og udgifter, således at 
egenkapitalen stadigvæk har en for-
nuftig størrelse, som kan sikre bla-
dets eksistens i de kommende år .   

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 attraktivt 
både 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 arran-
gementer m .v ., som sker i og 
omkring Kvarterhuset .

 Bestyrelsen og redaktionen arbej-
der på at få bladet trykt i farver, og 
overvejer også at regulere annonce-
priserne som har været uændret siden 
1999, samtidig skal oplaget forøges 
med 100 ekspl .  til 3500 eksemplarer 
pr . gang, fordi der bygges nye boli-
ger i området . I slutningen af decem-
ber måned blev formanden kontaktet 
af filialdirektøren for Vestjysk Bank, 
som lige havde åbnet en filial på 
Haderselvvej . Banken ville yde et til-
skud til bladet, så vi i fremtiden kan 
få udgivelser i farvetryk . 

Heldigvis kunne bestyrelsen invite-
re bladets frivillige med ledsager til 
et hyggeligt samvær i august måned, 
selv om Covid-19 stadigvæk var til 
stede i samfundet . 

Bestyrelsen retter en stor tak til 
ansatte, frivillige og bestyrelsen i 
Kvarterhuset for den hjælp og støtte, 
alle har ydet overfor bladet .

Bestyrelsen vil endnu engang tak-
ke alle læsere, annoncører, trykkeriet 
From Grafisk, frivillige hjælpere og 
andre involverede for deres indsats 
og bidrag til udgivelsen i 2020 .

Bestyrelsens beretningen for 2020 
blev enstemmigt godkendt .

Punkt 4 – fremlæggelse af regn-
skab og budget til orientering.

Foreningens kasserer Peter Heese-
mann fremlagde regnskab for 2020 
og budget 2021 .

Årets indtægter andrager 
kr . 127 .851 i 2020 mod 
kr . 72 .703,- i 2019 . Årets udgifter 

andrager 
kr . 97 .466,66 i 2020 mod 
kr . 73 .627,30 . 
Årets resultat udviser et overskud 

på kr . 30 .369,34 mod et underskud i 
2019 på kr . 924,30 .

For 2021 budgetteres med indtæg-
ter på kr . 120 .200,- og udgifter på 

kr . 103 .440,-, så det budgetterede 
overskud bliver kr . 16 .760,- .

Regnskab for 2020 og budget for 
2021 blev enstemmigt godkendt .

Punkt 5 – indkomne forslag
Ingen forslag indkommet .
Punkt 6 – valg til bestyrelsen
Der skal vælges fire bestyrelses-

medlemmer .
Bestyrelsesmedlem Kaj Jakobsen 

fratræder bestyrelsen p .g .a sygdom, 
K .Ib Laursen er afgået ved døden .

Formand Henning Hansen og 
bestyrelsesmedlem Kirsten Sørensen 
blev enstemmigt genvalgt . 

Som nye bestyrelsesmedlemmer 
blev Gerhard Pedersen valgt for 1 år 
og Bjarne Eliassen valgt for 2 år 
begge blev enstemmigt valgt . 

Som bestyrelsessuppleanter blev 
Anne Marie Bjørn og Arne Fuglsang 
genvalgt . Begge er valgt for en peri-
ode af 1 år .

Bestyrelsen konstituerer sig efter-
følgende med valg af næstformand .

Som revisor blev Hanne Østerga-
ard genvalgt for 1 år .

Som revisorsuppleant blev Aase 
Lydiksen valgt for 1 år .

Formanden takkede de fratrådte 
bestyrelsesmedlemmer for et godt 
samarbejde,

Dirigenten takkede forsamlingen 
for god ro og orden.
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Chr .d .4’s vej, 6000 Kolding
      Telefon nr . 75 52 97 20

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

Et godt madsted i en hyggelig 
idylisk kro

"Skal du holde fest er Den  
Gyldne Hane bedst"

Sydvesten

DIT VALG - VORES HJERTESAG

Kolding - Haderslev - Vamdrup 
tlf.7552 6389

www.soegaards-begravelsesforretning.dk

SØGAARDS 
BEGRAVELSESFORRETNING

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

Kvarterhus Nyt
Sydvesten

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

 
Arbejdernes Landsbank. 

Reg. nr. 5346
konto nr. 0241797 

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

Efter afholdelse af den ordinære generalforsamling 
15. juni 2021 i Kvarterhuset består
foreningens bestyrelse herefter af:

Formand Henning Hansen   valgt i 2020
Kasserer Arne Aagaard Knudsen  valgt i 2021
Bestyrelsesmedlem Jan Lauritzen  valgt i 2020
Bestyrelsesmedlem Inge Hultberg  valgt i 2021
Bestyrelsesmedlem Anne-Marie Bjørn  valgt i 2021

Bestyrelsessuppleanter:
Tove T. Rasmussen    valgt i 2021
Kristian Ebbesen   valgt i 2021

På side 24-25 kan du læse et uddrag af 
referatet fra generalforsamlingen.

Efter flere måneders 
nedlukning er vi glade 
over, at kunne byde 
Diana Fagan velkom-
men, som den nye 
kontaktperson
Da Jasmin Clausen 
meldte fra - stor tak for 
indsatsen til hende - og 
Covid-19 spredte sig, 
har vi ikke haft gang i 
legestuen, men nu kan 
børn og forældre igen 
mødes til hyggeligt 
samvær .

       Legestuen fredag formiddag

Fernisering i Kvarterhuset

Torsdag, den 30. september 2021 
kl. 16.00

Ineke Platenkamp og Kvartehuset inviterer 
til fernisering i Kvarterhusets lokaler.

Alle er velkommen

Jeg håber, at alle har haft lige præcis den sommer, som de øn-
skede sig . Vejret - har da både været varmt, tørt og regnfuldt 
- ligesom den danske sommer til tider er, men det har nu nok 
været noget varmere i år - hist og her - tror jeg . 
Nu glæder vi os til efteråret, hvor Kvarterhusets aktiviteter 
og arrangementer kan blive fyldt med glade mennesker, som 
trænger til at der skal ske noget andet end at tænke på syg-
domme . 
Husets frivillige står klar med "pisken" (nå ja, det er måske så 
meget sagt), men de er ihvertfald klar til at få sat os alle igang 
igen . Så nu er der ingen undskyldning for at blive hjemme, vi 
skal til at opleve igen . 
Vi er selvfølgelig ikke herre over pandemiens udvikling, men 
vi må hver især gøre, hvad vi kan for at  passe på os selv og 
andre . Nedlukninger og dermed aflysninger af aktiviteter og 
arrangementer kan også ske i fremtiden, men det må vi tage i 
den rækkefølge det kommer - det er  træls at tage bekymrin-
gerne på forskud, så får vi dem jo mindst to gange .
På side 21 i dette nr . af "Sydvesten" er der et udpluk af de 
aktiviteter, der i efteråret er klar til jer i Kvarterhuset . 
Jeg håber, at vi ses i Kvarterhuset . 
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Nyt TV uden alt besværet 
ALL-INCLUSIVE
✔ 5 års produktgaranti 
✔ Levering 
✔ Tilslutning
✔ Indstilling

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

Profilvej 36, 6000 Kolding / 75 53 98 50

Behov for førstehjælp  
til dit TV?

 - også hvis du ikke har 
handlet hos os
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Starter kl . 13 .30 og slutter ca . kl . 16 .00
Vi spiller 22 spil  
Sidegevinster - Minibanko
Amerikansk lotteri - Bandit

Banko - hver onsdag i Kvarterhuset

Alle er velkomne.

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

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

   Retningslinjer ved brug af Kvarterhuset:

Hvis du er syg - bliv` hjemme!
Først og fremmest beskyt dig selv og andre!
Medbring Coronapas eller bevis på negativ testresultat der ikke er ældre end 72 timer
Hold afstand
Vaske hænder/spritte ved ind- og udgang af Kvarterhuset
Afstandskrav:
 - der er forskellige afstandskrav ved siddenede og gående/stående aktiviteter
 - der er opsat retningslinjer for brug af de enkelte lokaler, gange og    
    opholdsarealer 
	 -	med	max.	antal	personer	og	afleveringsprocedure

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

I fællesskab kan vi få Kvarterhuset til at fungere med beskyttelse og afstand.

 BANKO ER AFLYST IN
DTIL

 VID
ERE!

 BANKO ER AFLYST IN
DTIL

 VID
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Blomster og Brugskunst

No. 125

HUSK DAGENS BUKET
kr. 150,00

Haderslevvej 125
6000 Kolding
75 53 88 82

www.butik125.dk

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

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

til smarte t-shirts.

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

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

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

hjælper du os med at hjælpe andre.

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

Mosevej 68, Kolding. Tlf. 2331 5181

 Koldings eneste uddannede skomagermester

Åbningstider: 
mandag-fredag
kl. 12.00 - 16.00
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Nyt gulv i Pulzion - Spil Op Dag14. august 2021 kl. 10.00 - 13.00

Det så "lidt" overvældende 
ud, da man gik igang med, at 
brække det gamle gulv op - men 
efter mange timers arbejde ser 
Hal 1 i Pulzion rigtig indby-
dende og flot ud .

Tekst: Henrik Lindholm
Foto: Henning Hansen

Vi ”spiller” Coronaen ud af ”banen”!
Så skal energien og glæden tilbage i Pulzion og det gør vi 
med en spændende og sjov dag – 
 Spil Op Dag, den 14. august kl. 10-13
Spil Op Dag i Pulzion skal medvirke til at kickstarte 
aktiviteter og idrætten igen efter Corona.
”Vi vil i Pulzion gerne aktivt være med til at understøtte vores 
foreningerne og samarbejdspartnere i at få medlemmerne 
aktiveret igen efter mere eller mindre næsten halvanden års 
pause på grund af Coronaen”,  udtaler centerchef i Pulzion 
Henrik Lindholm og fortsætter: ”Alle foreninger har kæmpet 
en kamp under Coronaen og det har trukket rigtig mange 
ressourcer på de frivillige ledere og instruktører, der har 
fundet på alternative måder at afvikle deres aktiviteter, 
samtidigt med at man har skullet holde sig orienteret om alle 
de mange Coronarestriktioner, der konstant blev ændret.”
Vi håber med dette nye initiativ at mange vil kigge forbi 
Pulzion og få en oplevelse af, hvad der sker ”bag de gule 
mure” og måske, hvis man ikke allerede er det, kunne man få 
lyst til at blive en del af det fantastiske fællesskab, der findes 
i foreningerne og efter aktiviteterne til en kop kaffe eller te i 
Café Pulz.
Aktiviteterne spænder bredt i Pulzion, du kan i KFUM regi, 
spille håndbold, badminton, floorball og squash, ung som 
gammel i et godt fællesskab. 
Ligeledes i KFUM-regi er der senioridræt, som retter sig mod 
de ”rutinerede unge” med mange forskellige aktiviteter fra 
gymnastik, bordtennis, badminton, krolf, petanque, bowls, 
krolf, bueskydning og pool, Ud over de idrætslige aktiviteter, 
så har seniorerne ugentligt samvær med kaffe og fællessang, 
samt ikke mindst de årlige markeringer med forårsfest, 
julefrokost, banko og generalforsamling.
I samme boldgade, har vi IFA, eller Idræt for Alle, som 
er et tilbud med aktiviteter blandt andet i Pulzion for alle, 
som har tid i dagtimerne. Ud over idrætten har Pulzion også 
samarbejde med aktører inden for sundhed.
På dagen kan du møde vores samarbejdspartnere, der 
fortæller om deres aktiviteter:Kvarterhuset, Gademix, 
Aktiv Fritid og 60+FRISK 
Alle disse mange gode mennesker fra de forskellige 
foreninger, står klar bag de ”gule mure” og glæder sig til at 
møde dig.

Samtidigt vil vi benytte dagen til at markere, at vi i Pulzion 
har fået skiftet vores gamle gulv i Hal 1 til et nyt super 
moderne sportsgulv. Derfor starter vi dagen med indvielse af 
det nye halgulv, hvor formand for Pulzion, Kristian Bonde 
siger at par bevingede ord, men selve ”klipningen” af snoren 
foretages af tidligere bestyrelsesmedlem i KFUM-hallerne 
Erik Ravn Nielsen. Herefter åbnes der for alle aktiviteter og 
stande, hvor der også vil være lidt underholdning på scenen 
i Hal 1 og blandt de fremmødte på gulvet, da vi får besøg af 
Magi og sjov.
Spil Op Dag er en aktivitetsdag for børn, unge, forældre og 
seniorer og alle der bare har lyst til at være aktive.
Vi tror og håber på en god tilslutning, så vi kan få hallerne 
fyldt op, og hvis der stemning for det, er vi i Pulzion klar med 
en ny Spil Op Dag til næste år.
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Nyt fra kvarterhusets Bryglaug!
Så kom vi endelig i gang igen 

med at mødes, efter lang en Corona 
pause . Vi startede mandag d . 31 . maj . 
Vi have 2 fustager Saison ale i køle-
skabet, dem fik vi tappet på flasker, 
det var ok . Så havde vi en påskebryg 
på gærtanken som vi måtte kassere . 
Den havde stået i over et halvt år, men 
det var meget plumret, selv om vi hav-
de tappet gær af 2 gange, efter at den 
var færdig gæret .

Vi var samlet nogle stykker mandag 
d . 21 . juni hvor vi fik ryddet op i kæl-
deren, så vi har nogenlunde styr på 

hvad vi har på lager .
Vi er blevet enige om at vi sætte 

vand over til næste bryg mandag d . 30 . 
august . Vi har dog endnu ikke lagt os 
fast på hvad vi skal brygge, det bliver i 
første omgang et bryg vi har materialer 
til . Så kan vi bestille hjem til et senere 
bryg som sikkert bliver mandag d .13 . 
september .

Vores store problem er flasker . Da vi 
startede op fik vi 800 halv liters flasker 
foræret . En del af dem var brugte, det 
betød at det er uhyre vanskeligt at få 
de gamle etiketter fjernet, men endnu 
værre; flaskerne skal være sterile når 
der bliver fyldt øl på dem, ellers får vi  
overskumning når vi løfter blikket . 

Somme tider står vi med en næster 
tom flaske . Hvis vores flasker skal 
”overleve” er det vigtigt at de bliver 
skyllet grundigt med det samme de er 
tømt for øl !!! Så kan vi nok holde fla-
sker lidt endnu . Vi skal også huske at 
komme med de skyllede flasker så 
snart de er tømte . Skal vi ud at købe 
nye flasker bliver det dyrere .

Generelt om Kvarterhusets 
Bryglaug:

Vi er pt . 15 bryggere og lavet blev 
startet på baggrund af vi fik 25 .000 kr . 
til opstart . Puljen hed dengang senior 
bestemmer . Pengene gik til køb af 
materialer og udstyr . Vi brygger eller 
tapper som udgangspunkt mandag i 
ulige uger, hvis vi brygger starter vi kl . 
14 .00 og hvis vi skal tappe mødes vi 

typisk kl . 19 .00 . Det er ikke alle der er 
til stede når vi tapper eller brygger, vi 
kan komme og gå som vi kan finde tid 
til . Vi skal dog helst være 5-6 mand 
tilstede når vi brygger og tapper .

Som udgangspunkt brygger vi ca . 40 
liter øl pr . gang . Når øllet er færdiggæ-
ret overføres det til fustager og bliver 
tilsat sukker og CO2, og kommer på 
køl til det skal tappes .

Vi har organiseret det således at når 
øllet er tappet og der blevet sat etiket-
ter på, kan vi købe vores eget øl for 5 
kr . pr . stk . Det giver lidt til at købe nye 
brygmaterialer for . Ellers skal vi ikke 
betale andet end de 50 kr . årligt det 
koster at benytte Kvarterhuset .

Bryggerlaug i Kvarterhuset
Tekst af: Per Johnsen,   
Foto Peter Heesemann

Her er vi i begyndelsen af brygprocessen, hvor maltet kværnes og efterfølgende mæskes i en mæskekedel med 70 grad varmt vand.
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Hylkedalen under forandring
Tekst: iflg . opsatte skilte
Foto: Henning Hansen

Kolding Kummune er gået igang med 
at klimasikre Kolding By . 
Når det regner kraftig, løber vandet 
med høj hastighed ned gennem Seest 
Mølleå og ud i Kolding Å . 
Klimaprojektet her i Hylkedalen går 
ud på at holde noget af vandet tilbage 
i Hylkedalen, så det ikke strømmer så 
hurtig til Kolding Å . Dermed bliver 
risikoen for oversvømmelser af de 
områder i byen, som ligger ved åen, 
mindre .
Vandet fra Seest Mølleå vil blive holdt 
tilbage af jorddiger i to området . 
Vandløbet passerer under diget via 
rør, så vandet kortvarigt bliver holdt 
tilbage . Jorddigerne bliver indpas-
set i landskabet med græs og urter, 
samtidig blíver der etableret en sti, 
der forbindes med eksisterende stier i 
Hylkedalen .
Dele af Seest Mølleå og Tandholt bæk 
bliver omlagt med flere snoninger og 
ført ud midt i ådalen . Der bliver også 
gravet to lavvandede søer, det ene med 
store trædesten, der bliver forbundet 
med områdets stinet .

Oversigtskort med angivelse af diger og åens nye snoninger

Windows nyt
Tekst af Peter heesemann 

Nu er Windows 11 på vej . Microsoft 
har ellers ved lancering af Windows 
10 bebudet at det skulle være den sid-
ste version af Windows . Dog har det 
vist sig, at endegyldige løsninger ikke 
holder i længden i en hurtig fremstor-
mende teknologisk verden .

Derfor kan du snart sige hej til Win-
dows 11 hvor designet har fået en stør-
re overhaling . 
Startmenuen er centreret, ikke nogen 
fliser mere, ikoner og andre grafiske 
elementer er gjort mere levende, så det 
hele er bleven mere luftig og transpa-
rent . 

Også Microsofts App- butik har 
ændret sig med en mere overskuelig 
opsætning og understøtter nu også 

Android-apps . Andre udvikler har nu 
også fået mulighed for at bygge deres 
egen butik ind i den . Adobes Creative 
Cloud univers kan for eksempel tilgås 
direkte via Microsoft Store .

Microsoft har set hvordan brugerne i 
den seneste tid har ændret måden, at 
arbejde på, og har derfor forsøgt at 
optimere Windows til den nye den nye 
brugeradfærd, hvor hjemmekontorar-
bejde vil indgå i langt højre grad end 
tidligere .

Værktøjerne, man bruger ofte skal 

være nemmere at tilgå og systemet 
skal være bedre til at tilpasse sig bru-
gernes vaner og arbejdssituation . Offi-
ce programmer og videomøder i Terms 
bliver bedre tilgængelig og gjort mere 
intuitive at arbejde med . 

Optimeret til spil 
Spil har også fået en del opmærksom i 
det nye Windows 11 . Med Auto HDR, 
som anvender en AI motor til at analy-
sere indholdet, opgraderes grafikken 
automatisk i spil . Over 1000 spiltitler 
er klar til denne teknologi allerede nu .  
Spil loader desuden hurtigere, takket 
være direct storage, som man også fin-
der i Xbox Series X .

Kommer til efteråret
Windows 11 vil sandsynlig være til-

gængeligt for almindelige bruger til 
efterår .

Arbejdet er i fuld gang med anlæggelse af 
digerne, ændring åens forløb og en ny sø
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Domus · Kolding
Ejendomsmæglere ∙ valuarer ∙ MDE 
6 butikker - ét salær 

Enevold Sørensens Vej 6
6000 Kolding
604@edc.dk

75 52 48 66

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

Har du brug for en

Købermægler

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

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

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

Ejendomsmægler, MDE
Køberrådgiver m/Tryghedsmærke

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

Enevold Sørensens Vej 6
6000 Kolding
604@edc.dk

75 52 48 66

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

Vi gør os
umage

Gode resultater kommer ikke af sig selv.

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

75524866 og bestil et gratis Salgstjek.

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

weekend 06:00 - 16:00

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

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

Telefon 3048 2181

Ej
er

: T
ri

n
e 

K
o

ck

facebook.com/tandplejerhuset

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

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

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

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

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

Kontakt os gerne for en snak eller et uforpligtende besøg—vi indskriver børn hele året! 
Email: post@sctmichaels.dk—telefon: 75522834 
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    KVARTERHUSETS TILBUD
  Nu skal vi have jer igang igen! - så mød op i Kvarterhuset - 
 der er noget for enhver smag, hvis der IKKE lige er noget for dig, 
   så finder vi sikkert også en løsning på det!
   Nogle af vore hold kan være fuldt optaget, 
  men der er selvfølgelig altid en mulighed for at starte nye hold op.

	 	 Kvarterhuset	er	et	kultur-	og	aktivitetshus	-	
som	med	frivillg	arbejdskraft	tilbyder	forskellige	former	for	aktiviteter	og	arrangementer.	

Du	får	her	et	udsnit	over	de	aktiviteter,	der	i	øjeblikket	foregår	i	Kvarterhuset.	
Eftersom	vi	er	en	frivillig	forening,	har	vi	mulighed	for	at	starte	nye	aktiviteter	op,	så	har	du	

spørgsmål.		ideer	eller	eller	ønsker	-	så	kontakt	os	-	
pr	mail:kvarterhuset.kolding@outlook.dk	

enten	telefon	nr.	61	13	61	21	eller	30	35	44	24.	
	

Malehold
Strikkecafè
Kreative	hold
	 -	syning
	 -	hækling/husflid
	 -	strikning
Brygning	af	øl
Læsekreds
Stolegymnastik
IT
		-	billedbehandling
	-	video
	-	hjælp	til	tablet	og		 			 	
			smartphone
	-	hjælp	til	brug	af	internettet
Fællessang
Banko
Fredags	legestue
Andre	aktiviteter:
”Humør	Dans”	
Kolding	Lungekor
Sydbyens	Cykel	Klub
Hjerneskadeforeningen
AA
Power	Job	Søgerne
Home-Start
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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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Den selvejende 
institution Kvarterhuset
Uddrag af generalforsamlingsrefe-

rat - tirsdag, den 15 . juni 2021 kl . 
19 .00 i Kvarterhuset .  

Formand Henning Hansen indledte 
med at byde velkommen og oriente-
rede om at udsættelsen af forenin-
gens ordinære generalforsamling fra 
23 . marts 2021 var sket på grund af 
de Covid-19 restriktioner, som var 
gældende på daværende tidspunkt . 

Punkt 1 - valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Hans-Henrik 

Juhler som dirigent . Han blev 
enstemmigt valgt

Som bl .a . konstaterede af general-
forsamlingen var lovligt indkaldt .

Punkt 2 - valg af referent:
Bestyrelse foreslog formand Hen-

ning Hansen som referent . Han blev 
enstemmigt valgt .

Punkt 3 - bestyrelsens beretning:
Foreningens formand oplæste 

bestyrelsens beretning for året 2020:

I samarbejdsaftalen imellem den 
selvejende institution Kvarterhuset 
og Kolding Kommune, som er gæl-
dende for perioden 1 . april 2019 til 
31 . december 2022, er der formuleret 
de forventninger, som Kolding Kom-
mune har til den selvejende instituti-
on Kvarterhuset . Aftalen indeholder 
desuden de budget- og bevillingsfor-
hold samt andre driftsforhold som 
Kolding Kommune yder overfor drif-
ten af Kvarterhuset og den selvejen-
de institution Kvarterhuset . 

Samarbejdsaftalen indeholder også 
de mål m .v . som er fastsat i vedtæg-
terne for den selvejende institution 
Kvarterhuset, samt mål for den kom-
mende periode er ligeledes formule-
ret . Disse mål er bl .a . at arbejde for 
en udvidet målgruppe, mere synlig-
hed og være et aktivt kulturhus . 

I denne bestyrelsesberetning kan 
det konstateres, 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 sat en 
effektiv stopper for . Kvarterhuset har 
været nedlukket fra marts til juni, 
samt en del af december, og forsam-
lingsforbuddet har samtidig haft ind-
flydelse på det antal brugere, der har 
deltaget i de aktiviteter og arrange-
menter, som dog har kunnet afholdes 
med skyldig hensyntagen til overhol-
delse af alle gældende restriktioner . 

Nogle af aktivitetsholdene har 
været fortsat med max . 10 personer 
(senere nedsat til 5 personer) pr . 
hold, og de enkelte arrangementer, 
der har været afholdt har også været 
med et begrænset antal deltagere . 

De få aktivitetshold, der har været 
i gang med et mindre antal deltagere, 
var bl .a . it-hold, bryghold, malehold 
og strikkecafè . 

Den selvejende institution Kvarter-
huset har igennem 2020 - i det 
omfang restriktioner og retningslinjer 
har tilladt det, udbygget samarbejdet 
med nye foreninger, som har ønsket 
at anvende Kvarterhuset til deres for-
skellige formål og møder . 

Det samme har gjort sig gældende 
overfor de foreninger, institutioner 
og organisationer, der igennem de 
senere år benytter Kvarterhuset . 

 I Kolding Kommunes budget for 
2018 blev der bevilget kr . 900 .000,- 
til udvikling af det grønne område 
ved Kvarterhuset og KFUM Hallen 
nu Pulzion . En del af bevilligen er 
anvendt til udarbejdelse af en hel-
hedsplan for området, men grundet 
afslag fra kommunal side kan denne 
plan ikke gennmføres i fuld skala .
Dog er etableringen af Tarzan banen 
i 2019 gennemført . Efter disse inve-
steringer henstod der et restbeløb på 
kr . 191 .000,- fra 2018-budgetbevil-
lingen . 

For at få lidt ud af de gode intenti-
oner fra helhedsplanen besluttede 
Kvarterhuset og Pulzion i slutningen 
af 2020, at investere de sidste penge 
i en multibane på det grønne område . 
Multibanen bliver etableret i begyn-
delsen af 2021 med fodbold- og 
basketmål og vil være til rådighed 
for alle . Investeringen vil i første 
omgang beløbe sig til kr . 226 .000,-, 
hvortil kommer el- og gravearbejde 
på kr . 34 .000,- . 

Kvarterhus Venner yder økono-
misk støtte, udover ansøgninger hos 
diverse fonde .

 

Foreningens bestyrelse er klar til at begynde generalforsamlingen .
Fra højre: Preben Knudsen, Jette Knudsen, Jan Lauritzen, Inge Hultberg og Henning Hansen
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Punkt 4 - regnskab og budget 
til orientering:

Inden foreningens formand 
fremlagde regnskab og budget 
blev forsamlingen meddelt, at 
iflg . foreningens vedtægter er 
regnskab og budget til orientering 
på generalforsamlingen – den 
endelige godkendelse foretages af 
Kolding Kommunes Kulturud-
valg .

Foreningens resultat var i 2020 
påvirket af de gældende restriktio-
ner vedr . Covid-19, bla . med ned-
lukning af Kvarterhuset og for-
samlingsforbud .

Foreningens nettoomsætning er 
faldet fra kr . 149 .852 i 2019 til 

kr . 89 .528 i 2020 . 
Administrationsomkostninger 

falder fra kr . 88 .300 i 2019 til 
kr . 85 .345 i 2020 . 
Andre driftsomkostninger falder 

fra kr . 105 .520 i 2019 til 
kr . 89 .909 i 2020 . 
Regnskabet for 2020 udviser 

herefter et underskud på 
kr . 16 .373 mod et overskud i 

2019 på kr . 3 .230 .
For 2021 budgetteres med en 

nettoomsætning på kr . 85 .000 og 
et underskud på kr . 4 .000 . 

De gældende restriktioner i 
2021 har igen lukket Kvarterhu-
set, så det vil påvirke årets resul-
tat i nedadgående retning .

Ad punkt 5  indkomne forslag:
Intet under dette punkt

Punkt 6 - valg til bestyrelsen:

Tre bestyrelsesmedlemmer er på 
valg .

Kasserer Jette Knudsen og besty-
relsesmedlem Preben Knudsen fra-
træder bestyrelsen, og Inge Hultberg 
modtager genvalg .

Generalforsamlingen genvalgte 
Inge Hultberg som bestyrelsesmed-
lem .

Generalforsamlingen valgte 
enstemmigt Arne Aagaard Knudsen 
til foreningens kasserer og Anne 
Marie Bjørn til bestyrelsesmedlem . 

Alle er valgt for en periode af 2 år .

Som bestyrelsessuppleanter blev 
Tove Rasmussen, og Kristian Ebbe-
sen enstemmigt valgt . 

Begge er valgt for en periode af 1 
år .

Bestyrelsen konstituerer sig efter-
følgende med valg af næstformand .

Formanden takkede de fratrådte 
bestyrelsesmedlemmer for indsatsen 
og et godt samarbejde . 

Dirigenten takkede forsamlingen 
for god ro og orden .

 
Året 2020 startede ellers med fuld 

fart på alle aktiviteterne og i slutnin-
gen af februar måned havde vi stor 
succes med et musikalsk arrangement 
med fuldt hus .  

I august måned blev der arrangeret 
en jazz-koncert (som blev flyttet fra 
marts måned), men restriktionerne 
bevirkede en halvering af deltageran-
tallet og ingen servering af smørre-
brød . Stor secces - dårlig økonmi .Det 
blev efterfølgende besluttet, at jule-
markedet og sammenkomsten ved 
juletræs tændingen blev aflyst . De 
planlagte jazz-arrangementer blev 
udsat til 2021 .

Det eneste der herefter blev arran-
geret var Kvarterhusets julekoncert 
med Githa Nørby, Michala Petri og 
Lars Hannibal den 5/12 . Stor succes - 
dårlig økonomi .

Samarbejdet med Sydvest Kvarte-
rets Medieforening, som udgiver 
lokalbladet ”Sydvesten”, foregår upå-
klageligt, og bestyrelsen retter en stor 
tak til Sydvestens redaktion, bestyrel-
se og frivillige for deres indsats i 
2020 .

Hvert år plejer bestyrelsen at invite-
re 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 
år på grund af Covid-19, så i stedet 
for blev der indkøbt et antal indkøbs-
net med foreningens navn påtrykt, 
som efterfølgende er udleveret til 
husets frivillige med en julehilsen fra 
bestyrelsen Stor tak til alle jer frivilli-
ge ildsjæle . 

Tak til alle dem, der støtter fælles-
skabet i Kvarterhuset med et støtte-
medlemsskab .

Bestyrelsen ser frem til mange 
timers spændende arbejde, arrange-
menter og aktiviteter i fremtiden .

Bestyrelsens beretning for 2020 
blev enstemmigt godkendt .

Der var også tid til 
lidt mad og drikke .
Lidt hyggesnak blev 
der selvfølgelig også 
tid til
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Nu sætter Trine ”Skoen” 
under sin egen

 forretning.

Trine Højer har fra den 1. juli 
overtaget skomagerforretningen på 
Lykkegårdsvej, efter sin far - 72-årig 
Tonny Nielsen.  
Tonnys far købte forretningen i 1954. 
Den gang fandtes der 45 skomagere i 
Kolding, og nu er der 3 tilbage. I 1986 
overtog Tonny skomagerforretningen 
efter sin far, men har arbejdet i 
butikken, siden han var 16 år. 
Generationsskiftet fra far til datter kom 
i stand efter en del coronanedlukninger 
af forretningen, hvor Tonny egentlig 
blev glad for mindre arbejde. Under 
disse nedlukninger besluttede han sig 
for, at trappe ned, og spurgte sin datter 
Trine, om hun kunne tænke sig, at 
overtage forretningen. Heldigvis ville 
hun det, så nu er Trine tredje generation 
skomager her i Sydvestkvarteret. 

Trine har siden hun gik i folkeskolen 
hjulpet til i forretningen og blev oplært 
i skomagerfaget, sådan at hun nu står 
godt rustet til at tage over. 

Kunderne vil ikke mærke den store 
forskel, forretningen fortsætter stort set 
som hidtil, og Tonny vil også være der 
endnu, men kun på deltid. 

Trine elsker, at arbejde kreativ med 
sine hænder, og hun glæder sig over at 
overtager forretningen. For - som hun 
siger - passer det godt sammen med 
tidens trend med at genbruge og ikke 
bare smide væk og købe nyt.
Skomagerforretningen er faktisk 
et lille klenodie, og er den sidste 
lille forretning, der er tilbage her i 
Sydvestkvarteret, hvor der ellers før 
hen har været bager, cykelhandler, 
trikotageforretning, bladkiosk og 
mange små købmandsforretninger, 
som nu er erstattet af flere større 
supermarkeder langs Haderslevvejen.

Bladet ”Sydvesten” ønsker Trine 
velkommen som selvstændig i 
Sydvestkvarteret og håber, at hun kan 
videreføre skomagerforretningen i 
rigtig mange år.

Skomagerværksteder er i Danmark påvist allerede i Vikingertidens byer. Faget nævnes i 1100-tallet, og skomagerne var 
blandt de mest talstærke. 
Skomagerne var den første store håndværkergruppe, der blev påvirket af den industrielle udvikling i slutningen af 
1800-tallet, idet skofabrikker tidligt fik symaskiner, kædestingssålemaskiner og såleformspresser m.v. og overtog stadig 
mere af skofremstillingen, mens skomagerne sad tilbage med forsåling og andre reparationsarbejder. 
Nu om dage kan man også få nye såler på sko og støvler på en hælebar. 
Skomageruddannelsen er siden 1991 en erhvervsuddannelse med specialerne nådler, ortopædiskomager og 
serviceskomager.

Trine og far Tonny i deres foretning

Her 
vises 
nogle 
gamle 
værk-
tøjer 
frem
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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.

Udnyt din friværdi og få råd til dine drømme

Er du 
boligejer, 

og har du af-
draget på dit 
lån i mange 
år efterhån-
den? Så har 
du formentlig 
opbygget en 
pæn friværdi i din bolig, som du kan 
bruge på at gøre nogle af de ting, du 
drømmer om .

 
Friværdien kan du bruge til at renove-
re din bolig, købe en ny bil, tage ud at 
rejse eller noget helt fjerde .

- Vi oplever, at især den ældre 
generation, som er gået på pension, 
gerne vil have et større økonomisk 
råderum, som de for eksempel kan 

bruge på oplevelser, nu hvor de har 
fået mere tid, fortæller Martin Fugle-
berg Smed, filialdirektør i Vestjysk 
Bank, og fortsætter:

- Samtidig har de ofte en stor fri-
værdi, som de med fordel kan udnyt-
te . Hvis du højest mangler at betale 
60% af dit realkreditlån tilbage, har 
du mulighed for at omlægge lånet og 
få en større grad af økonomisk frihed . 
Det betyder, at du selv kan vælge, om 
du vil afdrage på dit lån, og hvor 
meget du vil afdrage . Du kan vælge 
helt op til 30 års afdragsfrihed .

Netop afdragsfriheden betyder, at 
man har mulighed for at blive boende 
i sit hus i mange år endnu og stadig 
have råd til at leve livet, som man har 
lyst til .

- Hvis man gerne vil sælge sit hus 

for at flytte i noget mindre, skal man 
selvfølgelig gøre det . Men har man en 
stor friværdi, behøver man ikke sælge 
for at få et større økonomisk råderum 
i sit liv, siger Martin Fugleberg Smed .

Lad os kigge på dine muligheder  
- Vil du gerne høre mere om dine 
muligheder for at udnytte din frivær-
di, så kontakt os og lad os få en snak . 
Det er naturligvis helt uforpligtende, 
slutter Martin Fugleberg Smed .

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

Foredrag i Kvarterhuset
Tirsdag, den 28. september 2021 

kl. 15.30 - 17.15.
Pris pr. person kr. 20,-

Neuropsykolog Dorte Jacobsen 
fortæller

om at acceptere sin eller sine pårørendes sygdom.

Tilmelding - senest den 24. september 
til 

Inger på inger1953@gmail.com 
eller telefon nr. 23 96 19 53

Arrangør: Hjerneskadeforeningen Kolding

Glaskunst i Kvarterhuset

Måske har I ikke tænkt 
over eller set det store 
kunstværk over ind-
gangspartiet ud mod 
Junghansvej udført 
af kunstneren Johan-
nes Cramer-Møller . 
Prøv`at se op over 
døren næste gang, du 
kommer i 
Kvarterhuset . 
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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

Vi starter vore IT hold 
op igen i september 
2021.
Jørgen og Peter er 
klar med almen hjælp 
til	pc,	tablet,	smartfon	
samt hjælp til internet, 
NemId m.m. 
den 13. september 
kl. 10:00 .
Ingen tilmelding, 
Mød op, alle er 
velkommen.
 
Peter starter 
billedbehandling tirsdag 
den 14. september 
kl. 10:00. Mød op hvis 
det er noget for dig.

Harry starter 
videoredigering mandag 
den 6. september 
kl. 14.00.

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

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

Mandag kl. 14.00 - kl. 16.00 Videoredigering

Tirsdag kl. 10.00 - kl. 12.00 Lær om billedbehandling



30

Sydvesten

Der er forskellige 
kunstnere der løbende 
udstiller i Kvarterhuset.

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

Ønsker man, at udstille i Kvarter-
huset kan man rette henvendelse 
til Lisa og Mario - 
på mail: 
kvarterhuset.udstilling@gmail.
com

       Kunst i Kvarterhuset

I Kvarterhusets lokaler udstiller Karl 
Schmidt sine malerier indtil udgangen 
af august måned 2021.

Onsdag den 16 . juni havde Karl 
Schmidt og Kvarterhuset inviteret til 
fernisering  i Kvarterhusets lokaler .

De mange fremmødte fik sig et godt 
indblik i de overvejelser og ideer, 
som Karl Schmidt har med sine 
malerier .

Efter en kort orientering over et glas 
vin fik de fremmødte lejlighed til 
at gennnemgå udstillingen, som fik 
mange fine kommentarer og roser 
med på vejen .

Malerierne er ophængt i Kvarterhuset 
indtil udgangen af august måned .
 

Fernisering i Kvarterhuset

Ineke Platenkamp udstiller i 
Kvarterhuset fra september 
måned .
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Jazz i Kvarterhuset
Som følge af Covid-19 har vi 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 overholde de restriktioner, der er gældende 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.

          Jazz med Neanders 
         lørdag den 11. september 2021
       kl. 12.00 - 15.00

Jazz med Buffetten Jazz & Blues Band lørdag 
den 9. oktober 2021 - kl. 12.00- 15.00

Tilmelding til Neanders:
Start den 16. august på telefon 

nr. 30 35 44 24
Man tilmelder og betaler for:

 - antal personer og
 - antal stk. "snitter" m/valgt   
     pålæg  
 - betaling via MobilePay eller bank  

 Entrè pr. person kr. 100,00.
 "Snitter" pr. stk. kr. 16,-
 
 Sidste frist for tilmelding fredag den
  3. september 2021.

Tilmelding til Buffetten Jazz
Start den 6. september på telefon 

nr. 30 35 44 24
 Man tilmelder og betaler for:
 - antal personer og
 - antal stk. "snitter" m/valgt   
     pålæg 
 - betaling via MobilePay eller bank 

Entrè pr. person kr. 100,00.
"Snitter" pr. stk. kr. 16,-

 Sidste frist for tilmelding fredag   
     den 1. oktober 2021.

Valg af pålæg  "snitter" pr. stk. kr. 16,-:
 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
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Nyt fra
Gademix

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

Email: 
gademix@kfumsoc .dk

Det har været en skøn sommer 
ved Gademix . Vi har været til 

Jels Vikingespil, Jalila har serveret 
lækker mad i kolonihaven og en flok 
drenge har været på tur for at købe nye 

skateboards til Gademix . 
Første uge i sommerferie tog en stor 

flok børn, unge og frivillige på 4 dags 
jordbrugslejr på Hansenbergs Organia 
lige udenfor Kolding . Det var en fanta-
stisk lejr, hvor der blev passet hunde og 
mange eksotiske dyr i zoo . Gademix’s 
børn og unge viste, hvor seje de er og 
prøvede at holde slanger og gå ind til 

mange sjove og spændende dyr, hvor 
der skulle fjernes lort og fodres . 

På lejren fik vi besøg af Hanne og 
Tine fra Aktiv-Fritid og af Pernille fra 
Center for Digital Pædagogik . Traditio-
nen tro spiste vi en masse selv-plukke-
de jordbær og spillet en masse fodbold 
Den sidste aften på jordbrugslejren 
blev brugt på en stor fest med ny-flettet 
hår, dans, sodavands-drinks, høj musik 
og godt gang i røgmaskinen .

Der var også god tid til at være krea-
tiv, spille rundbold, lave bål og hygge 
med nye og gamle venner . 

1000 tak til alle, som har været til at 
gøre Jordbrugslejren 2021 til en super 
god ferieoplevelse!

Vi åbner igen mandag d . 9 . august 
kl .14 .00 VI SES .

Siden sidst!
Det er skønt, at unge igen kan mødes 

og hygge sig rundt i Kolding og i Syd-
vestkvarteret efter et langt Corona-år . 
MEN det er ærgerligt, når en stor flok 
unge skaber utryghed, efterlader glas-
skår rundt om trampoliner og har øde-
lagt Gademix’s 2 trampoliner . Vi ved, 
at det er meget få af disse unge, som 
bor i Sydvestkvarteret . Vi håber, at alle 
vil være med til at passe på vores ting 
og skabe tryghed, så unge og alle andre 
kan hygge sig uden at ødelægge noget . 

Skater-eftermiddage
Efter sommerferien afslutter vi vores 

tilbud til alle børn og unge fra Sydvest-
kvarteret, som vil lære at SKATE eller 

allerede kan et par tricks . 2 torsdage 
kl .14 .30-16 .30 får vi besøg af skaterin-
struktør . Du kan låne skateboard og 
hjelm eller du kan medbringe dit eget 
udstyr . Du finder Kim Batiste eller en 
af de andre instruktører ved den nye 
multibane mellem Gademix og Pulzi-
on . 

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 . Hvis du bliver 
mindst 10 år i år, kan du komme med 
på jordbrugslejr . 

Du kan støtte os på mobilepay 
32113 . Vi er afhængige af private spon-
sorer, 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

ÅBNINGSTIDER :
Mandag til torsdag kl .14 .00-16 .30 og 

igen mandag til onsdag kl .19-21 .30 .
Torsdag aften er åbent for ”Go 

Gaming” . Go Gaming er et nyt Gamer-
fællesskab til drenge mellem 14 og 19 
år . Hvis du kender nogen, så kontakt 
Viktor og om der er plads på holdet .  

Kom ind i Gademix og hør, hvad der 
sker .

Gademix drenge køber nye skateboards

Jalila serverer lækker mad i kolonihave

Dias fødselsdagskage

Ødelagte trampoliner ved Gademix
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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 . 

Børn og unge hygger og hjælper til på Jordbrugslejr/Organia .

Sommersjov uge 30 for hele familien
For 22. gang har Uge 30’s Venner arrangeret 4 dage med sjov og aktiviteter for børn og unge i Sydvestkvarteret. 
Det er en god tradition med familiehygge, rundbold, bål, fotoboks og udflugtsdag. 
Også i år havde vi nye tiltag fx sæbekasse-bygning, cirkusskole og markedsdag med loppemarked.
I år gik udflugtsdagen til Baboon City i Herning – skønt med et kæmpe stort legeland, når det regnede udenfor. 
Dagen sluttede med teater-underholdning i det store cirkustelt på pladsen udenfor Gademix. 

Tak til Bovia, Germa, Kolding Kommunes Kulturafdeling, BylivKolding, Kvarterhuset, Kristkirken, Føtex, Rema1000, 
Cirkus Trapez og alle frivillige som har hjulpet og gjort det muligt at vi igen kunne give gode ferieminder til børn og unge 
fra Sydvestkvarteret. 
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Mandag
Kl . 09 .00 PC begynderhold
 og IT-cafè
Kl . 09 .00 Dagplejerne
Kl . 09 .00 Cykelklubben 
Kl . 10 .00 Kreativt værksted
Kl . 10 .00 "Humør dans"
 (ulige uger- start 13/9)
Kl . 13 .00      Kunsthold 
Kl . 14 .00 Videoundervisning
Kl . 19 .00       Bryglaug
 (ulige uger)

Tirsdag
Kl . 09 .00 Dagplejerne
Kl . 09 .00 PowerJobSøgerne
Kl . 10 .00 Stolegymnastik
Kl . 10 .00  PC billedbehandling
Kl . 18 .00 Cykelklubben
Kl . 18 .30 Kunsthold
Onsdag
Kl . 09 .00  Dagplejerne
Kl . 09 .30  PC få nye ideer
Kl . 09 .30  Kunsthold 
Kl . 13 .30  Bankospil
Kl . 16 .00  Sy-hold
Kl . 16 .30 Lungekor

Torsdag
Kl . 09 .00      Dagplejerne
Kl . 09 .00       PowerJobSøgerne
Kl . 13 .00      Kreativ værksted
Kl . 13 .00       Strikkecafè
Kl . 18 .00      Cykelklubben
Kl . 19 .00      AA-møde

Fredag 
Kl . 09 .00      Legestue 

Søndag
Kl . 09 .00     Cykelklubben

Kvarterhusets 
faste aktiviteter

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

Kvarterhusets  
enkeltarrangementer

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

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

Mandag, den 16. august
Kl. 09.00 -
Start tilmelding t/jazz 11/9
Onsdag, den 25. august
Kl. 19.00-21.00
"Syng dig glad" m/Jørgen Juhl
Fredag, den 3. september
Sidste frist for tilmelding til  

  jazz den 11/9
Mandag, den 6. september
Kl. 09.00 -
Start tilmelding t/jazz 9/10
Lørdag, den 11. september
Kl. 12.00 - 15.00
Frokostjazz m/Neanders Jazz   

  Band
Mandag, den 13. september
Kl. 09.30 - 12.00
Humørdans starter
Tirsdag, den 28. september
Kl. 15.30 - 17.15
Foredrag-Hjerneskadeforen .
Onsdag, den 29. september
Kl. 19.00 - 21.00
"Syng dig glad" m/Jørgen Juhl
Torsdag, den 30. september
Kl. 16.00 - 17.00
Fernisering m/Ineke 
Plantenkamp
Fredag, den 1. oktober
Sidste frist for tilmelding til  

   jazz den 9/10
Mandag, den 4. oktober
Kl. 09.00 -
Start tilmelding t/jazz 30/10
Tirsdag, den 5. oktober
Kl. 15.30 - 17.15
Tirsdagstræf-Hjerneskadeforen
Fredag, den 8. oktober
"Sydvesten" udkommer

Lørdag, den 9. oktober
Kl. 12.00 - 15.00
Frokostjazz m/Buffetten Jazz  

   og Blues band
Fredag, den 22. oktober
Sidste frist for tilmelding til
jazz den 30/10
Onsdag, den 27. oktober
Kl. 19.00 - 21.00
"Syng dig glad" m/
Jørgen Juhl
Lørdag, den 30. oktober
Kl. 12.00 - 15.00
Frokostjazz m/Paul Harrison  
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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.


