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Gode 
historier fra 
vores 
fantastiske 
by, Kolding
Endelig kom dagen, hvor vi endnu engang kan 
præsentere et lokalt forankret Kolding magasin. 
Et magasin hvor vi bringer interviews med 
markante profiler, som helt ærligt deler ud af deres 
spændende historier. 

Dette forårs corona begivenheder vil gå over i historien, som en af de 

største udfordringer vi længe har haft. Der har været finanskrise, der 

har været krige og andre epidemier. Men for de flestes vedkommende 

har en katastrofe som corona aldrig været så tæt på. 16. marts var 

dagen, hvor Statsministeren lukkede Danmark, og stort set også hele 

restaurationsbranchen. Pludselig var intet som før, og vi befandt os i 

en virkelighed, ingen kunne forestille sig. Heldigvis er Danmark åbnet 

igen, og livet og hverdagen er delvist blevet normaliseret. Det betyder 

selvfølgelig også en ny udgave af SUPERHERO.

Og det er med stolthed, at vi i denne udgave af SUPERHERO VOL. 4 

kan præsentere ”Årets Kolding Borger” og verdenskendte cykelrytter 

Kasper Asgreen, samt mange andre Kolding profiler. Sæt dig til rette og 

lad de gode Kolding historier fange din opmærksomhed.

Tak til alle jer som bakker op om Kolding og os. 

Vi er her kun, fordi I er her. Tak 

God læsning

Mhv

Frederik, Nicklas, Tom & Morten

Vi glæder os allerede til 
Streetfood Kolding 2021



Kasper Asgreen er et af de hotteste navne på 
den internationale cykelscene. Den 25-årige 
koldinggenser rejser verden rundt for at køre 
mod verdens bedste cykelryttere. Men når der 
endeligt er tid til afslapning og fritid, så vender 
han hurtigt hjem til basen i Kolding. 

Af Frederik Muff

Foto: Line Klein / New Dawn, Vang Stensgaard 

Verdensstjerne 
med begge 
ben plantet 
i Kolding 

© Sigrid Eggers | Deceuninck - Quick-Step Cycling Team 

Det er i vinterhalvåret, at grundformen til en god sæson skabes. 
Derfor tager alle de professionelle cykelhold på træningslejr. 
Kasper Asgreen fører her an, da han og resten af Deceuninck-
Quick Step var samlet i Spanien forud for sæsonen. 

SUPERHERO Vinbaren 98 Vinbaren SUPERHERO

TV-helikopteren summer mens feltet nærmer sig Koldings brostensbelagte 

midte. Ude i horisonten kan man fornemme den rullende farvekollage af 

cykelryttere, der med stor hastighed brager af sted. 

Forrest sidder de blå-hvide ryttere fra Deceuninck-QuickStep. De passer 

på Kasper Asgreen. Det er ham, alles øjne er rettet mod. For nok var det 

stort, da han i forgårs erobrede den gule trøje på første etape. Men det 

bliver ikke meget større end at besøge sin hjemby iklædt den gule trøje 

som den førende rytter i  Tour de France. 

I 2020 er Asgreen i den gule trøje endnu ønsketænkning – men urealistisk 

er det ikke. For den 25-årige koldinggenser Kasper Asgreen har skrevet 

sig ind på den internationale cykelscene med store bogstaver. Som dansk 

mester i enkelstart og en af de store stjerner på verdens bedste cykelhold, 

Deceuninck -QuickStep, er den fremadstormende cykelrytter et af de 

bedste bud på en dansk førertrøje, når Tour de France næste år starter i 

Danmark og svinger vejen forbi Kolding. 

”Det er en kæmpe motivationsfaktor, at Tour de France kommer til 

Kolding. Og da løbet starter med en enkeltstart, så har tanken om at køre 

med om den gule trøje strejfet mig. Selvom jeg har benene placeret i den 

jyske muld, så er det svært ikke at tænke tanken,” siger Kasper Asgreen. 

Kendt på gaden efter flot fransk rundtur
Unge Asgreen høstede i 2019 stor lokal, national og international 

anerkendelse for sine flotte præstationer. Koldingenseren åbnede 

sæsonen med en andenplads i et af verdens største endagsløb, Flandern 

Rundt, inden han månederne efter var med helt fremme i store løb verden 

over. Efter et kort sommervisit i Danmark – hvor Asgreen blev dansk 

mester i enkelstart og vandt sølv i samlet start – gik turen til det franske, 

hvor en deltagelse i verdens største cykelløb, Tour de France, ventede. 

”At komme med til Touren var en kæmpe forløsning. Det er det største 

man kan køre som cykelrytter,” siger Asgreen, der under det tre uger 

lange etapeløb kom på alle cykelkommentatorers læber. 

Det var uundgåeligt, da Asgreen dag ud og dag ind var at se på TV-

skærmen i både feltet og i udbrud. Selvom koldinggenseren var oppe mod 

de allerstørste stjerner i cykelsporten, var han med til at præge løbet. Og 

det vakte genklang, da han vendte hjem til Kolding efter strabadserne i 

det franske.

”Folk kom hen og sagde ”godt kørt” og fortalte, hvordan de havde fulgt 

med i Tour de France. Når man sidder i et cykelfelt tre uger i streg, så er 

det ikke meget tid til at opleve opbakningen. Men jeg mærkede den, da 

jeg kom hjem,” siger Asgreen, der pludselig skulle vænne sig til at blive 

stoppet i gågaden. 

”Det var nyt for mig, men det hele har været meget positivt. Det er fedt, 

at folk følger med i det, jeg laver. Det sætter jeg stor pris på,” der i januar 

også kunne bryste sig af titlen som årets koldingborger. 



Et liv i en kuffert og en base i Kolding
Livet som professionel cykelrytter er lig med livet i en kuffert. 

De mange løb og træningslejre kræver stor rejseaktivitet, og 

en rytter som Kasper Asgreen er ude at rejse cirka 200 dage om året. 

De resterende dage bruger han i Kolding, hvor han sidste år købte 

hus, så han har en solid base at vende hjem til. 

”Når man rejser så meget, så betyder det meget at komme hjem 

til en god base. Det har jeg i Kolding,” siger Asgreen, der nyder at 

komme hjem mellem rejserne. 

”Jeg har vennerne og familien tæt på, så jeg kan godt lide at få et lille 

afbræk, når jeg endelig er hjemme. Det er rart at have en almindelig 

hverdag derhjemme, når jeg har en mere unormal hverdag, hver 

gang jeg er ude at rejse,” siger Asgreen, der ganske belejligt kan 

træne på de selvsamme veje, som han forhåbentligt skal køre på til 

Tour de France i 2021. 

”Første mål er at blive udtaget, så jeg kan komme til Kolding. Bare 

det at være en del af truppen til Touren kræver afsindigt meget og 

det er kun de allerbedste, der kommer med,” siger Asgreen. 

”Jeg er vildt motiveret. At køre i gennem sin hjemby i verdens 

største cykelløb er noget, jeg aldrig havde troet skulle ske.” 

KASPER ASGREENS 
ÅR PÅ CYKEL
Har 200 rejsedage om året
Kører 75 cykelløb om året 
Kører 32000 kilometer på cykel på et år 
Træner 1000 timer om året
Forbrænder godt 600.000 kalorier om året

© Sigrid Eggers | Deceuninck - Quick-Step Cycling Team

© Sigrid Eggers | Deceuninck - Quick-Step Cycling Team 
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rødvin ....................................................................................Glas / Flaske

Marius Rouge M. Chapoutier, Syrah/ Grenache, Languedoc, Frankrig ....................... 65 / 260

Y/M Côtes-du-Rhône, Syrah, Rhône, Frankrig ............................................................ 75 / 300

Château Vieux Moulin, Carignan/ Cabernet Sauvignon, Corbières, Frankrig ............. 75 / 300 

Louis Jadot, Gevrey-Chambertin, 1.Cru, Pinot Noir, Côte de Nuits, Frankrig ................... 1300

Château Durfort-Vivens, 2.Cru, Cabernet S./ Merlot, Margux, Frankrig ............................ 950  

Domaine Vincent & Sophie Morey, Pinot Noir, Bourgogne, Frankrig ........................ 110 / 440 

Château Poujeaux, Cabernet S./ Merlot, Medoc, Frankrig ................................................ 750 

Castello di Bolgheri, Cabernet S,/ Merlot/ Petit Verdot, Bolgheri, Italien ......................... 650

Zenato, Ripasso, Corvina/Rondinella/Oseleta, Veneto, Italien ................................... 95 / 380

Zenato, Valpolicella, Corvina/ Rodinella, Veneto, Italien ........................................... 75 / 300

Castello Romitorio, Brunello di Montalcino, Sangiovese, Toscana, Italien ..................... 1100 

Castello Romitorio, Super Tuscan, Syrah/ Petit Verdot, Italien ................................ 115 / 460

Pemo, Montelpulciano, Abruzzo, Italien ..................................................................... 65 / 260

Querceto, Gallo Nero, Sangiovese, Chianti Classico, Italien .................................... 110 / 440

Brovia, Barolo, Neibbiolo, Piemonte, Italien ...................................................................... 750

Legaris, Tinta Fina, Ribera Del Duero, Spanien .......................................................... 75 / 300

Peñafalcón, Tempranillo, Ribera Del Duero, Spanien ................................................. 95 / 380

Frontonio, Supersónico, Grenache, Valdejalón, Spanien (Natural wine) .................. 110 / 440 

PSI, Tempranillo, Ribera Del Duero, Spanien ..................................................................... 750

PSI, Magnum Tempranillo, Ribera Del Duero, Spanien ................................................... 1500

Flor de Pingus, Tempranillo, Ribera Del Duero, Spanien ................................................. 1600

Abril, Spätburgunder, Baden, Tyskland ....................................................................... 90 / 360

Chono, Pinot noir, Casablanca Valley, Chile ................................................................ 70 / 280

La Motte, Merlot/ C.Franc/ Malbec, Franschhoek, Sydafrika ..................................... 95 / 380

Chateau Ste. Michelle, Syrah, Washington Estate, USA ........................................... 85 / 340 

The One Black, Zinfandel, Syrah, Petit Sirah, Malbec, Cabernet S. USA .................. 110 /440

rosé
Henri Bourgeois, Pinot Noir, Loire, Frankrig ................................................................ 85 / 340

StoneBarn, Zinfandel, California USA ........................................................................ 65 / 260

Tommasi Chiaretto, Corvina/ Rondinella, Bardolino, Italien ....................................... 60 / 240 

Whispering Angel, Grenache/ Cinsault, Provence, Frankrig ....................................... 95 / 380

 

hvidvin ........................................................................................................Glas / Flaske

Les Berchets, Viogner, Vin de Pays d’Oc, Frankrig ...................................................... 55 / 220

Louis Jadot, Mâcon-Villages, Chardonnay, Bourgogne, Frankrig ................................ 95 / 380

Louis Jadot, Chardonnay, Chablis, Frankrig ......................................................................  500

Henri Bourgeois, Sauvignon Blanc, Loire, Frankrig ..................................................... 90 / 360

Bonnet- Huteau, Muscadet sur-Lie, Melon de Bourgogne, Loire, Frankring ............... 85 / 340

Famille Hugel, Sylvaner, Alsace, Frankrig ................................................................... 85 / 340

Demarie, Roero Arneis, Arneis, Piemonte, Italien ...................................................... 75 / 300 

Pighin, Pinot Grigio, Collio, Italien .............................................................................. 90 / 360

Tommasi, Trebbiano Veronese/ Garganega, Veneto, Italien ....................................... 65 / 260

Enate, Chardonnay, Somontano, Spanien ................................................................... 75 / 300

Frontoni, Macabeo, Valdejalón, Spanien (natural wine) ............................................. 85 / 340

Villa Huesgen, Riesling- KabiNett, Mosel, Tyskland................................................... 70 / 280

Domäne Wachau, Grüner Veltiner, Østrig ................................................................... 80 / 320

Chateau Ste. Michelle, Riesling, USA ........................................................................ 75 / 300 

Chateau Ste. Michelle 2015, Chardonnay, USA ................................................................ 550

Stratum, Pinot Gris, New Zealand .............................................................................. 90 / 360  

bobler
Albert Sounit, Crémant de Bourgogne Brut, Pinot Noir/ Chardonnay, Frankrig ........ 110 / 550

Albert Sounit, Caprice Rosé Demi Sec, Gamay/ Grenache/ Merlot, Frankrig ............. 85 / 425

Villa Marcello, Prosecco Brut, Glera/ Pinot Blanc, Italien  ......................................... 85 / 425

Nicolas Feuillatte, Champagne, Frankrig ........................................................................... 700

Henri Gireaud, Hommage à Francois Hémart, Champagne, Frankrig ............................... 1100

Dom Perignon, Champagne, Frankrig ............................................................................... 2200

Dom Perignon Magnum Champagne, Frankrig ................................................................ 5500

Henri Gireaud, Fût de Chêne MV, Champagne, Frankrig .................................................. 1800 

Krug, Grande Cuvée, Champagne, Frankrig ..................................................................... 2200

Veuve Clicquot, Champagne, Frankrig ............................................................................... 850

Veuve Clicquot Magnum, Champagne, Frankrig .............................................................. 1700

Louis Roederer Cristal, Champagne Brut, Frankrig .......................................................... 3300

Nicolas Feuillatte 12 L Magnum, Champagne Brut Reserva, Frankrig ............................10000

alkoholfri 
Riffel, Traubensaft Secco, Rheinhessen ..................................................................... 75 / 300
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fotograf
 Lasse Lagoni

Dalbygade 40H, 
6000 Kolding

25 36 70 51

lasselagoni.com

motiver der fanger

SUPERHERO Vinbaren 1716 Vinbaren SUPERHERO



Ladies & Gentlemen 

THIS IS ME

CIRCUS
GIN

P R O D U C E D  A N D  B O T T L E D  I N  D E N M A R K 

Est 2018

Circus Gin  “This Is Me”  is a spicy and aromatic small batch gin 
that with its light freshness as well as round and soft body gives a delicate 
and flavorful gin tonic. Is also ideal as an ingredient in a cocktail where 

it provides an elegant flavour of cardamom, juniper, 
black pepper, lime and vanilla.
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Boutiquehoteller, 
bæredygtighed 
eller glamping?
Overalt i verden søger kreative ildsjæle at udfordre konceptet ’hotel’ 

med en passion for det individuelle og utraditionelle – og erstatte ’en 

overnatning’ med en uforglemmelige hoteloplevelse. Det er hoteller, 

der passer perfekt ind i tankerne om den personlige rejse, som er hele 

omdrejningspunktet hos rejsebureauet Amazing Tours. Især 3 store, nye 

hoteltrends er i spil lige nu: Boutiquehotellerne, de bæredygtige hoteller og 

glamping – camping på luksusmåden. ’Vi har en bred palet af alternative 

hotelvalg i alle vores store rejselande – og for os er kunsten sammen med 

den enkelte gæst at finde den perfekte balance mellem det klassiske 

og det nye.’, lyder det fra Jens Thykier fra Amazing Tours, som samtidig 

har fokus på at få mest muligt ud af feriebudgettet. At skrue ned for 

overnatningsprisen, når der ikke er tid til at nyde hotellet, fordi du måske 

er på rundrejse og på vej videre, for til gengæld at forfølge hoteldrømmen, 

når der er tid til at få fuldt udbytte af stemningen og oplevelsen. 

I kategorien alternative hotelvalg er det de små boutiquehoteller med få 

værelser og en intim og nærværende stemning, der virkelig hitter. Hoteller, 

der hverken har kapacitet eller ønske om at modtage rejsebureauernes 

store grupper men fokuserer helt og holdent på individuelle rejsende. De 

står også blandt Amazing Tours gæster højt på ønskelisten – og gennem 

de sidste år har Jens Thykier søgt og fundet dem over hele verden: 

Hoteller med særlige faciliteter, kun for voksne og hoteller, hvor det ofte er 

hotelejeren selv, der sammen med sit team byder velkommen. Hoteller, 

hvor der dufter af friskbrygget kaffe, friskbagt brød og just-scrambled 

eggs, hvor frugten er friskskåret, juicen friskpresset … og hvor værterne 

husker dig, når du vender hjem til hotellet om aftenen efter en lang dag 

med oplevelser. Boutiquehotellerne kan være din base for både en by- eller 

en strandferie … de gemmer sig overalt.

En anden trend er eco-resorts, der dyrker bæredygtigheden, fylder 

køkkenerne med lokale råvarer – og er detaljeret bevidste om deres 

aftryk på miljøet. I et lækkert og gennemført set set-up har de søgt 

kompromisløse løsninger i deres nærområde, hvor de også formår at 

involvere lokalbefolkningen, uddanne medarbejdere og dermed skabe 

udvikling, social ansvarlighed og attraktive arbejdspladser. For dig som 

gæst en luksuriøs og smuk base med en unik stemning og et højt niveau 

på alle fronter. Tit kan du på eco-resorts finde snorkling, dykning, yoga … 

og sætte endnu en dimension på ferien.

Sidst men ikke mindst er glamping … camping på den luksuriøse måde…. 

mere aktuel end nogensinde. Slut med primitive telte på campingpladser 

– og ind med velindrettede, store telte med alle faciliteter i naturen. Og 

velkommen til en lille oase, hvor morgenmaden serveres – og hvor du ikke 

forstyrres af andre gæster men nyder din glampingoase langt fra alt. Helt 

personligt og privat. Måske på savannen, måske ved en øde strand, måske 

i et skovområde?

Er du nysgerrig på de nye hoteltrends – og tanken om at arrangere en 

personlig rejse i helt nye rammer, så kan Amazing Tours hjælpe dig med 

at sætte håndtag på planlægningen. Måske ved at stå for en del af rejsen, 

mens du selv tager dig af resten – måske ved at arrangere alt fra du 

forlader Danmark, til du er hjemme igen. 

’Fleksibilitet er én af de ting, der karakteriserer hverdagen i Amazing 

Tours. Vi kan hjælpe med præcis det, du har brug for hjælp til - uden nogen 

yderligere forpligtelser. Det er kun sjovt at hoppe ind og være med til at 

løfte en rejse til et helt nyt niveau med det lokalkendskab og den erfaring, 

som vi byder ind med.’, slutter Jens Thykier, som altid kan fanges på 

telefonen for en uforpligtende rejsesnak.

Vil du møde Amazing Tours 
helt uforpligtende, så kom til 
Rejseaften på Marinaen. 

Tjek aktuelle rejseforedrag og datoer 

på amazingtours.dk/rejseaften.

Jens Thykier / Mobil 41 11 88 44

Læs mere på amazingtours.dk 

ANNONCE
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PORTVIN
Warre’s LBV 2007 ....................................................85 / 545

Warre’s Otima 10 års Tawny ....................................75 / 450

Warre’s Fine White Port ..........................................55 / 300

Warre’s Otima Colheita 2006 ...................................95 / 600

GIN
Circus Gin  ........................................................................ 95

Circus Gin “This is Me” .................................................... 95

Ferdinand’s Saar Dry Gin ................................................ 110 

Ferdinand’s Saar Quince Gin Likør .................................. 120

Roku Gin ......................................................................... 110

Gin Mare ......................................................................... 120

Buss No. 509 Raspberry ................................................. 115

Buss No. 509 White Rain ............................................... 115

Buss No. 509 Elderflower ............................................... 115

Hendrick’s ......................................................................... 95

Skin Gin .......................................................................... 110

Old English ...................................................................... 120

Four Pillars ...................................................................... 110

Four Pillars Syrah ............................................................ 130

Elephant .......................................................................... 110

Le Tribute ........................................................................ 125 

Brick Gin ........................................................................... 95

Trolden Gin Havtorn .......................................................... 95

Monkey 47 ...................................................................... 125

Plymouth Sloe Gin ............................................................ 95

Beefeater 24 ..................................................................... 95

Ovenstående Gin er 4 cl. incl tonic. Betjeningen vil 

vejlede omkring valget af tonic og garnish.

TEQUILA
Patron Silver ..................................................................... 75

Patron XO Café liqueur ..................................................... 55

Patron Añejo ................................................................... 110

COGNAC 
Leopold Goumel Age de Epices, 20 Carats ..................... 180

Leopold Gourmel Age du Fruit, 10 Carats ....................... 110

Martell Creation Grand Extra .......................................... 195

Braastad XO ...................................................................... 95 

 

GRAPPA
Tommasi Amarone della Valpolicella ................................ 80

Tommasi Recioto della Valpolicella .................................. 85

ROM
Pichincha 14 års, Ecuador ................................................. 85

Award 01, Denmark .......................................................... 95

Award 04, Denmark .......................................................... 95

Diplomatico, Venezuela .................................................... 85

Zacapa XO 25 års, Guatemala ........................................ 165

Eldorado 12 års, Guyana ................................................... 95

Rum Nation 18 års, Panama ........................................... 110

Plantation 20 års Anniversary, Barbados ........................ 115

Havana Club Anejo 15 års, Cuba .................................... 175

WHISKY 
Chivas Regal Royal Salute 21 års, Skotland ................... 110

Talisker Single Malt 10 års, Skotland ............................... 85

Talisker Single Malt 18 års, Skotland ............................. 165

Glenfiddich Single Malt 18 års, Skotland ....................... 110

Glenfiddich Solera 15 års, Skotland.................................. 95

Red Breast 12 års, Irland .................................................. 95

Highland Park Edition Three 18 års, Skotland .......... fl. 7000

ØL & SODAVAND
Heineken Pilsner 33 cl. ..................................................... 40

Anarkist Hazy IPA (Alk. 0,5%) 50 cl. ................................. 65

Anarkist Brown Ale 50 cl. ................................................. 65

Anarkist Motueka Lager 50 cl. .......................................... 65

Estrella Inedit 75 cl.  ....................................................... 100

Crabbies Raspberry el. Ginger 33 cl. ................................ 60

Sodavand 25 cl. ................................................................ 30

KAFFE
Alm. Kaffe/ The ................................................................ 25

Espresso/ Espresso double ........................................25 / 35

Latte ................................................................................. 35

Cappuccino ....................................................................... 35

Aperitif 
er en drik der nydes før et 

måltid. Det er vigtigt at finde en 

drik som kan “vække” 

smagssanserne og ”pirre” 

appetitten. Vinbaren anbefaler 

en af vores mange 

Gin & Tonic, Aperol Spritz 

eller et glas bobler. MAD
& HYGGE

BAREN

Åben - 21.00

SERRANOBRÆT (TIL 2 PERS.) ........... 170
Serrano, oliven, nødder, hjemmebagt brød og aioli.   

Kl. 17.30 - 21.00

TAPASBRÆT (min. 2 pers). .................... 360
Serrano, gazpacho, krydderskinke, fuet vendt i parmesan, rørt tatar af 

varmrøget laks, rejer vendt i peberfrugt- og tomatsalsa, stegt chorizo, 

dadler i svøb, lun spansk kartoffelæggekage, kødboller i tomatsauce, 

manchego og morbier med syltede nødder. 

Serveres med oliven, syltede rødløg, pesto, aioli og hjemmebagt brød.

SUSHI ..................... WWW.BARSUSHI.DK 
Bestil din sushi fra Bar’Sushi og få den leveret direkte her i Vinbaren. 

Spørg betjeningen 

Sake 180 ml ........................................................................................60

Skål med nødder .................................................................................40

Skål med oliven ..................................................................................40

Chips ”Lokale rødder” Mariager Sydesalt ..........................................45

Ved selskaber over 10 personer er det muligt at forudbestille andre 

retter. Spørg betjeningen.
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En dag i 2012 ringede telefonen. Det var Poul Dedenroth Schou, 

direktøren på Koldinghus, som ville høre om Annie ville drive 

restauranten i kælderen. I første omgang bliver Annie beæret over, at 

han tænker på hende, og tænker: ja da!

Men da hun får tænkt det grundigt igennem, får hun stillet sig selv et 

par kritiske spørgsmål: hvad gør dig glad, hvad har du lyst til? Og her 

er det, at Annie kommer frem til, at den her opgave vil hun ikke stå 

alene med. Hun tager fat i duoen på Nicolai - Rasmus og Kristian er 

med på ideen, og sammen stifter de et selskab, der skal stå for driften 

af virksomhederne. Trekløveret bliver enige om et koncept, og snart 

driver de ud over Nicolai også restauranten på Koldinghus. Annie er 

tilbage i branchen efter to års pause.

Hun overlader styringen til sine to partnere, og Annie lægger største-

parten af sin energi i Nicolai Café. I tre et halvt år driver trekløveret de 

to steder, men i foråret 2016 køber Annie og Rasmus Kristian ud. Han 

køber efterfølgende Den blå Café og de fortsætter hver for sig. 

Af Cathrine Reinert

2010 var et skæbneår for Annie Fløe Svenningsen. Hun solgte sit 

livsværk Den blå Café, selvom den faktisk ikke engang var til salg. 

Hun blev fristet af det, hun selv kalder, “et tilbud man ikke kan sige 

nej til”. Fra den ene dag til den anden, var der ingen, der bestilte kaffe 

på den anden side af disken, og Annie Fløe Svenningsens daglige 

rutiner var væk. Hun havde kort forinden solgt Lucca på Låsbybanke, 

og pludselig var Den blå Café også solgt. Hun havde pludselig tid til at 

sidde og se ud i luften. Og det gjorde hun. 

I et år sad hun i sit sommerhus i Grønninghoved og kiggede ud på 

vandet og himlen. Hendes tanker gik på, hvad hun nu skulle putte 

ind i sit liv jobmæssigt. I 24 år havde hun ikke skænket det en tanke, 

hendes caféer havde taget alle hendes timer og hun havde nydt hvert 

minut. En tanke tog form bag sommerhusets vinduer. Og for Annie er 

der ikke langt fra tanke til handling - hun ville tage en coach uddannelse 

og tilmeldte sig hos Sofie Manning. 

“Jeg synes, det er et utroligt godt værktøj at kunne coache, og man 

lærer at sætte sig nogle mål, og finde ud af hvad man vil bruge sit liv 

på”, fortæller Annie, der oprindeligt er uddannet folkeskolelærer.

På en måde blev coachingen en slags selvterapi. For Annie fandt ud 

af, at hun ville tilbage til branchen. Men ikke på samme måde som før, 

hvor hun var stedets ansigt udadtil. Hun blev ved hjælp af coaching 

bevidst om sine værdier og talenter, og også hvad det egentlig var hun 

havde lyst til.

“Jeg fandt ud af, at jeg var dygtig”, lyder det impulsivt fra hende. Hun 

havde drevet både Den blå Café og Lucca, hendes koncepter virkede, 

hun havde 100 ansatte, og hun drev ikke cafeerne med hjælp fra 

strategiske konsulenter, men ud fra hendes egen mavefornemmelse 

og erfaring. 

Da sønnen Rasmus Iversen i 2011 gik sammen med Kristian Fogh 

(nuværende ejer af Den blå Café og Delbar) om at starte Café Nicolai, 

kunne Annie fra sidelinjen følge processen, og havde det lidt som en 

cirkushest uden manege. 

“Det at brænde for noget, ligesom Rasmus og Kristian gjorde, fik mig 

til at tænke, at restaurationsbranchen - den kan bare noget”, husker 

Annie. 

”Selvfølgelig er det hårdt arbejde at drive en restaurant eller en café, 

ligesom enhver anden virksomhed, og man skal hele tiden arbejde med 

videreudvikling af virksomheden. Der kan være mange meninger om 

menukort, serviceniveau, indretning etc., og grundlæggende vil man 

gerne gøre alle kunder tilfredse. Man må bare erkende, at forsøger 

man på at føre det ud i livet, vil det ende med, at konceptet udviskes, 

og så har man mistet grebet om sin virksomhed” fortæller hun fra et 

cafébord på Café Nicolai, hvor hun i dag er med i ejerkredsen, og er 

meget bevidst om, at hun ikke kan tilfredsstille alle. 

Foto: Lasse Lagoni
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CAFÉ
BRANCHEN
ER MIN 
HYLDE
2010 var et skæbneår for Annie Fløe 
Svenningsen. Hun solgte sit livsværk 
Den blå Café, selvom den faktisk ikke 
engang var til salg. 



Trolden Destilleri & Bryghus - Nordager 15 - 6000 Kolding - www.trolden.com - Tel.: 2845 0755

Smagninger, konferencer, fester,
konfirmationer og fødselsdage i

selskab med verdensklasse whisky,
prisvindende gin og det skønneste øl.

Annie Fløe Svenningsen er 65 år. 
Hun flyttede til Kolding i 1977, fra Ølholm nord 

for Vejle og blev uddannet folkeskolelærer 
fra Kolding Seminarium i 1981. 

Hun har sønnen Rasmus fra sit første 
ægteskab, og er på 34. år gift med 

arkitekt Chris Fløe Svenningsen, som hun 
har sønnen Christian sammen med. Christian 

er partner i GL Music Entertainment i 
København og bor i Helsingør.

Annie og Rasmus driver både Madkælderen, 
Nicolai Café og Lillis Isbar sammen.

FAKTA

På Nicolai er Annies storesøster 

Benthe ansat som tjener, 

mens lillesøster Elva er bogholder.
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Da Den blå Café blev sat til salg gibbede det lidt i Annie. Hun overvejede 

kortvarigt at få sin elskede blå café tilbage, men erkendte hurtigt, at 

tiden var en anden. 

”Min tilværelse havde ændret sig, jeg ønskede ikke at være ansigtet 

ud ad til. Jeg var meget synlig på Den blå Café, men jeg ønskede ikke 

at komme ind manegens projektørlys igen. Jeg befinder mig rigtig godt 

”behind the scenes”, og jeg vil ikke være en offentlig person igen”, 

konstaterer hun, mens hun kigger ud ad vinduet og lader tankerne 

svæve tilbage.

Hun er dog hurtigt tilbage igen. Hun kigger ud i den gamle skolegård og 

fortæller, at hun elsker Nicolai, og gerne vil udvikle området. 

”Nicolai er et fantastisk spændende sted – der er stort potentiale i at 

være sammen med en biograf og hele komplekset, og det vil jeg gerne 

dyrke noget mere”, fortæller hun uden at ville afsløre hvordan.

I dag driver hun Madkælderen på Koldinghus og Nicolai Café sammen 

med sønnen Rasmus. De har fundet deres rytme, og selvom hun er en 

bestemt dame, der godt kan lide at have styr på tingene, så slår hun en 

latter op, da jeg spørger, om det ikke er sin sag for Rasmus at arbejde 

sammen med sin mor?

”Nej da, … dét er det ikke. Jeg blander mig faktisk ikke så meget. Det 

er ham, der driver stederne og tager beslutningerne. Det er en fantastisk 

måde at blive ældre på -  jeg har en kompagnon, der holder tingene i 

gang”, griner hun.

Seneste initiativ i familieforetagendet, er isbutikken Lillis, som åbnede i 

påsken 2019, hvor Rasmus’ hustru Maja er den primære drivkraft.



DU BLI ’R ,

HVAD

DU
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Slotsgade 17  |  6000 Kolding  |  T. 88 82 32 32  |  www.rafaelsrestaurant.dk 

SPRØD,  AUTENTISK & FRI  (FOR ANANAS)

Lærkevej 3  .  6000 Kolding  .  Tlf. 7550 1422

www.indbo.nu

NYE FARVER FRA MONTANA

Montana har tilføjet 30 nye farver til den klassiske farvepalette,  
hvor du kan vælge mellem i alt 42 forskellige farver.

Besøg os i butikken for at se de nye farver. Vi hjælper gerne med  
din næste Montanaopstilling.

Danish design by Peter J. Lassen EU Ecolabel 2019
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Af Maria Thuesen

Foto: Lasse Lagoni
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Søren Stoklund har boet mange steder i sit liv. Esbjerg, Hjørring, 

Kolding, Aarhus og nu Kolding igen – med hus, have, kæreste og 

to børn. Kolding er det sted, han har boet længst tid. Her bor hans 

forældre og svigerforældre, men i barndommen sendte farens læge-

karriere familien rundt i landet, så der er ikke et særligt sted, Søren kan 

sige, han kommer fra.

Men det meste af rodnettet har alligevel boret sig ned i Kolding. Da 

familien Stoklund flyttede til byen med en teenager på bagsædet, 

gik turen hurtigt til håndboldhallen, og Søren var et stort talent på 

venstre fløj, spillede på ungdomslandsholdet og fik en kontrakt hos 

byens stolthed. Den guldbelagte håndboldklub KIF. Men som 21-årig 

fik han anden korsbåndsskade i knæet og vidste, at det var ikke den 

karrierevej, han var udset til. 

”Det var hårdt,” fortæller Søren Stoklund, der gav det et forsøg mere 

under studietiden i Aarhus og spillede i den næstbedste række i Odder 

Håndbold, men så sagde knæet fra for tredje gang, og skoene blev 

lagt på hylden. 

”Jeg spillede jo på ungdomslandsholdet med store navne som Henrik 

Møllgaard, Morten Olsen og Henrik Toft, og nogle gange kan jeg da 

godt tænke på, at jeg måske kunne have vundet VM eller OL. Men jeg 

kan ikke ændre på, at mit knæ er dårligt. Og jeg har i mange år spillet 

med smerter, og det er heller ikke sjovt.”

Der er mange aftryk i Søren Stoklund fra tiden med harpiks på fingrene. 

Værdierne omkring fællesskab, arbejde sammen med andre og 

disciplin. Meget har han taget med videre i det liv, der slog en koldbøtte, 

da knæet sagde stop. Det var også som aktiv håndboldspiller, at Søren 

kom i kontakt med Flying Superkids, hvor han i dag er direktør.

”Jeg læste erhvervsøkonomi på Aarhus Universitet og skulle holde 

foredrag i en Rotary Klub omkring kombinationen med håndbold 

og studie. Jeg var ved at skrive speciale og spillede i Odder. Og en 

af tilhørerne var bestyrelsesmedlem i Flying Superkids og fortalte 

om deres tanker om at udvikle deres koncept, arbejde med det 

kommercielle potentiale, og de ville gerne have mig som konsulent på 

det,” fortæller Søren Stoklund, der egentlig skulle have været læge. 

Det ville hans far i hvert fald gerne have, men sådan blev det ikke. 

Sørens hoved bobler med kreative ideer, og samtidig er han meget 

fokuseret på løsninger og propper alle ideer og tanker i et Excel-ark. 

Ideerne bliver ikke smidt op i luften. De bliver sat i kasser. Fem år er det 

blevet til som direktør for de flik-flak-hoppende børn i de bolsjestribede 

dragter, der i årtier har imponeret med deres shows i hele verden. 

Hulahop-ringene er kommet i Excel-arket, og foreningen har fået mere 

styr på de kommercielle forretningsmuligheder, men hele tiden med 

etikken i orden.

”Jeg siger fx nej til Coca Cola. Der skal ikke stå Coca Cola på vores 

kæmpe telt, bare fordi det er rødt. Vi sælger heller ikke øl på pladsen,” 

siger Søren bestemt. Han laver dog gerne en aftale med Kolding-

firmaet Ecooking om at udsmykke toiletvogne og fylde dem med 

produkter, så gæsterne får en god oplevelse – også når de skal tisse. 

Og Ecooking får lov at vise produkterne frem. Det er sådanne ideer 

og samarbejder, Søren er god til at finde på og få sat i gang. Ofte med 

stor succes.

Det samme skete med Padel Club i Kolding. En skør ide blev til en 

bragende succes. I KIF-tiden købte Søren en lejlighed i Spanien 

med holdkammeraten Simon Kristiansen, hvis svigerforældre var 

ejendomsmæglere. Lejligheden ligger i Sydspanien tæt ved Malaga, 

og ved siden af lå en padelbane, som er et glasbur med et net hen 

over midten. Man spiller med bat og tennisbold - to eller fire på banen 

ad gangen. En mellemting mellem squash og tennis.

Hvor kommer du fra? 
Når man stiller det spørgsmål til Søren Stoklund, 

får man et spørgsmål tilbage. 
Hvad betyder det egentlig? Er det, hvor man er født? 

Hvor man har boet længst tid i sit liv, 
eller hvor man føler sig hjemme?

Lægesønnen, der 
nu ejer cirkustelte

En finurlig hjerne med skøre ideer holdt i snor af Excel-ark på stribe. 

35-årige Søren Stoklund har et CV som de færreste. Tidligere professionel håndboldspiller 

i KIF Kolding, direktør i Flying Superkids, ejer af Nordeuropas største telt, og i sommer 

var han også med til at åbne dørene til den nye Padel Club i Kolding. 



Blæsbjerggade 2b, Låsbybanke, 6000 Kolding / Tlf. 45 75 50 88 87 / info@ojesten.com / ojesten.com

198 kr. eller 298 kr. pr. måned (enkelt/flerstyrke)* 
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”Der fik jeg øjnene op for padelsporten, og vi har mange gange talt om 

at tage det med til Danmark, men aldrig rigtig kommet videre med det. 

Men da jeg så flyttede tilbage til Kolding efter studietiden i Aarhus, 

så begyndte vi gamle KIF-drenge at mødes, spille kort og spise pizza 

sammen. Anders Oechsler har stadig kontakt til Pelle Linders, en 

tidligere KIF-spiller, der har åbnet padelbaner i Göteborg med stor 

succes. En dag mødtes Anders og jeg i børnehaven, hvor vi begge 

afleverede børn og sagde fedt, nu gør vi det. Og samme eftermiddag 

var jeg ude og se på bygninger, og så var vi mega heldige, at det her 

gamle gokart-center var ledigt. Og da Lars Krogh hørte om det, ville 

han også være med.”

Fem måneder senere åbnede Padel Club Kolding dørene med fire baner, 

og det er gået over al forventning. De holder netværksarrangementer, 

charity events, og 1700 har meldt sig ind og blevet bidt af en af de 

største sportsgrene i Spanien. Hver dag er der booket ca. 30 timer, 

og trekløveret drømmer om at udvide med endnu en bane, da 

efterspørgslen bare vokser og vokser.

”I Göteborg er der 67 indendørsbaner, og de er bookede fra morgen 

til aften. I Kolding er der flere baner på vej, og det er bare fedt, hvis 

sporten udvikler sig her i Danmark også. Alle kan være med. Ung, 

gammel, høj, lav. Det er meget folkeligt, og så er det sjovt,” fortæller 

Søren, der sammen med de to andre ex-håndboldprofiler står foran 

også at skulle åbne padelbaner i Viborg og i Haderslev.

Søren Stoklunds arbejdsliv er fyldt med gøglerier. I ordets mest positive 

forstand. Underholdning, oplevelser og events er overskrifterne på 

det, der blev hans levevej. I 2016 etablerede han og partnere fra Cirkus 

Dannebrog og Flying Superkids et firma sammen og købte Nordeuropas 

største telt på 3.000 kvadratmeter og med 2.400 siddepladser. Det er 

siden brugt til Flying Superkids, Heartland Festival, Cirkus Summarum, 

Danish Music Awards og meget mere. 

Selvom Søren aldrig blev læge, som hans far havde håbet, så ligger 

han ikke på den lade side med en direktørstilling, et eksternt teltfirma 

og en padelklub i Kolding og flere på vej. Og så lige en familie med to 

små piger, som han prioriterer højt, så snart de er hjemme. Hvornår 

ligger du på sofaen og ser tv – aldrig, lyder det prompte. Klokken 

21, når resten af huset sover, kalder arbejdet igen og lyset slukkes i 

kontoret omkring midnat.

”Jeg har ikke brug for ret meget søvn. Seks timer er fint. Det er noget, 

jeg har arvet fra min far.”

Søren Stoklund er blevet en akademiker i cirkusbranchen, der 

jonglerer med skæve ideer dagen lang. Han drømmer om at finde på 

endnu vildere ting. Måske købe et endnu større telt og lave endnu 

større arrangementer. Måske en festival for elektronisk musik. Få 

samarbejder op at stå, som giver mening for alle. Som fx da en ven 

ringede og havde store lokaler stående tomme her i vinterhalvåret. 

Straks blev al udstyret fra Flying Superkids sat op i den store hal og 

vupti, så havde hoppeborge, trampoliner og airtracks, der ellers bare 

stod og samlede støv, forvandlet lokalerne til et legeland. 

”Jeg kan godt lide at lave gode forretninger. Forretninger, der giver 

mening. Til gengæld er jeg en parcelhus-dreng. Jeg kan ikke bygge 

noget, men tænke skæve tanker og føre dem ud i livet. Det er det, 

jeg kan.”



Brugt. Bare på  
en ny måde

Vejlevej 1
8700 Horsens 
Tlf.: 7628 2060

Fynsvej 21-25
6000 Kolding 
Tlf.: 7552 0144

Dieselvej 2-4
6000 Kolding 
Tlf.: 7634 5000

Egtved Allé 1
6000 Kolding 
Tlf.: 7550 1200

Hirsevej 1
6100 Haderslev 
Tlf.: 7452 3650

Bugattivej 4
7100 Vejle
Tlf.: 7582 8255

Vestermarksvej 1
6600 Vejen
Tlf.: 7536 6966

Skagerrakvej 4
6715 Esbjerg N
Tlf.: 7614 7474
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Vi rådgiver lokalt 
i hele Danmark, og det 

     betaler sig

Tæt samarbejde sikrer den rette balance

Hos Beierholm har vi mange års erfaring i at hjælpe mindre 
og mellemstore virksomheder gennem opstart, udvikling og 
vækst. Det har lært os, at et solidt fundament og en dyb ind-
sigt i den enkelte virksomheds udfordringer og muligheder er 
det, der skal til for at skabe den r ette balance. Derfor tror vi 
på personlig rådgivning, som bygger på tæt  dialog, indgående 
branchekendskab og proaktiv sparring i hverdagen.

For os betyder revision og personlig rådgivning, at man ikke 
bare forstår sine kunders tal, men også deres  udfordringer og 
muligheder. Med andre ord: Vi arbejder på at skabe den rigtige 
balance mellem det store udsyn og den nære,  menneskelige 
rådgivning, så vi kan hjælpe dig med at skabe  balance mellem 
nye initiativer og den kerneforretning, som udgør  fundamentet 
for din virksomhed.

Birkemose Allé 19 | 6000 Kolding 

Tlf. 75 53 74 00 | beierholm.dk 



Af Anette Jorsal 

Foto: Lasse Lagoni
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HALVHJERNEBANDEN 
MØDES PÅ THE MOKKA CAFE

”Bitter er ikke noget man er. Det 
er noget man drikker”. Sådan siger 
Søren Berthelsen, der i 2005 blev 
lammet i venstre side af kroppen pga. 
en hjerneblødning. Han og hans to 
venner i Halvhjernebanden mødes to 
gange om ugen på the mokka cafe 
– og fyrer hjernedøde vitser af…

Der sidder tre mænd på the mokka cafe hver mandag og fredag formiddag. 

Det har de gjort i en del år, og de har én ting til fælles. De har alle tre været 

ramt af blodpropper eller hjerneblødning med lammelser til følge.

Derfor kalder de sig selv Halvhjernebanden!

De har deres egen krog bagerst i the mokka cafe – Halvhjernehjørnet, og 

de har én regel for deres ”møder”: Hvis ikke de har grinet tre gange i løbet 

af et par timer, har det været et halvdødt møde. 

Derfor fyrer vi mange hjernedøde vitser af, siger Søren Berthelsen, der 

bløder den skarpe sarkasme op med sin kluklatter.

Han er den eneste, der møder fast op til møderne i Halvhjernebanden 

i øjeblikket. De to andre døjer med helbredet og går til en række 

undersøgelser og må derfor svigte møderne af og til, men når de er 

samlet, så snakker de om alt muligt. Helst ikke om sygdom.

De to andre er Verner Thune og Jørgen Meier. Søren Berthelsen kendte 

Verner Thune fra Ungdomsskolen, hvor Thune var formand og Berthelsen 

var leder. Jørgen Meier mødte han i varmtvandsbassinet i en svømmehal.

Jeg stod ved varmtvandsbassinets kant med min kone, og så kom der én 

og hoppede i vandet lige foran os, og han sagde til mig: ”Nå, vi er nok i 

samme klub”, og jeg tænkte: ”Sådan en idiot!”, men da han kravlede op 

af bassinet, kunne jeg jo se, at han gik på samme skæve måde som mig, 

og siden dag har vi været bedste venner, smiler Søren Berthelsen.

Han har længst anciennitet hos the mokka cafe, for han kom allerede, 

da cafeen lå i Søndergade og hed Madam Mokka, og som han siger, så 

”flyttede jeg med som et andet møbel”, da caféen flyttede ind i A.L. 

Passagen. Han kommer hver eneste dag på caféen, for her får han sin 

morgenmad, men det er også her, at han har fået en meget væsentlig del 

af sit nye netværk efter, at han blev ramt af en hjerneblødning i 2005. Ud 

over Thune og Meier er det også Henning Strøh, som er café-ejer Morten

Strøhs far og altmuligmand i caféen. Strøh er blevet en uvurderlig ven for 

Søren Berthelsen, og de to har været på mange rejser sammen lige fra 

Costa Rica til Polarcirklen.

Halvhjerner på rejse
Halvhjernebanden har også været på flere rejser sammen. De har alle tre 

været i Thailand tre gange, og Jørgen Meier var med Søren Berthelsen på 

hans første rejse til udlandet efter hjerneblødningen.

Jørgen har sådan en sjov form for afasi. Han kan ikke sige nej, lyder det 

med et glimt i øjet fra Søren, som fortsætter:

Jeg havde hørt, at delfiner har en god indflydelse på hjernen, og jeg 

spurgte derfor Jørgen, om han ikke ville med ud og svømme med delfiner, 

og da han ikke kan sige nej, tog han med…

Søren Berthelsen kom på Center for hjerneskadede, som i dag hedder 

Cotex20, og her gjorde man ham opmærksom på, at man kan få en 

ledsager med, hvis man vil rejse.

Jeg søgte på kommunen, og det var lidt sjovt, da jeg var til møde med 

dem. De spurgte, om jeg havde nogle ønsker til ledsageren. Ja, det kan 

I tro, svarede jeg og sagde, at ledsageren skulle forstå sig på dyr, have 

dykkercertifikat og kunne tale engelsk. 

Deres kommunale øjne blev store, og de mente ikke lige, at de havde 

sådan en person på lager. De spurgte, om jeg havde én i tankerne. Jo, 

det havde jeg. Min datter var lige blevet dyrlæge, havde læst i England og 

havde dykkercertifikat. Så hun blev ledsager for Jørgen og mig på rejsen 

til Eilat i Israel.

Som jeg sagde: ”Nu har jeg både en billig og en dyr læge med på turen…”

Det var Sørens første tur, og han fandt ud af, at der er super hjælp til 

handicappede i lufthavnene.

Det var bare lækkert at opleve, at man kunne komme af sted, og så tog 

Fanden ved mig, siger Søren og sender sin gode pension en venlig tanke.

Giver gode råd og holder foredrag
De har alle tre i Halvhjernebanden haft gode stillinger. Søren var som nævnt 

leder af Ungdomsskolen, da han fik en hjerneblødning i 2005, mens Thune 

var direktør i eget firma, og Jørgen Meier var ortopædkirurg. Efter mange 

år med et handicap har de samlet masser af erfaring med systemet, og 

rent faktisk stiller de deres erfaringer og viden til rådighed. Dels kan folk 

bare komme forbi og få en snak med de tre ”halvhjerner”

Søren Berthelsen opfatter efterhånden sig selv som 
fast inventar the mokka cafe, hvor han er kommet 
siden, han kunne trille ned i byen i en el-scooter, først 
i Søndergade og nu i A.L. Passagen. Han spiser sin 
morgenmad hver dag i caféen, og så mødes han 
med de andre i Halvhjernebanden.
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på the mokka café, når de er der mandag og fredag kl. 10-12, og både 

Søren Berthelsen og Jørgen Meier holder foredrag om at leve med en 

lammelse efter et aktivt liv.

Overså advarsel
Søren Berthelsen lå en dag i marts i 2005 inde i et skab og rodede med 

installationen til en opvaskemaskine sammen med sin søn. Pludselig 

væltede han over i sin søn og sagde: ”Mit venstre ben sover!” Sønnen 

fik slæbt ham ind i stuen. Sørens kone kom ned fra første sal, og hun 

kunne se, at det ikke kun var benet, der sov. Hun ringede 112, og Søren 

røg babu på sygehuset, hvor de kunne konstatere, at en hjerneblødning 

sad så dybt i hjernen, at de ikke kunne operere.

Set i bakspejlet kunne Søren senere godt se, at han havde fået en 

advarsel uden at reagere. Han havde et halvt års tid før undret sig over, 

at vandet løb ud af hans ene mundvig, da han havde drukket, og næste 

morgen spurgte hans kone: ”Hvad er der galt?!” Søren var helt skæv i 

hovedet. ”Det skal tjekkes”, sagde konen, og Søren sagde ja-ja, men 

det måtte vente, til de kom hjem fra Sverige, for de skulle jo rejse dagen 

efter. Hjemme igen gik han til egen læge, som mente, det var noget 

uden på kraniet, og lammelsen fortog sig også hurtigt. Men et halvt år 

senere slog hammeren til.

Nu skulle 55-årige Søren Berthelsen gennem et hårdt træningsprogram 

og indstille sig på et helt nyt liv. Det var hårdt, men han er begunstiget af 

en ukuelig optimisme, og han mener selv, at det har hindret ham i at gå 

helt ned med flaget.

Jeg har altid set på mulighederne frem for begrænsningerne.

At tisse op ad et træ
Ikke desto mindre var han rigtig bange, første gang, han skulle prøve at 

stå på egne ben igen.Jeg var ved at skide en snemand! Jeg var dødsens 

ræd, men fysioterapeuten gav mig et par skinner på bagbenene, og det 

lykkedes mig at komme lidt i gange.

Året efter var han tre måneder på Vejlefjord, og nu rykkede det vildt 

meget, både fysisk og psykisk. Jeg fandt ud af, at jeg kunne en masse, 

og jeg spurgte en anden patient, om jeg måtte låne hans bil. Johhh, det 

måtte jeg da godt, og når der ikke var ret meget personale om aftenen, 

luskede jeg ud og kørte rundt i hans handicapbil på p-pladsen.

Psykologen spurgte mig, hvad mit første mål skulle være, og jeg 

svarede, at det skulle være at tisse op ad et træ. Jeg udvalgte mig 

det flotteste bøgetræ i parken, og det var en sejr den dag, jeg stod og 

tissede op ad træet!!

Det første køretøj blev en scooter, og da han blev sluppet løs, gik første 

tur ned til pølsevognen og få en hotdog.

Åhhh, det var frihed!!!

Flyttede hjemmefra
I 2007 flyttede han hjemmefra. Hans kone kunne ikke holde til det 

længere. Livet var simpelthen for hårdt, og Søren Berthelsen havde fuldt 

forståelse for hendes synspunkt. Hun havde fået en anden mand, og 

meget handlede om omstilling til hans nye liv. Han husker ikke alt fra den 

første tid efter hjerneblødningen, men hans kone skrev dagbog, og da 

han læste den, kunne han godt se, at hun kunne huske mere end ham.

Han fik en lejlighed i Cederhaven på Snerlevej, og hun solgte et år 

senere det store hus. Søren Berthelsen og hans kone blev enige om, 

at de skulle skilles, og han foreslog, at de skulle holde en ordentlig 

skilsmissefest.

Vi kunne jo lige så godt vise, at vi stadig havde det fint med hinanden, 

og vi var 70 mennesker i det samme lokale, hvor vi havde fejret vores 

bryllup. Det var en super fest. Nogle blev sure på min kone, fordi hun 

ikke blev, men det skal de ikke være, for jeg kan sagtens forstå hende, 

siger Søren Berthelsen.

Han havde et stort netværk som leder af Ungdomsskolen. I dag har han 

bygget et nyt, stort netværk sammen. Han havde et godt liv, før han blev 

ramt af hjerneblødningen, men han har også et godt liv i dag, til trods for 

at den ene side af kroppen er helt død. For som han siger:

Bitter er ikke noget man er. Det er noget man drikker.

Thailand    Vietnam    Maldiverne    Bali    Sri Lanka    Cambodia    Kina    Japan    Indien    Tibet    Laos    Indonesien    Nepal    Malaysia    Filippinerne
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Marcus Allé 11    
6000 Kolding    
T: 41 11 88 44    
amazing@amazingtours.dk    
amazingtours.dk

Uforglemmeligt...Uforglemmeligt...

Lyt, se, duft…oplev!

Med Amazing Tours åbner du en verden af muligheder, lader dine rejsedrømme erstatte pakkerejsen – og rejser  
ud i ’Our World Your Way’. Mixer de store naturoplevelser med must-see sights, håndplukkede hoteller og 
lokaloplevelser, barfodsluksus på en afsides strand, uforglemmelig gastronomi – og storbyernes fascinerende 
energi.

Mød os, fold den personlige rejses mange valgmuligheder ud – og byg den uforglemmelige rejse på vores lokal-
kendskab og erfaring. Fordi rejsedrømme er individuelle.

Book et personligt møde… 
– drømmen starter hjemme hos dig!

Velkommen hos Amazing Tours: 

Gør drømmen til virkelighed – book et inspirationsmøde!

Søren Berthelsen spiser hver dag sin 
morgenmad på The Mokka Cafe.
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marinaen
r e s tau r a n t,  b a r  &  t e r r a s s e

- en del af the mokka cafe & Vinbaren

Skal vi være vært for jeres næste arrangement?
Konfirmation, bryllup også det med diamant, guld, sølv og bronze.

Barnedåb, fødselsdage, frokostmøder - blot en begivenhed der skal markeres



S C H U L S T A D  B A K E R Y  S O L U T I O N S

NYHEDER! 
Potato buns & Sweet Potato buns
Inspireret af amerikanske diner-oplevelser og
hippe burger joints i London. Bagt med kartofler,
som gør bollen blød, saftig og luftig. Et oplagt
valg til burgeren anno 2020!

For yderligere information kontakt Lotti Kaibinger.
Mobil. 2012 6925 eller lotti.kaibinger@lantmannen.com

Lantmännen Unibake, Oensvej 28, Hatting, DK-8700 Horsens, tlf.: 7628 5000, www.schulstadbakerysolutions.dk
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let’s roll
vi står i front og tryller

- og bringer gerne ud til Vinbaren

T 55 55 60 00    www.barsushi.dk



Af Anette Jorsdal

Det var i Berlin sidste sommer. Både Kim Hyldahl, direktør for Mos 

Mosh, og Mads Fogh, indkøbschef samme sted, var til modemesse i 

den tyske hovedstad. Kunderne havde igen spurgt, om ikke modefirmaet 

fra Kolding snart kom med modetøj til mænd.

Derfor besluttede Kim Hyldahl, at nu er det nu. Han og Mads havde 

i nogen tid puslet med tankerne om, at Mos Mosh skulle sende en 

herrelinje på markedet. Mos Mosh havde nogle år forinden prøvet med 

herremode, men uden den store succes. Men nu skulle det være.

Og nu sker det. Til efteråret sender Mos Mosh en hel kollektion af 

herremode ud i butikkerne. Far og søn Oliver og Ocar Bjerrehuus 

præsenterer tøjet i Mos Mosh’s lookbook, hvor kunder kan se stilen, som 

rammer bredt til flere generationer. En stil med skandinavisk overblik 

og det italienske øje for detaljen. Tøj, der lige som den succesfulde 

kvindemode fra Mos Mosh, både kan bruges til hverdag, men hurtigt 

kan dresses op til fest.

Kollektionen blev præsenteret på modemessen i Berlin i januar, ved 

et show for sælgere på Koldinghus og på modemessen i København. 

Modtagelsen har været super god, så nu sidder de klar ved skærmene og 

telefonerne og venter spændt på, om kunderne omsætter begejstringen 

til bestillinger af herretøj.

Design med et twist
Faktisk var herrelinjen noget som Kim Hyldahl og Mads Fogh 

beskæftigede sig med efter fyraften og i weekender. De ville ikke 

ansætte en hel masse, og det skulle ikke stjæle opmærksomheden fra 

Mos Mosh for kvinder. 

Men vi indså ret hurtigt, at det var liiiiige optimistisk nok, siger 31-årige 

Mads Fogh.

Marianne Vive blev ansat som designkoordinator, og trioen har arbejdet 

intenst for at finde frem til rette stil, som matcher kvindelinjen i udtryk 

og dyder: Bæredygtig kvalitet bl.a. forstået på den måde, at tøjet kan 

bruges mange gange, at der er kælet for detaljen, og at designet er 

tilføjet et twist.

Vi har alle tre været med til at designe, men der skal ikke være tvivl om, 

at det er Kim, der er hovedmanden bag designet. Jeg blev inviteret ind, 

fordi designdelen interesserer mig meget, og det har været vildt fedt, 

siger Mads Fogh. Det kan lyde ret vovet at ville ud med herremode i 

butikkerne i et marked, som er meget presset, men hos Mos Mosh tror 

de på det. Dels har vi en størrelse og et navn, som betyder, at vi har den 

nødvendige power. Vi har hele produktionen sat op i primært Tyrkiet og 

Portugal. Dels har vi et design, som vi tror tiltaler mange med et lille 

twist i pasformen, siger Mads Fogh.

Fodboldtosse og modenørd
Mads Fogh drømte ellers om at være professionel fodboldspiller, helst i 

Michael Laudrup-klassen, og hans talent var da også indlysende, når han 

jagtede bolden på KBs baner som ungdomsspiller. Allerede som 18-årig 

havde han en kontrakt med VB, men knæene ville ikke helt som Mads. 

Skade på skade forhindrede en stabil indsats, og efter tre knæoperationer 

indså han, at grønsværen ikke skulle være hans arbejdsplads. I stedet 

gik han handelsvejen og troede, han skulle være finansøkonom, men et 

fritidsjob som prøvemodel hos Gabba førte ham ind i en læreplads som 

indkøber samme sted.

Han var knap færdig med elevtiden, da han af en tidligere kollega blev 

opfordret til at søge et job hos Mos Mosh, for nu kunne Kim Hyldahl ikke 

selv nå det hele mere.

Han var lidt spændt på at skulle arbejde med modetøj til kvinder og på 

et kontor med så mange kvinder, men der gik ikke lang tid, før han bare 

følte, at han lå på den rigtige hylde. For han er ikke kun fodboldtosse. 

Han er også modenørd og har sammen med en kammerat selv udviklet 

en t-shirt-serie, Calm. Den køres i dag videre af vennen, for Mads Fogh 

koncentrerer sig om jobbet hos Mos Mosh. 

I dag er han både indkøbschef og med ind over herremoden, og det 

giver travle dage, men det er helt ok.

Der er et fedt drive i Mos Mosh. Værdierne er i orden. Ordentlighed 

prioriteres højt, og vi hjælpes ad, når der skal flyttes noget. Kim smider 

også jakken og hjælper. Det kan kun lade sig gøre, fordi organisationen 

er så flad, og der er ingen tvivl om, at det er én af grundene til, at det er 

gået, som det er gået, siger Mads Fogh og hæver hånden og viser en 

stejl kurve opad.

Fodboldtosse sparker til  
ny herrelinje fra Mos Mosh

Mads Fogh drømte om at blive den nye Michael Laudrup, 
men skader  satte en stopper for drømmen. I dag dyrker han en 

anden lidenskab – modetøj. Han er hos Mos Mosh med til 
at sende en ny linje med herremode på gaden.

Kim Hyldahl besluttede sidste sommer, 
at det nu var tid til, at Mos Mosh gik i markedet 

med en herrelinje. Han inviterede sin indkøbschef 
og modenørd Mads Fogh med ind i arbejdet 

med at udvikle designet.

Foto: Lasse Lagoni
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Omsætningen i 2018 var på 390 millioner kroner, og målet var for 2019 en 

omsætning på 450 millioner. Overskuddet før skat var i 2019 99 millioner. 

Noget af en stejl kurve fra 2010, som også er belønnet med flere priser 

bl.a. Entrepreneur of The Year 2019 i Syd- og Sønderjylland.

I 2017 solgte Kim Hyldahl størstedelen af firmaet til en tysk kapitalfond, 

men han er stadig direktør og har 29 procent af virksomheden.

Mos Mosh modetøj til kvinder sælges i 2.400 butikker verden over. Det 

designes og styres fra hovedsædet, der ligger i to villaer med udsigt til 

Slotssøen (Ejlersvej og Fredericiagade), begge smukt sat i stand. Men 

pladsen er allerede så trang, at Mos Mosh nu rykker ind i endnu en 

nabovilla, som de har lejet halvdelen af.

35 medarbejdere befinder sig i hovedsædet i Kolding, hvor tøjet designes, 

mens knap 90 procent af tøjet bliver produceret i Tyrkiet og Portugal.

Efteråret 2020 sender Mos Mosh en linje med herremode på markedet.

I 2010 var Kim Hyldahl på bar bund. Han var blevet skilt, 
huset var sat til salg, hans og konens modefirma var gået konkurs. 
I dag – ti år senere – driver den 56-årige modemand Mos Mosh. 

Mos Mosh 
succes isærklasse 

Mads Fogh har ikke helt sluppet fodbolden. 
Han er træner for KIFs serie 2 hold.

Oliver og Oscar Bjerrehuus, far og søn, 
viser den nye herremode fra Mos Mosh i 
firmaets lookbook til kunder.
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Torsdag den 7. maj // thansen arena // Fredericia

NIK & JAY
AKUSTISK TOUR 2020

KONCERTER
OPLEVELSER 
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NETVÆRK
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LOUNGETRUCK

CREW

MALURT 09/10 // GASORLEANS 24/10 // HJALMER 06/11
TJEK HELE VORES FANTASTISKE PROGRAM PÅ EVENTC.DK
         – VI GLÆDER OS TIL AT UNDERHOLDE DIG –
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Lad Torp Gulve
fylde dit hjem

I 10 år har vi skabt eksklusive og
kompromisløse douglas- og egetræsgulve

på vores egen fabrik.

Tlf: +45 2218 9144 | info@torpgulve.dk | torpgulve.dk
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Ring til os på telefon

Kolding 76 32 66 32         
Børkop 70 20 61 57
Rødekro 74 66 22 07
Tørring 28 12 40 41         

- eller se mere på www.stp.dk

STRØH A/S 

TRYGHED 
DØGNET RUNDT

Vores mission er at være blandt landsdelens bedste leverandører af tekniske 
totalløsninger indenfor el, sikring, tele- og data installationer samt solceller 
og vedvarende energiløsninger til private, erhverv og offentlige instanser.

Vi skaber moderne og gennemarbejdede tekniske løsninger, som øger vækst 
en og komforten for vores kunder.

Strøh A/S er en topmoderne teknikvirksomhed, 
hvor individet, service og kvalitet har højeste prioritet. 
Vi har i virksomheden skabt et værdisæt, 
der klart definerer, hvem vi er og hvad vi står for.

Du kan stole på STRØH A/S
365 dage om året - 24 timer i døgnet! 



Vækkeuret ringer tidligt hjemme hos Edel Lund Clausen og hendes familie 

i et af Koldings sydlige kvarterer. Klokken 5.15 for at være helt præcis. Som 

det første går hun tur med sin unge, ivrige boxer, Branko, og når hun er 

retur i villaen, er det tid til morgenmad. Og servicering af teenageren Jens 

Frederik, som hun fortæller med et grin.

 

Klokken 7.20 sætter hun sig i sin 

mørkegrå Nissan Qashqai og kører til 

Billund Lufthavn, hvor hun i slutningen 

af sidste år satte sig i chefstolen hos 

Zleep Hotels.

 

”Det er fedt. Jeg brænder for at gøre 

mit hotel til en succes. Og det skal 

medarbejderne, og jeg gøre sammen,” 

siger Edel Lund Clausen, som er på 

hotellet godt 37 timer om ugen. For 

efter hendes mening bliver man ikke 

en bedre leder af at være til stede 50 

timer. Når det er sagt, arbejder hun 

altid. Fordi hun ikke kan lade være.

 

”Jeg har en notesbog i min telefon, 

hvor jeg skriver alle idéer og muligheder 

ned. Og de idéer kan komme når som 

helst. Jeg ser, undrer mig og vurderer, 

om en idé skal føres ud i livet,” 

fortæller hun, inden hun tysser på 

Branko, som hellere end gerne vil give 

sit besyv med. 

At være kvinden for bordenden passer 

hendes temperament og personlighed 

perfekt. Hun er ikke i tvivl om, hvad det 

giver hende at tage det store ansvar i 

chefstolen.

 

”Frihed. Friheden til at bestemme over min tid og tage nogle beslutninger 

uden at skulle spørge om lov hele tiden. Det bliver jeg bare irriteret over. 

Jeg gør bare tingene. Jeg beder hellere om tilgivelse end tilladelse.”

Edel Lund Clausen er en vaskeægte Kolding-pige. Hun er født og opvokset 

i Låsbygade, hvor hendes mor i mange år drev restauranten ’Hos 

Laura’. Her var moderen tredje generation. Edels far drev selvstændig 

slagterforretning på Gøhlmannsvej. De to hårdtarbejdende forældre bad 

børnene hjælpe til, så snart de var gamle nok til at skrubbe et toilet, 

servere, gå ærinder i byen eller vaske op. ”Man blev bare sat i sving. Det 

var lidt som at have en gård, hvor alle hjælper til. Jeg var glad for at være 

med og at komme i restauranten i det hele taget.

Gæsterne var en blanding af almindelige 

arbejdere, alkoholikere, direktører og 

børnefamilier. Alle samfundsklasser 

var repræsenteret, og alle fik samme 

gode behandling. Der blev ikke gjort 

forskel, og det er nogle menneskelige 

værdier, jeg har med mig i dag, fortæller 

Edel Lund Clausen og rejser sig for at 

skænke mere kaffe.

 

Hun er slank og rank i tætsiddende 

bukser, høje sko, rosa bluse med 

glimmer og håret sat i en moderigtig, 

kort frisure. Udstrålingen er energisk og 

tillidsvækkende.

 

Karrierevejen var udstukket. Alle troede, 

hun skulle gå i forældrenes fodspor og 

arbejde med mad og restauration. Men 

Edel fravalgte en kokkkeuddannelse til 

sin families store overraskelse.

 

”Faktisk havde jeg en drøm om at blive 

skuespiller eller millionær. Jeg har tit 

optrådt for mine forældre hjemme på 

stuegulvet. Det er bare fedt at være 

midtpunkt”, siger hun og ler igen højt:

 

”Aj, hvor lyder det forfærdeligt”.

Til familiefester elsker Edel at fyre den af med sange og optræden. Men 

som bekendt valgte hun ikke en karriere på de skrå brædder. I stedet 

valgte hun handelsvejen. Det har hun ikke fortrudt. 

Af Marlene Grøftehauge

53 år, bor i Kolding

Gift med Claus Damkjær Clausen, som er 
leasingkonsulent hos Autocentralen i Kolding.

Mor til Laura Kristine på 25 år og Jens Frederik 
på 15 år. Bonusmor til Mads på 23 år.

Har en handelsskoleeksamen og er merkonom 
i økonomi og finansiering.

Var den første direktør på First Hotel 
på Banegårdspladsen.

Blev selvstændig konsulent i 
rådgivningsvirksomheden Aktiv Fokus i 2012.

Tiltrådte stillingen som hotelchef på Zleep Hotel 
Billund Airport den 1. december 2019.

FAKTA

Foto: Lasse Lagoni
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Som barn lærte Edel Lund Clausen i sin mors 
restaurant, hvad hårdt arbejde og gode menneskelige værdier 

betyder. Begge dele har hun taget med sig videre i sin 
karriere, som senest har ført til en stilling for enden 

af bordet i hotelbranchen. 
Lige dér, hvor hun føler sig bedst tilpas.

Kvinden 
for bordenden



Bestyrelsesarbejde er en vigtig del af Edel Lund 

Clausens arbejdsliv. Hun sidder i bestyrelsen for blandt 

andet Pulzion og Bankrådet i Spar Nord.

Det vrimler ikke med andre kvinder i de bestyrelser, men 

det betyder ikke, at Edel Lund Clausen går ind for 

kvoter til kvinder i bestyrelsesarbejde.

Jeg elsker, når der et mix af kvinder og mænd. Begge kan 

bidrage med så meget. Og man skal jo være der, fordi man 

er dygtig til det, man laver. Generelt synes jeg, at kvinder 

skal komme ud af busken og fortælle højt, hvad de vil. 

Hvis man ikke selv gør en indsats, så sker der ikke noget. 

Kvinder er lige så dygtige som mænd, og derfor 

skal vi ikke sættes ind i kvoter.

KVINDER I 
BESTYRELSER

”Jeg kedede mig hele min folkeskoletid. Men på handelsskolen var 

jeg fanget. Af lærerne og af den nye viden om købmandsskab. Jeg 

er lykkelig for, at jeg tog den uddannelse. Jeg ved, hvad forskellen 

er på debet og kredit. Og jeg bruger økonomi hver dag.”

 

Branko giver hals i kælderen. Det er tid til gåtur igen, mener han. 

Edel Lund Clausen elsker boxere, som er rigtige familiehunde. Og 

hun elsker og prioriterer sin familie højt, selv om hun har fuld skrue 

på karrieren.

 

”Jeg går med aviser med min søn et par timer om ugen. Fordi det 

er hyggeligt at gå sammen. Og så elsker jeg at rejse. Bare os fem. 

Vi har det så sjovt og får en masse energi ved at være sammen.”

Edel eller Nippe
Edels navn stammer fra familiestamtræet, hvor kvinderne hedder 

Edel og Laura på skift i generationer. Men mange kender Edel Lund 

Clausen som Nippe – især mennesker, som er tæt på hende.

Det var hendes far, som fandt på det. Han skulle have sagt noget i 

nærheden af ’Næ, sikke en sød Nippe, der ligger dér’. Og så hang 

navnet ved.

SUPERHERO Vinbaren 5554 Vinbaren SUPERHERO

www.kif.dk

Sammen med jer; partnere, fans, 
tilskuere og frivillige kommer vi i 
mål og når nye mål. 

SAMMEN VINDER VI!



A cocktail 
more specifically 

may mean a beverage 
with at least three 

flavors, one of 
which is alcohol

PINK MING 
RIVER

INGREDIENSER 
2 cl. Baiju  - 2 cl. Campari 

2 cl. Grapesaft - 4 cl. Ananas juice - 1 cl. Sukkersirup 

Serveres i et lowball glas med knust is. 

Pyntes med en skive grape. 

95

COCKTAILS
LILLET VIVE 95 
Fransk - fræk - frisk - sommer og sol

APEROL SPRITZ 95
Mild - frisk - italiensk 

sommerklassiker

QUEENS PARK 
SWIZZLE 95
Havana Club 7 års rom - rørsukker 

mynte - lime - angostura

OLD FASHIONED 110
Whiskey- sukkersirup - Angostura 

NEGRONI 110
Circus Gin “This is Me” 

Vermouth Rosso - Campari.

ORANGE SMASH 95
Olmeca Tequila - Bad Dog Orange 

limesaft - mynte - appelsin

BASIL SMASH 95
Circus Gin “This is Me” - citronsaft 

sukkersirup - basilikum 

ESPRESSO MARTINI 95
absolut vodka - kahlua - espresso

ESPRESSO MARTINI 
DELUXE 115
Absolut Elyx - Bad Boy kaffelikør 

Espresso

PORNSTAR MARTINI 110
Absolut Vanilje vodka - Passoã 

Passionsfrugt pure - limesaft 

æggehvide - prosecco

PINK MING RIVER 95
Baiju - Campari - grapesaft - ananas 

juice - sukkersirup

SPICY MARGARITA 110
Olmeca Tequila - Cointreau

limesaft -  sukkersirup - salt 

jalapeño.  

CRÈME DE LA CRÈME 
ELYX 110
Absolut Elyx - citronsaft 

karamelsirup - æggehvide - Bitters 

SJUS MED VAND 95

Laves med 
min 4 cl. spiritus 

- spørg endelig personalet 
hvis du skulle have 

spørgsmål vedrørende 
vores cocktails.

SUPERHERO Vinbaren 5756 Vinbaren SUPERHERO
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F I R M A G A V E R
Valggaveshop

Julegaver

Kundegaver

M E R C H A N D I S E
Messeartikler

Reklamegaver

Kuglepenne 

m.m.

P R O F I L T Ø J
Skjorter

Poloer

Arbejdstøj

Sportstøj

kontakt@y-design.dk 
+45 7030 2386

y-design.dk
valggaveshop.dk



Lars Vinther
Sales Director

Kim Minor Petersen
Project Manager

Christian Kelvin Hansen
Technical Director

Søren Boe
Area Manager

Katrine Bøhlke Blom
Office Manager

Thomas Lønborg
Area Manager

Mikkel Carlsen
Area Manager

B.E.G. har i mere end 35 år udviklet og produceret intelligente lysstyringskomponenter til hele verden. 
Vi er repræsenteret i 25 lande, enten med egne afdelinger eller via agenter.

Vi udvikler og producerer energieffektive produkter i Tyskland. Dette er med til at opretholde en meget høj kvalitet 
af vores sensorer, da produkterne er underlagt en omfattende kvalitetskontrol.

B.E.G. arbejder målrettet på at udvikle markedets bedste produkter, med fokus på høj kvalitet og lang holdbarhed. 
Service og produkter skal leve op til vores kunders krav, heriblandt funktionalitet, brugervenlighed og ikke mindst at 
give installatøren en let og enkelt installation.

INNOVATIVE LYSSTYRINGSLØSNINGER
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100% stabile, 
innovative 
IT løsninger til 
den rigtige pris...
•   IT OUTSOURCING

•   HOSTING

•   SERVERLØSNINGER

•   IP TELEFONI

•   OFFICE 365

•   EKSTERN IT AFDELING

•   IT SUPPORT
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Lasse Lagoni

Kul Koks

Heineken

H2O

Kjær Sommerfeldt

George´s Spoon

Street Food Kolding

Circus Gin

Pernod Ricard

Trolden Bryghus

Indbo Kolding

KIF Håndbold

Øjesten

Beierholm Revision

Autocentralen

Amazing Tours

Restaurant Marinaen

Torp Gulve

Event C

Mos Mosh

Polar Seafood

STRØH A/S

Rafaels

Anker Law

Lakridseriet
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Skal vi være vært for jeres næste 
arrangement på Marinaen, 

Vinbaren eller the mokka cafe?
Konfirmation, bryllup - også det med diamant, guld, sølv og bronze, 

barnedåb, fødselsdag eller frokostmøder. Blot en begivenhed der skal 

markeres på den ene eller anden måde.
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