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2017 

 
Planlægningsgruppen var:  
Hanne, Birthe, Grethe, Lis, Bir-
git, Nina 
Fraværende: Bente, Helle, Ulla, 
Jette, Kirsten, Lene, Annemarie 
Gildemødet var arrangeret som 
et ”Ud af huset” møde med start 
på Nytorv i Kolding kl. 18.30, 
hvor vi mødte friske op i trave-
sko til en gåtur langs Kolding å 
ud til lystbådehavnen. Her be-
søgte vi på turen nogle af de 
pladser, som Kolding Kommune 
har valgt at kalde åsteder, der 
er forbundet af et sammenhæn-
gende stiforløb.  
Åstederne er et stykke moderne 
bydesign, som understøtter 
kommunens vision ”Kolding – vi 
designer livet” 
På turen fortalt Hanne om de 
enkelte åsteder, som vi kom 
forbi på vores gåtur.  

 
Hvis I er interesseret i at læse 
mere om åstederne, er der sidst  
en kort beskrivelse, men ellers 
kan man læse om åstederne 
på: 

 https://www.kolding.dk/bor-
ger/kultur-fritid/fritid-og-
idraet/oplevelser-i-natu-
ren/aasteder  
Vi kom også forbi lystunnellen 
under Østerbrogade ved SDU. 
Det er også et meget spæn-
dende projekt, som er et besøg 
værd. 
Efter 1,5 times gåtur med 
mange indtryk kom vi tilbage til 
By- og Udviklingsforvaltningen, 
hvor Hanne viste os rundt i hu-
set, og viste os de lækre loka-
ler. Det er store åbne kontor-
landskaber, hvor man har mu-
lighed for at trække sig tilbage 
til stillerum, hvis man har møde 
eller ønsker fuld arbejdsro. Her 
var også masser af kunstvær-
ker placeret overalt i huset som 
en påmindelse om, at kreativitet 
også gives bedre vilkår, når 
man omgiver sig med kunst, 
som kan stimulere til at tænke 
ud af boxen. På direktørgangen 
hang nogle meget smukke 
akvareller af Finn Ervald, som 
har lavet en akvarel for hver 
gang, afdelingen har udvidet el-
ler bygget nyt, og det er gen-
nem årene blevet til mange 
kunstværker, som også fortæl-
ler meget historie.  
Aftenen sluttede i et mødelo-
kale, hvor vi fik lækre sand-
wiches, kaffe, romkugler og ma-
kronkager og snakken gik ly-
stigt, alt imens vi også lige fik et 
par kortfilm, som Hanne rystede 
ud af ærmet: 
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1) Fisken, bækken og regn-
vandskloakken (morale – smid 
aldrig sæbevand og andre ting 
end rent vand i kloakken.) 
2) At designe – et design 
(hvad vil det sige af designe og 
hvad er produktet) 
Renate mindede os om, at der 
endnu var flyers-ruter, som ikke 
var afsat, men det var intet pro-
blem, da flere meldte sig.  
Nina takkede for den store ar-
bejdsindsats, som der var ydet 
på Frydenborg med hækklip-
ning og maling af borde og 
bænke. Det havde været en rig-
tig hyggelig dag, selv om der 
blev arbejdet ihærdigt.  
Aftenen fik alt for hurtigt ende, 
men tak til planlægningsgrup-
pen for en dejlig aften. 
 
Skriver suppleant 
Aase 
 
”Åhaven”: Blomsterne er om-

drejningspunktet for dette 

åsted. 

Der bliver masser af blomster at 
nyde, efter at der er sat 1.500 
blomsterløg og plantet 2.800 
stauder i den nye åstedshave. 
Mellem bedene er der sat 
bænke op, hvor man kan sidde 
og nyde åen, blomsterne og by-
livet. 
 

"Færden" er et af Kolding 
Kommunes åsteder - dvs. et 
af de opholdssteder langs 

Kolding Å, hvor man kan 
slappe af, hygge sig, lege og 
få motion. 

Pladsen er en mini-amfiscene, 

sænket ned i jorden ud til åen. 

Her kan man nyde roen, åen og 

omgivelserne. 
 

"Vinden i piletræerne" er et af 
Kolding Kommunes åsteder - 
dvs. et af de opholdssteder 
langs Kolding Å, hvor man 
kan slappe af, hygge sig, lege 
og få motion. 

På denne plads kan man sidde i 

den forsænkede plads og for-

tælle historier, og der må også 

gerne laves bål. 

Siddende yderst på plads kan 

man sidde og betragte Kolding 

Å. 
 

"Tingstedet" er et af Kolding 
Kommunes åsteder - dvs. et 
af de opholdssteder langs 
Kolding Å, hvor man kan 
slappe af, hygge sig, lege og 
få motion. 

1241. Årstallet i belægningen 
refererer til vedtagelsen af Jy-
ske Lov. 
Tingstedet er placeret foran 
Domhuset. 
 

Knudepunktet" er et af Kol-
ding Kommunes åsteder - 
dvs. et af de opholdssteder 
langs Kolding Å, hvor man 



kan slappe af, hygge sig, lege 
og få motion. 

Fra Knudepunktet kan man via 
nye trampestier udforske natur-
området ved åparken. 
Redskaberne på dette åsted 
kan bruges af både motionister 
og legende børn. 
 

"Spor i naturen" er et af Kol-
ding Kommunes åsteder - 
dvs. et af de opholdssteder 
langs Kolding Å, hvor man 
kan slappe af, hygge sig, lege 
og få motion. 

I betonen kan man se spor fra 
nogle af de dyr, der lever i eller 
omkring moseområdet ved 
åstedet. 
På åstedet "Spor i naturen" kan 
man slappe af og observere na-
turen ind over mosen eller ud 
over Kolding Lystbådehavn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


