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Amanda kyed Andersen
vandt dM i skills inden for
frisørfaget. Privatfoto

Amanda er
Danmarks
dygtigste
frisør
skills
express

express5@jfmedier.dk

kolding: Det er andet år i
træk, at 21-årige Amanda Kyed Andersen har kvalificeret sig til DM i Skills som frisør, men i år vandt hun som
Danmarks dygtigste frisør.
Hun uddanner sig til frisør
på Syddansk Erhvervsskole i
Odense og har læreplads hos
Holk Intercoiffure i Kolding.
Amanda har siden marts
trænet to-tre timer to gange om dagen. Heller ikke i
weekenden har Amanda ligget på den lade side. Hun har
valgt at bruge sin fritid på intensiv træning på især de
ukendte discipliner til konkurrencen.
Amanda fik smag for frisørfaget, da hun hjalp til i en
nystartet salon under sit sabbatår. Hun blev bidt af kundekontakten og den varierende hverdag og startede på
frisøruddannelsen. Amanda
har igennem sin uddannelse
været i praktik hos forskellige saloner, inden hun slog
rødder hos Holk Intercoiffure i Kolding.
- For mig var frisører nogle, der sad ude i baglokalet og
hyggede sig, men siden hen
begyndte jeg at forstå, hvor
kreativt man kan gøre det, og
at det er et håndværksfag eller næsten en kunstart. Man
får lov til at ændre en persons
udstråling på en time, udtaler Amanda Kyed i en pressemeddelelse.

Poul erik
var en
legende
i kajakkredse

Poul Erik Jensen, der levede rigtig
meget af sit liv i kajakken på Kolding
Fjord, skal også stedes til hvile i
fjorden, hvor hans aske skal spredes.
nekrolog
niels Gandrup
ltu@jv.dk

kolding: I 57 år var han aktiv og ivrig engageret i Kolding Kajak Klub. Han var en
legende i klubbens historie.
44 år i træk havde han gennemført verdens største kajakløb Tour de Gudenå, hvor
han roede 120 kilometer. En
strækning, der strakte sig fra
Skanderborg i syd til Randers
i nord. Dette løb blev et omdrejningspunkt for Poul Erik
Jensen, der hvert år den anden weekend i september
stillede op med sin kajak og
deltog i det omfattende og fysisk krævende løb. Først som
68-årig i 2012 stoppede han
denne aktivitet. Men han
fortsatte med at ro på Kolding Fjord, og hans passion
var i mange år at ro Fænø
rundt.
Han var æresmedlem af
Kolding Kajak Klub, hvor
han stillede hver tirsdag til
fælles spisning og socialt
samvær i klubbens lokaler.
Poul Erik Jensen fyldte meget i klubbens historie, som
ivrig langtidsroer, ofte i dagstimerne.
Søndag blev Poul Erik Jensen syg, mens han roede på
Kolding Fjord. Heldigvis blev

Fakta
eFterladte
Poul Erik Jensen efterlader
hustruen Kirsten Elisabeth
samt sønnen Peter Martin
i Kolding,og døtrene Hanne
Elisabeth i Skive og Mette
Charlotte i Århus.
Hertil seks børnebørn.
Poul Erik Jensen, der var
æresmedlem af Kolding
Kajak Klub, bisættes på
tirsdag fra Harte Kirke.

han set fra land i Rebæk, og
hjælpen kom hurtigt ud til
ham i kajakken.
Han blev reddet i land
og ført til Kolding Sygehus,
hvorfra han blev transporteret videre til Odense Universitets Hospital, hvor han døde ti minutter senere. Det var
et blodkar i hovedpulsåren,
der var sprunget og lægerne
var ikke i stand til at redde
hans liv.
- Hvis ikke han var blevet
reddet på fjorden, var han
druknet der. Det havde vi
som familie været meget kede af. Derfor er vi meget tak-

nemmelige for, at en borger
fra land observerede ham syg
i kajakken, fortæller afdødes
søn Peter Martin Jensen, der
selv er aktiv roer.

stedes til hvile i fjorden

Helt naturligt for familien
skal Poul Erik Jensens aske
spredes ud i vandet over Kolding Fjord.

- Det havde altid været fars
ønske, når han døde, så det
ønske opfylder jeg efter bisættelsen fra Harte Kirke på
tirsdag i næste uge. Jeg vil tro,
at far har roet 20.000 kilometer på Kolding Fjord og Lillebælt, så hvad vil være mere
naturligt end, at han også
stedes til hvile der, lyder det
fra sønnen.

Det var ikke med Poul Erik
Jensen bedste vilje, at han
stoppede med at ro Tour de
Gudenå men simpelthen af
helbredsproblemer. Men
så fortsatte han til gengæld
med at ro sine ture på fjorden til Agtrupvig eller Løverodde. En rotur på 10-15
kilometer, fortæller Peter Ellemose, næstformand i Kol-

To lokale badmintonpiger løb med danmarksmesterskabet
dM

express

express2@jfmedier.dk

kolding/greve: I weekenden
blev der afviklet DM i badminton for ungdom i Greve
hallerne i København. 347 af
Danmarks bedste ungdomsspillere fra 53 klubber landet

over deltog. Heraf Danmarks
38 bedste U17 pigespillere, lyder det i en pressemeddelelse.
To lokale første års U17 piger fra Trekantomådet - Simona Pilgaard, Fredericia og
Emilia Nesic, Christiansfeld vandt suverænt DM i damedouble i U17. Alle indledende
kampe blev vundet i to sæt

og finalen så overbevisende
som 21-18 og 21–12.
Simona vandt i øvrigt også damedouble i 2018 som 2.
års U15 spiller. Såvel Simona
som Emilia har gennem flere
år trænet i Kolding Badmintonklub ved ungdomslandsholdstræner Steen Thomsen.
Seneste sæson har de trænet
og spillet i Odense OBK ved

cheftræner Lennart Engler,
som ved Galla aftenen i Greve blev kåret med årets talenttrænerpris.
Selvom Simona og Emilia
kun er 15 år gamle, så spiller
de begge på Odense OBK's
voksne ligahold. Begge håber at blive udtaget til Europamesterskaberne, som spilles i slutningen af august i år.

På 1. plads podiet ses simona Pilgaard (t.v.) og emilia nesic
(t.h.). PR-foto
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navneredaktionen Laust tuxen Hedegaard

Har din nabo fødselsdag? er din genbo blevet forfremmet? eller har du andet navnestof, du synes
skal i avisen? Vi tager imod både færdige navneomtaler og tip til nyheder. Medsend eller vedhæft et
foto af personen, du ønsker omtalt. det er naturligvis gratis at få mærkedage, nekrologer, mindeord og omtaler af navnenyheder med på MennesKer-siderne. Mail til: mennesker.kolding@jv.dk

m e n n e sk e r 03
Få dit arrangement med
Send en mail til redaktionen

det sker
OnsdAG
10-12: Mungo Park Kolding,
Fredericiagade 1: Kaffe og
jobsøgning - mulighed for sparring, idégenering og konstruktiv
feedback. arr.: Jobværket.
16: sundhedscentret, sygehusvej 6: Åbning af udstillingen
- "12 mænd står frem". en
portrætudstilling om mænd med
sygdommen kræft. arr.: sundhedscentret.
17-19: trapholt, Æblehaven 23:
Vurderingsarrangement med
Lauritz.com. arr.: trapholt.
19: Kolding Bibliotek: Mød forfatteren Mathilde Walter Clark. arr.:
Litteratur6000.
19-21: Bramdrupdam sport- og
Mødecenter, Bramdrupskovvej 110: Foredrag med Katrine
gisiger. Billetter: www.katrinegisiger.dk.
19-21: Kolding Bibliotek: Klubben Coding Pirates. arr.: Coding
Pirates.
nordisk Film Biografer kolding
skovvangen 42, tlf. 7013 1211
Onsdag 10.4
11.30, 15.20, 18.45: dronningen
– 2d
11.40, 14.15: Hacker – 2d
11.40: ternet ninja – 2d
13.30, 15.50: dumbo – 2d, engelsk tale
13.50: sådan træner du din
drage 3 – 2d, dansk tale
13.50, 16.10, 19, 21.15: Pet sematary – 2d
15.20, 18.20, 21: shazam – 2d
16, 18.20: green Book – 2d
16.20, 21.10: us – 2d
18.30: after – 2d
18.30, 21.15: Captain Marvel – 2d
21.20: a star Is Born – encore
– 2d
21.30: selvhenter – 2d

søndag fik Poul erik jensen et ildebefindende i sin kajak og blev reddet i land. Men blot ti minutter efter ankomsten til sygehuset
døde han. Privatfoto
ding Kajak Klub i forbindelse
med Poul Erik Jensens død.
Han tilføjer, at afdøde også var foregangsmand for ved
spisningerne i klubhuset om
tirsdagen at råbe hurra for
dagens kokke.

elskede også skisport

Poul Erik Jensen havde stort
set alle dage boet i Kolding.

Som 20-årig blev hans interesse for kajakroning vakt.
Han var uddannet speditør
hos H. Daugaard på Kolding
Havn, men det blev som eksportchauffør, han arbejdede
størstedelen af livet. Det var
hovedsagelig med ture til Italien. Selv efter pensioneringen kørte han af og til turene
til udlandet som ferieafløser.

I 1973 byggede Poul Erik
Jensen sammen med hustruen hus på Alpetoppen i
Kolding. Huset havde siden
dannet rammen om familiens hverdag.
Men også skisport havde
Poul Erik Jensens store interesse. Det gjaldt både langrend og alpint.
- Han lærte os børn at løbe

på ski. Han var jo et udpræget naturmenneske, der elskede udelivet med dens udfordringer. Flere gange havde
han roet Fyn Rundt, ligesom
han havde roet flere gange
i Grækenland. Han var om
nogen langtidsroer, fortæller sønnen Peter Martin.
Men søndagens rotur blev
hans sidste.

nicolai Biograf & Café
skolegade 2, tlf. 7557 1871
10: Børnefilmpakke
10.30: den sidste gentleman
16.30: girl
17.30: tårnet
19: Western arabs
19.30: unge astrid
Hver onsdag
8-15: Børnefamiliehuset dyrehavevej 101: anonym rådgivning
for børn op til 12 år og deres
forældre. tidsbestilling på tlf.
7979 2857.

9-14: ungekontakten, el-Vej 2a.
Åben anonym rådgivning for
unge og forældre, tlf. 7979 2851 tid kan bestilles.
9.30-12: Midtgården, nicolaiplads: datastue.
10-11.30: Jens Holms Hus, nicolaiplads 2: Kirkecafé.
10.30-11.30: dagcentret Kløverhøj: Musikcafé.
12: teglgårdsvej 18.l: anonyme
alkoholikere holder møde.
13.30-16: Kvarterhuset, Junghansvej 121: Bankospil.
17: Bøgelund, Bramdrupskovvej 40: Motionsløb. arr.: Kolding
Motion.
17-19: Lejernes Landsorganisation, sct. Hedvigs Vej 2:
rådgivning.
17-23: angstlinjen, anonym telefonlinje, tlf. 7020 7170.
19-20: de Frie Fugle, Låsbygade
59: na-møde.
20-02: sct. nicolai-tjenesten (anonyme samtaler, når livet gør
ondt). tlf. 70 120 110.
Åbningstider i dag
5.30-21: slotssøbadet, Hospitalsgade 16.
8-21: Kolding Bibliotek, slotssøvejen 4.
9-11: Kolding Minibys værksted,
Chr. 4. Vej 53.
9-15: Kvarterhuset, Junghansvej
121.
9-15: de Frie Fugle, Låsbygade
59.
9-15.30: dagcentret Olivenhaven,
Munkevænget 10.
9-16: nicolai for børn, skolegade
2C.
9-16: aktivitets- og servicecenter, norgesvej.
9-16: Floraklubben, ny Vestergade 8.
9-16: OK-Klubben, Ålegården.
9-17: genbrugspladserne
gejlhavegård, Bronzevej 4. Åben
med bemanding. (Bronzevej 5
døgnåbent, ubemandet).
9.30-15.30: dagcentret stentoft,
sdr. stenderup.
9.30-14: aktivitetscenter toften,
Bramdrupdam.
10-17: Museet på Koldinghus,
Koldinghus 1.
10-18: geografisk Have, Chr. 4.
Vej 23.
10-18: Kolding Miniby, Chr. 4. Vej
23.
10-20: trapholt, Æblehaven 23.
10-22 (solnedgang): Bramdrupdam Fodboldgolf, skovæblevej 3.
11-15: Kolding stadsarkiv,
nicolai-Historie, skolegade 2B.
11-16: dansk sygeplejehistorisk
Museum, Fjordvej 152.
13.30-17: aktivitetscentret Centrum, Vestergade 3, almind.
18.30-20: selvhjælpsgruppen
smart recovery, Låsbygade 59.

Xenia kom på podiet ved DM i Skills
Uddannelse
express

express11@jfmedier.dk

kolding: Xenia Dalgaard Sørensen, der er i lære på Hotel
Koldingfjord, er Danmarks
tredjebedste tjenerelev.
Det står fast efter DM i
Skills i Arena Næstved, hvor

Xenia Dalgaard Sørensen fik
en topplacering. Her skulle hun blandt andet lave en
orientalsk salat med kylling,
flambere crêpes almonde og
servere tre retter med tilhørende vine for gæsterne.
- Det har været en fed og
lærerig oplevelse, for det er
kun dig selv, der kan gøre
tingene. Det bedste har væ-

ret at få muligheden for at
være med. Mit mål var at nå i
finalen, siger Xenia Dalgaard
Sørensen i en pressemeddelelse.
Det var først for et par uger
siden, at den 21-årige tjenerelev fra Fredericia fik chancen for at være med ved DM
i Skills. En deltager fra en anden skole sprang fra i sid-

ste øjeblik - og Hansenberg
sprang til.
Administrerende direktør
ved Hotel Koldingfjord, Peder J. Madsen, glæder sig over
skolens hurtige reaktion.
Xenia Dalgaard Sørensen
bliver til juni udlært tjener
fra Hotel Koldingfjord, hvor
hun er blevet fastansat.

Administrerende
direktør ved Hotel
koldingfjord
Peder j. Madsen
havde taget turen
til næstved for
at bakke Xenia
dalgaard sørensen
op. PR-foto

