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APPEL

Nyt forsøg Kongeskydning 
Lørdag d. 22. august hos Kolding Borgerlige Skydeselskab

Mødetid i Munkensdam 2, den 22. august kl. 7.50 antrædning.

Kl. 7.55 sidste års skyttekonge stiller op ved hovedefanen ( Peter L. Skov) 
Flaget går til tops kl. 8.00. derefter hyggeligt samvær i skydeselskabets lokaler, der 
vil blive serveret kaffe, rundstykker og ”en lille en til halsen”.
Senere vil skydningen afvikles.

Efter hovedskydningen vil familie-skydningen afvikles.

Der kan i løbet af dagen købes øl og vand.
Efter endt skydning vil der være præmieoverrækkelse. Der vil også blive budt 
velkommen, og overrakt medlemsemblem til nye medlemmer. (Emblemer efter-
sendes ikke)
          
Årets menu til kongeskydningen:
2 stk. Grillpølser serveret med kartoffelsalat og brød, hertil 1 øl eller sodavand til en 
pris af 50,- kr. pr. portion.
Bestilling kan ske ved køb af skydebiletter eller på tlf. 24 90 17 98

Salget af skydebilletter vil i år foregå hos bestyrelsen samt på Skydebanen på 
Platinvej om torsdagen frem til dagen. Skydebilletter som købes i forkøb koster 10 kr.
Billetter som købes på dagen vil koste 10 kr.

Vi håber, at der i år vil blive mødt stærkt op ”jo fl ere vi er, jo mere spændende bliver 
det”. 

Skytteformanden

Ps: sommer arrangementet afl yses i år pga. corona
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HUSK at vi skyder hver torsdag kl. 18.30 
på Platinvej 65, 6000 Kolding. Tag en 
broder med i bilen, eller tag din kone med, 
hvis du tør, det kunne være, at hun skyder 
bedre end dig. 
Der er altid kaffe på kanden og godt 
humør.

Skytteafdelingen

Personalia
April 2020

75 år.
Anders Juhl Andersen
Sven Erik Christensen
Erik Hundevad Andersen

80 år.
Poul Jacobsen
Jørgen Albertsen

90 år.
Knud Kidmose Jensen

Nye medlemmer.
Tim Frank Jensen

Afgået ved Døden:
Hardy Blond
Anders Lindberg
Ære være deres minde

Stillingsopslag

Da vores mangeårige kasser Marianne Pedersen ønsker at trække 
sig tilbage, søger bestyrelsen en ny kyndig afl øser som vil overtage 
kasser/bogholder jobbet, som indebære økonomi og regnskab – 
samt medlems kartotek.

Vedkommende skal ansøge efter foreningens vedtægter paragraf. 
(Stillingen er uden for bestyrelsen)

§ 36
Kassere, der tillige er selskabets bogholder og til hvilken stilling 
kun selskabets medlemmer her adgang, vælges af bestyrelsen 
blandt de ansøgende, hvorfor bestillingen ved opstående vakance 
bliver at bekendtgøre som ledig i 14 dage forinden dens besættelse. 
Bestyrelsen er berettiget til at antage professionel assistance til 
kassereren.

§ 37
Kassereren må stille sikkerhed for de betroede midler, kautionens 
størrelse, der bestemmes af bestyrelsen, angives, når stillingen 
bekendtgøres, kassebeholdningen må max være 3000 kr. 
Kassereren skal så vidt muligt bruge check/dankort eller anden 
tidssvarende betalingsmåde.

Ønsker man at søge denne stilling skal vedkommende indsende 
ansøgning og relevante data til:
Formanden på mail nielsop@gmail.com senest den 1. september 
2020 hvorefter bestyrelsen vil gennemgå de fremsendte 
ansøgninger og vende tilbage.

På bestyrelsens vegne
næstformanden
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Selskabets bestyrelse
Formand:
Niels Ole Priisholm
Hoppeshuse 8 – 6000 Kolding
Tlf. 24 64 47 02

Næstformand:
Bernt H. Sielemann.
Industrivej 12 a – 6580 Vamdrup
tlf. 40 32 53 80

Kasserer:
Marianne Pedersen
Tulipanvej 8 – 6000 Kolding
Tlf. 75 53 22 72

Sekretær:
Anette S. Astrup
Seestvej 39 – 6000 Kolding
Tlf. 26 46 86 30
 
Skytteformand:
Jens Chr. Nielsen
Vestergårdsvej 29 – 6051 Almind
Tlf. 24 90 17 98

Stiftelsen:
Carsten L. Jensen   
Gejsingvej 4c – 6600 vejen
Tlf. 28 11 22 86

Webmaster:
Allan  Hjort
Engløkke 23 – 6091 Bjert
Tlf. 26 10 72 00

Suppleant: Anders T. Jessen

www.dfbkolding.dk

TILFREDSHED SKABER TILLID - OG 
Vamdrup 
Revisionskontor
Jernbanegade 9 . 6580 Vamdrup
Tlf. 75 58 34 44 . Fax 75 58 36 37

ER OGSÅ TIL RÅDGIVNING!

WWW.MN-S.DK

.Gravsten, gårdsten og sten til firmaprofilering..Bordplader og vindueskarme i natursten..Skæring og boring i granit/marmor, beton og alle slags fliser..Lasergravering i poleret granit (Samt mange andre materialer)..Kranopgaver (Op til 11m.)

CVR-nr. 36 64 73 61
E-Mail: info@mn-s.dk

M. P.
Bogføringsbureau

Tulipanvej 8 ∙ 6000 Kolding
Tlf. 75 53 22 72 ∙ Mobil 40 17 22 73

m.p.bogforing@gmail.com

Den Kærlige Hånd
Rengøring samt lettere havearbejde 

Også snerydning     
Både private & firmaer

Den Kærlige Hånd Tlf. 30 861 097
HVIID ERHVERVSADVOKATER

Strandvejen 6 · 6000 Kolding
Tel.: 76 30 89 99 · Fax: 76 30 89 90
mail@hviid-law.com · www.hviid-law.com

Advokat Henrik Nøhr

Tegn et abonnement på
FORSVARSBRODEREN

4 numre leveret med posten.
Pris 80 kr. pr. år.

Kontakt Hanne Pedersen
Telefon 86 96 10 81

www.FORSVARBRODREN.DK
Email: abonnement@dfbmail.dk

V/KIM JESSEN

CHR. 3 VEJ 5 • KOLDING
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www.krist iansenvvs.dk

JENS KRISTIANSEN VVS
BLIK • VVS • FJERNVARME
VÆRKSTEDSVEJ 13  ·  6000 KOLDING

BYENS VVS’er

75 52 11 87

Udmeldelse eller
bortkommet kontingent 
opkrævning
Ved udmeldelse af foreningen og 
adresse ændringer bedes I kontakte:

Marianne Pedersen
tlf. 75 53 22 72

Er din opkrævning bortkommet kan 
du overføre dit kontigent på
7920-0001004755 husk fuld navn!
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De brølende 20’ere
Hidtil havde arrest, politi og retsvæ-
senet holdt til på byens rådhus, men 
pladsen blev for trang. Det ændrede 
sig med et slag, da byens nye domhus 
blev indviet i efteråret i 1921. Den im-
ponerende bygning tronede højt over 
byen ved den nye vej Domhusgade. 
Der gik mange år, før gaden fi k huse 
på den sydlige side, så Domhuset ikke 
behøvede at føle sig så ene. Domhuset 
blev tegnet af arkitekten Ernst Peter-
sen, der vandt en konkurrence om det 
nye hus. 

Flere andre statelige bygninger skød 
op i byen i 1920’erne.
På hjørnet af Jernbanegade og 
Fredericiagade blev i perioden 1921-
1924 opført en ny fi lial af Danmarks 
Nationalbank, der blandt andet stod for 
pengeforsyningen til det hjemvendte 
Sønderjylland. Arkitekt på denne, 
og mange andre bygningsværker, var 
Ernst Petersen.

Kort efter sin eksamen som arkitekt 
vandt han konkurrencen om et nyt 
Domhus i Kolding.
Kolding by stillede som krav, at 
arkitekten, der boede på Frederiksberg, 
skulle fl ytte til byen. Det gjorde han så. 
Familien købte hus på Schjørringsvej, 
hvor han også indrettede tegnestue.

Det var et klogt træk af Ernst Petersen, 
for han fi k hurtigt meget at lave.
Ud over Domhuset, der blev indviet i 
1921, tegnede Ernst Petersen også det 

Her var bommene ofte mere nede 
end oppe, og det generede trafi kken 
voldsomt. I stedet opførtes broen Buen 
over banen, og der skabtes en ny vej til 
havnen ad Sønder Havnegade. Det var 
så heller ikke helt problemfrit, fordi 
det kneb for mange heste at trække 
fuldt læssede vogne op ad Buen, for at 
komme over jernbanen.

Men det var ikke nok. En ny vej 
til byens sydlige nybyggerområder 
skabtes med opførelsen af viadukten 

sociale boligbyggeri Domhusparken 
overfor Domhuset, han tegnede Sct.
Hedvigs søstrenes hospital, der åbnede 
i 1928 lige ved siden af Domhuset. 
Han tegnede den nye købmandsskole 
på Haderslevvej som åbnede i 1927, 
blot for at nævne nogle af hans værker.
Vognmænd kørte naturligvis også 
gods inde i byen., 
Den kraftige motorisering sammen 
med udvidelsen af banegården 
medførte, at de første store 
gadegennembrud satte sit præg på 
Kolding by.
Byrummet- en mere nutidig betegnelse 
for gader, pladser og stræder, skiftede 
for alvor udseende i første halvdel 
1920’erne. 
Kolding Å blev omlagt så den fi k et nyt 
forløb syd om havnen. Havnen kunne 
så udvides med nye arealer langs den 
sydlige kaj.
For at skabe bedre forhold for trafi kken 
mellem byen og havnen lukkedes de 
to jerbaneroverkørsler for Slotsgade-
Toldbodgade og for Munkegade. 

for Østerbrogade over Koldings 
Sydbaner i 1923, og til afl astning 
af trafi kken gennem midtbyen, der 
endnu gik via Søndergade, byggedes 
Vesterbrogade i 1925-26.
Men så gik vejbyggeriet også i 
stå for en periode. Jo, det var ikke 
mindst den brølende fra de mange 
nye automobilmotorer, der skabte de 
brølende tyvere i Kolding.

Ernst Petersen

Landsskydningen på 50 meter afvikles i år:

Søndag den 23. August 2020 fra kl. 09.00
MED FORBEHOLD ANG. COVID-19 SITURTIONEN

på Kolding Bramdrup  Skydecenter
Plati nvej 65 - 6000 Kolding

Sidste Indskrivning på dagen kl.11.00
Tilmelding / indbydelser er sendt ud ti l alle selskaber 

Ønsker du at deltage i landsskydningen bedes du kontakte
Skytt e afd. Ved Jens Chr. Nielsen på tlf. 24 90 17 98

På Landsskydeudvalgets vegne
Med broderlig hilsen
Bernt H. Sielemann



Husk at melde flytning!

Afsender: Sielemann, Industrivej 12A, 6580 Vamdrup

Udlejning af lejligheder 
Stiftelsens lejligheder på Dyrehavevej
100-106, Kolding, udlejes fortrinsvis til
Medlemmer af selskabet.
Der er i alt 16 lejligheder, hvoraf de 4
lejligheder er på 36 m2, mens de øvrige
12 lejligheder er på 50 m2.
Optagelse på venteliste til en lejlighed
kan ske ved henvendelse til

Sielemann, tlf. 40 32 53 80.

Malerfirmaet
Claus Jeppesen

Bakkedraget 40
V. Nebel - 6040 Egtved

Tlf. 22 94 55 43

GODT HÅNDVÆRK TIL EN GOD PRIS

  
  

  
  
UUddlleejjnniinngg  aaff  lleejjll iigghheeddeerr    
Stiftelsens lejligheder på Dyrehavevej 

100-106, Kolding, udlejes fortrinsvis til 

medlemmer af selskabet. 

Der er i alt 16 lejligheder, hvoraf de 4 

lejligheder er på 36 m2, mens de øvrige 

12 lejligheder er på 50 m2. 

Optagelse på venteliste til en lejlighed 

kan ske ved henvendelse til 

 Bernt Sielemann, tlf. 40 32 53 80. 
 

 

 

 

 

 

www.from-grafisk.dk


