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mennesker
Det er vigtigt for mig, at de butikker, der i

dag ligger i Klostergade, kan få tilbudt

tilsvarende lejemål med nogenlunde

samme husleje.

METTE SCHUMACHER,
Citychef – om byggeplaner

ved Klostergården,
SIDE 6-7

,, sagt

80 ÅR
Tommy W. Larsen, Hou-
ens Odde 3, Kolding fylder
fredag 80 år. 
I den anledning vil han væ-
re at finde i marinestuen
torsdag, den 24. januar
mellem kl. 15 - 18. Her vil
der blive budt på kaffe og
kage samt øl og en dram.
Medlemmer fra Koldings
Officerforening, Sømands-
foreningen og Kolding Ma-
rineforening er meget vel-
komne.

80 ÅR
Andreas Petersen Lange,
Kingosvej 17, fylder tors-
dag 80 år. 

25-ÅRS JUBILÆUM
Finn Cramer Jensen har
25-års jubilæum på Alfa La-
val.
Finn startede
som teknisk
assistent i
konstruk-
tions- og ud-
viklingsafde-
lingen, hvor
han startede
med at arbejde med indike-
ringsenheder til ventiler.
Finn fik oparbejdet en stor
viden om automation og
overtog efter nogle år pro-
duktansvaret for alle indi-
keringsenheder.
Da vi skulle udvikle Think-
toppen blev han projektan-
svarlig for dette projekt og
vi fik udviklet et unikt pro-
dukt, der stadigvæk efter
13 år på markedet er et af
de bedste produkter af sin
art.
I dag arbejder Finn som
projektleder, hvor han pt.
er ansvarlig for udviklin-
gen af en ny membranven-

tiltype, som vil blive lance-
ret i første halvår 2013. 
Finn er en ærlig, pålidelig
og stabil medarbejder, der
sætter en stor ære i at over-
holde indgåede aftaler og
ikke går på kompromis
med kvaliteten i sit arbej-
de.
Finn bruger sin fritid sam-
men med sin familie og
står gerne i køkkenet eller
starter Weber-grillen når
der skal laves mad. Pga. af
ferie fejres jubilæet den 25.
januar i Gefion fra kl. 10-
12.

DØDSFALD
Georg O.A. Rømer Lar-
sen, Vamdrup, 82 år. 

Jenny H. Juul, Kolding, 99
år. 

LEGATER
Ved musikskolens nytårs-
koncert blev der uddelt le-
gater til de mest lovende
unge musikere - to gange
10.000 kroner. Modtagere
var Anne Marie Nørhede
Jakobsen, bratsch, og Ma-
ja Freese, cello.
Begge er på den konserva-
torieforberedende linje
MGK.
Anne Marie fik overrakt sin
pris på 10.000 kroner ved
første koncert, der begynd-
te søndag klokken 14,
mens Maja fik sine 10.000
ved anden koncert, der be-
gyndte klokken 16.
Legatfonden er oprindelig
baseret på en gave fra den
lokale »Jubilæumsfonden
af 12. august 1973«, der
også siden har doneret til
udviklingen af unge musik-
talenter.

navnenyt

Vitas Drenge, der er en
madklub for mænd, dyrker
nu på 8. år madkunst i Me-
jeriet i Hjarup under Vita
Kjær Poulsens ledelse.

Klubben så dagen lys, ef-
ter Flemming Jensen fra
Hjarup Landsbyforening
spurgte Vita Kjær Poulsen,
om hun ville hjælpe et hold
mænd med at lave mad. 

I første omgang sagde
hun beskedent nej tak. Det
blev til et ja, hvis der ikke
var flere end 10-12 deltage-
re på holdet. I dag er der 18
medlemmer og fem på ven-
teliste. 

– Jeg glæder mig altid til,
at vi skal mødes. Der er en
helt fantastisk stemning.
Mændene er gode til at lave
mad, og de hygger sig sam-
tidig. Mange af de unge fa-
milier, der er flyttet til om-
rådet, kendte jeg ikke tidli-
gere, men gennem mad-

klubben har jeg lært dem at
kende på en god måde.
Somme tider siger de unge
koner, at jeg skal give
mændene lektier for, så de
skal lave mad derhjemme,
men det gør jeg nu ikke, si-
ger Vita Kjær Poulsen. 

Hun har boet i Hjarup, si-
den hun i 1952 blev stuepi-
ge hos familien Wind-Friis
på gården Thomasminde.

– Jeg har været ansat på
Hotel Vamdrup, men ellers
er jeg selvlært i et køkken,
siger Vita.

Hun er nu 76 år og nyder
tilværelsen som pensionist. 

Festmad og vin
– Deltagerne er delt op i
mindre hold. Det hold, der
skal lave hovedretten,
kommer op til mig en uge
eller 14 dage før, klubben
mødes. Så sætter de menu-
en, og vi får skrevet op,
hvad der skal købes ind,
forklarer hun. 

Og det er festmad, der

dagensportræt

Vita går med
drengene i
køkkenet
VELBEKOMME: Herrerne sætter
festmad på menuen, når de seks 
gange om året står ved kødgryderne 
sammen med Vita Kjær-Poulsen. 

Af Lena Juul
Tlf. 7211 4231, lju@jv.dk

fordoble antallet af bævere
med sit rolige væsen og go-
de humør, så der nu er næ-
sten 40 bævere.

Med sit store engage-
ment giver hun børnene
mange oplevelser, og des-
uden er hun med til at
planlægge arrangementer-
ne.

Hun er med sit friske og

Hvert år uddeler Kultur- og
Fritidsudvalget prisen som
Årets leder i foreningslivet,
og vi vil i dag løfte sløret
for navnet på den første le-
der, der er nomineret.

Kirsten Schelde Rasmus-
sen har de seneste otte år
fungeret som bæverleder
hos KFUM-spejderne i Vam-
drup. Hun har formået at

positive sind en god hold-
spiller og altid klar med en
hjælpende hånd.

Kirsten udtaler, at hun fø-
ler, hun hører til hos bæ-
verne. 

– Den energi, entusiasme
og alder børnene har, gør
det enormt bekræftende at
være sammen med dem.
Den tid, jeg bruger som fri-

villig, føler jeg, jeg får fuldt
ud igen.

Bævergruppen kommer
med mange rosende ord
om Kirsten, der betegnes
som en motiverende leder
med stort engagement og
altid i godt humør. 

Se i morgen, hvem den
næste nominerede leder er.

jas

Vellidt spejderleder
FRITIDSFESTEN

Kirsten Schelde Rasmussen bliver måske årets leder? 


