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Kig ned i butikken og se den nye kollektion fra Blue de Gênes i den flotte in-shop.

www.kulogkoks.dk
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A.L. Passagen – en passage der gør indtryk
For noget tid siden kunne man i Kolding Ugeavis læse en artikel omkring det sammen-
hold, der over en årrække er opbygget mellem butikkerne i A.L.Passagen. 

Hele A.L. Passagen er selvfølgelig utrolig beæret over, at der bliver lagt mærke til os, og at 
der også udenfor Kolding efterhånden er en del, der har lært det ”lille smørhul” at kende.

I denne 3. udgave af SUPERHERO hylder vi igen de lokale 

Kolding helte, og specielt en artikel, er et godt bevis på, at 

sammenholdet i Passagen er noget, som gør os stolte. 

To fædre som nyder deres otium, og som dagligt har deres 

gang i Passagen på den ene eller anden måde. 

Det er ikke en normal dag, hvis ikke de to har været forbi 

for at tjekke om alt er, som det skal være. Her er tale om to 

personer, som har sat deres helt eget præg på Passagens 

hverdag. De fortjener om nogen at blive hyldet.

Vi er ikke landets største by, MEN der er så mange 

spændende personer, som er opvokset i Kolding, og dem 

kan du læse om her. Giv dig selv fem minutter til at bladre 

SUPERHERO igennem, og du vil opdage, at tiden står stille. 

Artiklerne kan sagtens læses over et glas vin eller en af 

vores spændende cocktails.

Vi ønsker dig god læsning og et snarligt gensyn i Passagen.

Frederik, Nikolaj, Nicklas, Tom & Morten



Mia Stensgaard er Koldingpige. 
Men i København og på de store scener i 
udlandet er hun scenografen og kostumedesig-
neren Mia med det store format, og de mange 
facetter. I dag har hun selv skruet ned for 
tempoet. Hun har kastet sig  over et nyt projekt 
med at skabe store billedtæpper.

Af Cathrine Reinert

Foto: Line Klein / New Dawn, Vang Stensgaard 

Kvinden 
bag de 
store
iscene-
sættelser
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For to år siden meldte Mia Stensgaard sig til et kursus i at snitte 

skeer af frisk træ. Det lyder som en mærkelig ting at bruge tiden 

på, når man er efterstræbt som scenograf. Mia har skabt 

scenografi og kostumer til ”Manon” balletten på Det Kongelige 

Teater, stået for scenografien på Mozarts ”Idomeneo” opera i 

Wien samt ”Mestersangerne” af Wagner på Royal Operahouse 

i London. Hendes liv som scenograf har i de sidste 20 år ført 

hende vidt omkring, og hun har altid elsket sit arbejde. Men Mia 

havde, som hun selv udtrykker det, fået spat. Hun var træt af 

altid at have produktioner i gang, og hun trængte til ro. Og den ro 

fandt hun i træskeerne.

”Det er jo et cirkus at arbejde på fire-fem produktioner og 

arbejdspladser ad gangen. Jeg skulle altid stå til rådighed, lave 

teater og sætte forestillinger op. Det var også svært at sige 

nej til de flotte tilbud og få det til at gå op. Men jeg havde en 

fornemmelse af, at nu skulle jeg være til rådighed som mor, kone, 

ven, datter, veninde, - og der var min søn altså allerede 9 år”, 

fortæller hun under en weekendtur til Kolding, hvor hun besøger 

sin barndomsby og sine forældre. 

Mia Stensgaard tog som 17-årig forelsket afsted mod 

hovedstaden. I Kolding havde hun mødt skuespiller Anders W. 

Berthelsen, og han var blevet optaget på Statens Teaterskole, og 

Mia tog med. Hun var blevet erklæret uegnet til gymnasiet og var 

netop droppet ud af HF efter 4 måneder. Mia har altid tegnet og 

syet, og hun elsker håndværk, så København var det oplagte valg. 

”Jeg vidste allerede, at jeg ville være scenograf, da jeg gik 

i 9. klasse”, fortæller Mia. Via Jazzballetten, hos Lisbeth Dance 

Studie, deltog Mia også i store danseshows, hvor scenografi og 

kostumer indgik, og Mia fik en vauw følelse af, at det var her, hun 

hørte til. Her fik hun indblik i en stor produktion, hvor scene, 

lys og vilde ideer gik op i en højere enhed. Det var også via de 

mange shows og revyer, at Mia mødte Anders W. Berthelsen, og 

de blev kærester.

Mia var dog ikke gammel nok til at komme ind på teaterskolen, 

fordi man skulle være 21 år, så i stedet startede hun på 

beklædningslinien på Skolen for Brugskunst. Da hun var færdig 

der, kom hun ind på Statens Teaterskoles linie for scenografi. Hun 

fik dermed papir på den titel som scenograf, hun altid havde higet 

efter. Hun var nu 25 år, og som nyuddannet var hun klar til sit 

første job, som blev på Det Kongelige Teater. Og det blev starten 

på en hæsblæsende karriere.

Mia var blandt andet scenograf på "Den vægelsindede" med 

Paprika Steen i hovedrollen. I 2003, da balletten ”Manon” skulle 

sættes op på Det Kongelige Teater, var det også Mia, der blev 

peget på. Men hun skulle først godkendes af enken, der havde 

rettighederne til balletten. Så Mia måtte flyve til London, for at 

mødes med enken. Og her sad de så i lufthavnen og drak te, 

mens Mia fortalte om sine ideer. Samtalen forløb godt, og Mia 

kunne efterfølgende stå for kostumer og scenografien på den 

klassiske ballet, selvom hun ikke engang var fyldt 30 år.

Opsætningen med Mias scenografi har siden spillet i mere end 

seks lande. Senest på National Ballet i London og i foråret 2020 

sættes den op i Chicago.

”Jeg har været privilegeret og heldig. Jeg er uddannet i 

slutningen af 90´erne. Omkring den tid var der penge til kultur, og 

man havde råd til at satse på de ”nye”. Jeg har aldrig søgt et job, 

jobbene er kommet til mig. Og de veje, jeg har gået, har altid ført 

mere med sig”, fortæller Mia Stensgaard.

Men selvom jobbene er kommet til hende, har det ikke været alle, 

der har været lige lette. En af de forestillinger, som gav hende 

både nerver og sene nattetimer, var da hun skulle re-designe 

”Et folkesavn”. Her stod Mia for både scenografi og kostumer. 

I virkeligheden var det en kæmpe opgave, som man burde have 

været to personer på.

”Man skal være to steder på en gang. Det er den sidste 

produktion, hvor jeg har stået for begge dele. Siden hen har jeg 

delt det op, så jeg nu kun laver enten scenografi eller kostumer”, 

siger Mia.

Med til historien følger, at ”Et folkesagn” tidligere var blevet sat 

op af selveste Hendes Majestæt Dronningen, som også havde 

lavet både kostumer og scenografi. Og det var alt det, som Mia 

nu fik til opgave at forny.

”Det var en stor opgave på alle måder. Det er en helaftens ballet i 

3 akter med over 200 kostumer”, husker Mia.

Midt i hendes skitser med at re-designe, fik hun også et brev fra 

Dronningen. Mia var blevet indstillet til at modtage et ridderkors, 

hvilket kom som noget af en overraskelse. 

”Da jeg var inde og modtage ridderkorset og sige tak, mødte 

jeg også en ligesindet indenfor scenografi. Dronningen forstod 

præcis, hvad jeg sagde, og vi snakkede om kompleksiteten i 

opsætningen af balletten. Hun var meget interesseret, og vi 

snakkede og snakkede, indtil tiden var gået, og den næste skulle 

have lov. Jeg kan huske, hun sagde, - at det kan vi jo snakke om i 

timevis”, griner Mia, da hun tænker tilbage på besøget.

Siden førte hendes veje til filmbranchen. Mia har stået for 

productiondesignet til Arvingerne, og hendes gode makkerskab 

med manuskriptforfatter og instruktør, Anders Thomas Jensen 

har gjort, at Mia har lavet produktiondesign på både ”Mænd og 

Høns”, ”Adams æbler” og ”De grønne slagtere”. 

Især den første film var skæg og langt ude , husker Mia. Hendes 

opgave var at skabe et absurd miljø, og det lykkedes ret godt. 

På spørgsmålet om det også var hendes idé, at Mads Mikkelsen 

skulle have en så grim frisure, griner hun højt. ”Nej lige præcis 

den frisure var Mads´ egen idé, men stort set resten har jeg haft 

ansvaret for”,  fortæller hun. Hendes arbejde med forskellige 

projekter gjorde, at deadlines og forestillinger nogen gange 

kulminerede. Hun skulle f.eks. indfinde sig i Wien, længe inden 

operasangerne ankom 6-8 uger før en premiere, og være med 

til alle lave lyssætning om aftenen og tjekke op på håndværkere 

om dagen. Samtidig var der andre projekter i gang hjemme i 

Danmark, som hun så styrede via skype og mail. Det betød, at 

hun ikke var hjemme i lange perioder, og når hun slap et projekt 

tog et nyt hurtigt over. Heldigvis havde hun haft et årelangt 

samarbejde med Anja Kragh Vang, der stod for kostumerne, 

så tiden i Wien var også inspirerende, fordi de to bare forstod 

hinanden og arbejdede godt sammen.

”Jeg er stolt af og taknemmelig for at have fået lov til at prøve 

mine muskler af, men det blev alt for stort for mig. Jeg trængte til 

at lave noget småt med få mennesker”, fortæller hun.

Mia havde kørt på repeat uden at ænse verden omkring sig. Nu 

ville hun høre sig selv sige noget nyt og have nogle nye input. 

Den store lejlighed i København blev sagt op, og i stedet flyttede 

familien ind i et lille lyserødt hus ved havet i Tisvildeleje. Og det 

var her at en gammel bådbygger lærte hende at hukke og snitte 

træskeer.

Foto: Anja Vang Kragh 
Morning Creek, Vang Stensgaard 

Foto: Per morten Abrahamsen 
Et Folkesagn fra den Kongelige ballet
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FAKTA
Du kan følge Mia på Vangstensgaard på instagram

www.vangstensgaard.dk

Født: 13. November 1972 

Bor sammen med sin mand Nikolaj Cederholm, 
og deres fælles barn Ingvar på 12 år og hunden Tobago. 

Til tider også de store børn fra Nikolajs første ægteskab, 
Roberta på 30 år og Boris på 27 år, samt Mias ”andet” barn, 

gudbarnet Wilma på 19 år, som er datter af hendes afdøde veninde.

Bedste minde i Kolding:
Absolut mit barndomsliv i Terrasseparken. Vi var altid en flok 

på 10 – 20 stk. på tværs af alder og køn der legede sammen og løb ind 
og ud af hinandens hjem ved fjorden og i skoven. 

 
    



PASSION  LOVE  HEART

”Det var meditativt for mig, at forme sådan en enkelt 

lille ske. Det var her jeg fandt ud af, at jeg var ok med 

beslutningen om at stoppe arbejdet som scenograf 

og flytte ud af byen. Mit liv var sendt i en ny retning”, 

fortæller hun.

Hun fik også ryddet op. Tyve års skitser fra de store 

produktioner af operaer, film og balletter blev sat til salg 

på den lokale kro, og der var rift om skitserne. Samtidig 

modtog hun som første scenograf nogensinde et stort 

skattefrit 

æreslegat fra 

Wilhelm Hansen 

fonden, og det 

gav hende ro. 

”Jeg havde nu et 

år til at restituere 

og tænke over 

min fremtid”, 

fortæller Mia.

Thorvald Stigsen, 

en gammel 

barndoms ven af 

hendes mand, 

havde købt 

Tisvilde Kro. 

Og han spurgte 

om hun og 

hendes gamle 

samarbejds-

partner Anja ville 

udsmykke kroen. 

Han kendte 

dem begge, og 

han havde også 

været trofast 

gæst til diverse 

premierer rundt 

om i verden, hvor 

Mia havde lavet 

scenografi og 

Anja kostumer. 

Og det blev 

starten på et 

helt nyt eventyr. 

Mia og Anja lagde kræfterne sammen. Mia havde erfaring 

med tegning og billedfortælling, og Anja havde erfaring 

med Haute Couture fra Christian Dior, og begge havde de 

mangeårig erfaring med textiler til kostumer. Alt det bliver 

nu brugt til at lave kunsteriske vægtæpper, rumdelere og 

gardiner.

Parrets udsmykning af kroen skabte stor efterspørgsel, og 

det er årsagen til at Mia i dag, har fundet sin rette hylde.  

Sammen med sin gode samarbejdspartner, 

Anja Vang Kragh, driver hun i dag et tekstil, gardin og 

indretningsfirma, der hedder ”Vang  Stensgaard”.

”Vi er ubetinget fan af hinanden”, lyder det prompte, da 

hun nævner Anja, der også er kunstnerisk anlagt og blandt 

andet har malet kaffestellet Flora hos Royal Copenhagen.

Indtil videre har deres netværk og vovede stil fået dem 

godt i gang. De har leveret gardiner til VIP loungen i Royal 

Arena, og har også fået flere private kunder. Og så er de 

også på vej til USA, for at få fat i amerikanske kunder. 

Deres første store 

kollektion er kommet 

på gaden, og den 

kan blandt andet 

ses i et showroom 

i København, - men 

også på kroen i 

Tisvildeleje, hvor det 

hele begyndte.

Og det at gå fra 

finkulturel opera 

og ballet til at blive 

gardinsælger har da 

også medfødt mange 

sjove kommentarer.

”Men det er kun 

indtil de har set, 

hvad vi egentlig 

laver. Folk køber jo 

ikke kun et gardin, 

vores gardiner 

fungerer jo både som 

malerier, rumdelere 

og giver rummet, 

en behagelig 

lydatmosfære. Det 

er noget man, ikke 

har set før”, fortæller 

Mia stolt om sine 

textiler.

I hvert fald er 

arbejdstiderne og 

friheden noget Mia 

Stensgaard ikke har 

set før. Hendes mantra om at geare ned, og kun arbejde 

tre dage om ugen har hun holdt fast i. Og det betyder 

også, at hendes forældre og barndomsby ikke kun får flere 

besøg, hun er også til stede og når at nyde det, når hun 

er her.

Foto: Andres Stenmann, Tisvilde Kro / New Dawn Rumdeler, Vang Stensgaard 
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hvidvin ........................................................................................................Glas / Flaske

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

Louis Jadot, Convent des Jacobins, Chardonnay, Bourgogne, Frankrig ...................... 95 / 380

Henri Bourgeois, Sauvignon Blanc, Le MD Bourgeois, Sancerre, Frankrig ........................ 650

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

Demarie, Roero Arneis, Arneis, Castellero, Italien ..................................................... 70 / 280 

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

Frontonio, Microcósmico Blanco, Macabeo, Valdejalón, Spanien (Natural wine) ...... 75 / 300

Tocat de L´Ala, Grenache/ Macabeo, Spanien ........................................................... 85 / 340

Enate, Chardonnay, Spanien ....................................................................................... 85 / 340

By the Glass, Riesling, Tyskland ................................................................................. 60 / 240

Domäne Wachau, Grüner Veltiner, Østrig ................................................................... 75 / 300

The 3 Wooly Sheep, Sauvignon Blanc, New Zealand ................................................. 85 / 340

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

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

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

rødvin ....................................................................................Glas / Flaske

Marius Rouge M. Chapoutier, Syrah/Grenache, Languedoc, Frankrig ........................ 60 / 240

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

Château Durfort-Vivens, Margaux, 2.Cru, Cabernet Sauvignon/Merlot, Frankrig .............. 950  

Louis Jadot, Gevrey-Chambertin, 1.Cru, Pinot Noir, Frankrig ........................................... 1100

Château du Vieux Guinot, Merlot/C. Franc, Bordeaux, Sanit-Émilion Frankrig ........... 85 / 350 

Domaine Bernollin, Pinot Noir, Bourgogne, Frankrig ................................................ 110 / 440 

M. Chapoutier, Châteauneuf du Pape, Grenache/Syrah/Mouevédre, Rhône, Frankrig ...... 700

Zenato, Valpolicella Superior, Corvina/Rondinella, Veneto, Italien ............................ 80 / 320   

Solone, Zinfandel, Salento, Italien .................................................................................... 450  

Rosso Malino, Corvina Veronese/Corvinone, Italien .................................................. 95 / 380

Rosso Malino 2012 Magnum, Corvina Veronese/Corvinone, Italien ................................. 800

Casa Raia, Brunello di Montalcino, Sangiovese, Italien .................................................. 1100 

Zenato, Ripasso, Corvina/ Rondinella/Oseleta, Italien ............................................. 110 / 440

Tommasi, Amarone, Corvina/ Rodinella/Molinara, Veneto, Italien ................................... 850

Contrámalini, Amarone, Magnum, Corvina/Rodinella, Veneto, Italien ............................ 1600 

Demarie, Barolo, Nebbiolo, Piemonte, Italien ................................................................... 650

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

Viña Pomal, Reserva, Tempranillo, Rioja, Spanien ..................................................... 85 / 340

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

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

Chono, Pinot Noir, Casablanca Valley, Chile ............................................................... 80 / 320

Finca Sophenia Reserve, Malbec, Argentina .............................................................. 75 / 300

Tanagra, Cabernet Sauvignon,  Karoo, Syd Afrika ...................................................... 95 / 380

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

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

Black Stallion, Pinot Noir, Napa Valley, USA ..................................................................... 650

rosé
Henri Bourgeois, Pinot Noir, Loire, Frankrig ................................................................ 75 / 300

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

Mazzei Belguardo, Sangiovese/ Syrah, Toscana, Italien ............................................ 80 / 320 

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

Whispering Angel, Grenache/Cinsault/Tibouren, Provence Frankring ........................ 95 / 380

 

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

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

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

Météyer, Cuvée Marine, Brut, Champagne, Frankrig ......................................................... 700

Nicolas Feuillatte, Réserve Exclusive Brut, Frankrig .......................................................... 850

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

Dom Perignon , Champagne, Frankrig .............................................................................. 1900

Henri Gireaud, Fût de Chêne MV10, Champagne, Frankrig ............................................. 1800 

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

Louis Roederer Cristal, Champagne Brut, Frankrig .......................................................... 2900

Anna de Codorníu, Blanc de Blanc, Chardonnay, Cava Brut, Spanien ........................ 75 / 375

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

alkoholfri 
Riffel, Traubensaft, Secco, Rheinhessen  ................................................................... 75 / 300

Schwedhelm, Trabaubensaft, Secco Rosé,  Pfalz, Tyskland ........................................ 80 / 320

Frugtrige og sprudlende - festlige, sjove og helt uden alkohol.

Spørg endelig personalet 
hvis du vil vide mere
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KAFFESTANDARD
For en gylden

Nyd den ultimative smag hos:

Køb eller lej L’OR PROMESSO hos JDE Professional. 
Ring: 79 31 38 27 for uforpligtende tilbud.



PORNSTAR 
MARTINI
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www.circusgin.com

Circus Gin is a genuine small batch gin. 
Distilled using a small pot still for a full bodied, 
perfectly balanced taste. Great skill and hand 
selected botanicals lend Circus Gin its fine aroma.

Enjoy responsibly!

Ladies & Gentlemen 

COME JOIN 
THE CIRCUS

Foto: Bo Nielsen



@h2osportswear
www.h2o-sportswear.com
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Den individuelle safari
Lad Kenya, Tanzania, Sydafrika og Rwandas mange 

muligheder folde sig ud på dit spisebord …

En safarirejse er en af livets helt store oplevelser – og den helt rigtige 

kombination af safaridrømme, destination og rejsetidspunkt er afgørende. 

At komme tæt på dyrenes naturlige habitat, kontinentets autenticitet og 

historie handler nemlig om små og store personlige valg … for der er ikke 

kun én ’opskrift’ på den ultimative safarirejse, der er mange.

Måske drømmer du om at se ’The Big Five’? Opleve de store 

dyrevandringer? Nervepirrende game drives for at finde løveunger? 

Måske er du mere fascineret af gorillaerne? Eller elefanterne? Eller 

ønsker at krydre livet på landjorden med pingvinkolonier, hvaler og hajer?

At bo hvor dyrelivet kommer helt tæt på er ét af de vigtigste valg. Vælg 

de små lodges, en teltcamp med alle moderne faciliteter eller at sove 

en nat eller to under åben himmel … uden på nogen måde at gå på 

kompromis med sikkerheden.

Når du bor langt fra ’alt’, er du nemlig midt i ’det hele’. Fra din terrasse 

kan du se dyrene samles ved vandhullet om aftenen eller græsse på 

savannen i det fjerne. Om natten kan du høre dyrene pusle, løverne brøle 

i det fjerne og se ilden fra faklerne blafre i mørket. Præcis dér finder du 

Afrikas magi …

Binder du alle de små detaljer sammen i en realistisk, veltilrettelagt 

rejseplan, Så er du godt på vej! Ikke mindst når et varmt og 

imødekommende personale, der giver dig og dine en personlig service, 

bakker dig op. Fra tjenere og kokke til safariguider og chauffører på de 

åbne jeeps. 

En safari kan være romantisk, give dig store gourmetoplevelser, 

lange aftener omkring bålet med din familie, den kan rumme få eller 

mange game drives, den kan stå alene eller kombineres med ultimativ 

afslapning direkte på Afrikas smukkeste strande på Zanzibar.

Og hvis du et øjeblik tænker, at det lyder helt uoverskueligt, så vil et 

personligt og uforpligtende møde med Jens Thykier fra Amazing Tours 

give dig overblik. 

Det er +15 år siden, Jens besøgte Afrika første gang - og han kommer 

der stadig. Med et tæt lokalkendskab til de forskellige safarilande folder 

han i ordets bogstaveligste forstand kontinentet ud på dit spisebord og 

giver dig både nærværende rådgivning og et konkret og overskueligt 

rejseforslag, som du kan arbejde videre med. Ingen færdige pakkerejser 

– kun personlige valg og prioriteringer!

Måske tilføjer du en flyvetur i luftballon i solopgangen efterfulgt af 

champagnebrunch på savannen? En helikoptertur over Victoria Falls? 

Eller en middag i et privat hjem?

Afrika er uendeligt … det samme er mulighederne!

Nysgerrig?
Kom med på Amazing Tours 

uforpligtende rejseaftener på 

Restaurant Marinaen: 
Rejseforedrag, Marinaens 

rejseinspirerede mad 

– og et godt glas vin! 

Eller kontakt Jens Thykier 

direkte på telefon 41 11 88 44.

Læs mere på amazingtours.dk 

ANNONCE



SUPERHERO Vinbaren 2322 Vinbaren SUPERHERO

portvin
Warre’s LBV .............................................................85 / 545

Warre’s Otima 10 års Tawny ....................................65 / 355

Warre’s Fine White Port ..........................................45 / 300

Warre’s Colheita ......................................................95 / 650

gin
Circus Gin ......................................................................... 95

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

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

Frederichs Gin ................................................................. 120

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

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

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

Buss No. 509 Pink Grape ................................................ 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 ........................................................................ 135 

Trolden Buckhthorn Gin (Lokal gin) ................................... 95

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

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

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

Scapegrace ..................................................................... 125

Brick Gin ........................................................................... 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 Bio Attitude ......................................................... 80

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

Grand Marnier Centenaire, Sort ....................................... 95

Braastad XO ...................................................................... 80 

grappa
Tommasi Amarone della Valpolicella ................................ 80

Tommasi Recioto della Valpolicella .................................. 80

rom
Pichincha 14 års, Ecuador ................................................. 85

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

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

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

Bumbu, Barbados .............................................................. 95

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

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

The Stoker’s Rum .............................................................. 95

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

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

whisky 
Jameson, Irland ................................................................ 65

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

Bushmills Single Malt, 10 års, Irland ............................... 95

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

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

øl & sodavand
Tuborg pilsner, Tuborg Classic el. Guld Tuborg ................. 35

Jacobsen Naked Christmas Ale 75 cl. ............................ 100

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

Crabbies Raspberry el. Ginger .......................................... 65

Sodavand .......................................................................... 30

Tonic ................................................................................. 30

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

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

kaffe
Alm. Kaffe/ The ................................................................ 25

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

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

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

MAD & HYGGE
Serranobræt (til 2 pers.) .........................................170,-
Serranoskinke, oliven, nødder, hjemmebagt brød og aioli.
Serveres fra "Åben" – 20:30

Tapasbræt (til 2 pers.). ............................................360,-
Serranoskinke, krydret svendborgskinke, ølpølse, rørt tatar af varmrøget 
laks, grillede tigerrejer, stegte chorizo, syltede peberfrugt, dadel i svøb, 
Gazpacho, lun spansk kartoffel æggekage, kødbolle i tomatsauce, 
vesterhavsost m. syltede nødder. 
Serveres med oliven, syltede rødløg, pesto, aioli og hjemmebagt brød.
Serveres fra 17:30 – 20:30

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,-

Velbekomme

Ved selskaber over 20 personer er det muligt 
at forudbestille andre retter. Spørg betjeningen herom. 

FRA BAREN
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SCHWARZWALD DRY GIN
Admittedly, it appears somewhat eccentric to claim that a recipe for 
Gin has the power to unite great British traditions, the exoticness of 
India, and the purity and nativeness of the Black Forest. And yet it is 
precisely this eccentricity that defines the enigmatic and venturesome 
character  of Montgomery Collins, from whom our Schwarzwald Dry 
Gin originates.

W U N D E R B A R  G U I D E  T O  
E XC E L L E N C E

T H E  B O TA N I C A L S

Montgomery Collins’ ground-breaking idea for 
creating a new type of gin was to combine exotic 
spices with native plants found in the Black Forest. 
Over a third of the ingredients in Monkey 47 come 
from the land where it is made, including spruce, 
elderflower, blackthorn, bramble leaves, and many 
other botanicals not found in most gins. The key 
to this eccentric blend, however, is a Black Forest 
staple that seems both surprising and yet made to 
enhance the right gin: The lingonberry is what gives 
Monkey 47 that certain something. After all, it con-
tains all the basic aromas you’d expect from a good 
gin, including refreshing acidity, lasting bitter notes, 
and a slight sweetness. At the same time, more tra-
ditional botanicals – especially juniper – also play 
leading roles.

M A K I N G  T H E  M O N K E Y

Doing things by hand is a matter of honour, which 
is why Monkey 47 contains only hand-picked in-
gredients. A number of them, including the peel 
of bitter oranges, lemons, and pomelos, have to be 
fresh off the fruit when added to the macerate prior 
to distillation.

The production process is complicated, compri-
sing a combination of maceration – that is, steeping 
herbal ingredients in a mixture of highly rectified, 
molasses-based ethyl alcohol and spring water – 
as well as distillation, percolation, and oxidation. 
Translated for the layperson, Black Forest Distillers 
uses specially designed Carter-Head stills to extract 
the essences of fresh plants, boil them, and gather the 
resulting alcoholic vapours through condensation 
before allowing the product to mature. Percolation, 
or steam extraction, enables the master distiller to 
single out and highlight specific flavours within the 
distillate’s olfactory profile and intensify the subtler 
elements (such as floral notes), which then serve as 
a counterpoint to the more dominant components. 
As time-consuming as it sounds, it’s this technique 
that allows the delicate, floral notes of Monkey 47’s 
aroma to survive the distillation process.

Through oxidation and three months of sto-
rage in earthenware vessels, the distillate develops 
the unparalleled suppleness and balance that make 
Monkey 47 one of life’s great pleasures, both in a 
cocktail or all on its own.

Apart from a coarse filtration process involving 
a sheet filter, Monkey 47 is left entirely unfiltered 
to preserve its full range of unique and complex 
aromas.



Han har ikke prøvet at stå på de skrå brædder endnu, men han har gået 

på podiet i modeverdenen, og det kan man vel også nærmest kalde en 

slags skuespil. Ephraim gik model ved tre modeshows ved vinterens 

modeuge i København. Derudover laver han modelarbejde for flere 

tøjmærker bl.a. Mads Nørgaard. Han har ikke banket på hos en agent. 

Vejen til modeverdenen er nok mest gået gennem hans instagram-

profil ”iamraidenrose”, hvor nogle har spottet den flotte fyr. 

Der var ellers ikke meget, der pegede i retning af et liv som musiker 

inden for hiphop og R&B, da han var en stor dreng i London. Som 12-

årig blev han taget ud af skolen, for hans mor, der er halvt dansk, ville 

undervise ham og sønnen Joshua derhjemme. Drengenes forældre er 

tilknyttet pinsebevægelsen, og de valgte hjemmeundervisning i håbet 

om at undgå, at sønnerne kom under dårlig indflydelse. 

”Jeg var egentlig ikke særlig glad for skolen, men omvendt har jeg 

masser af energi og er meget social, så jeg savnede kammeraterne. På 

den anden side var der ingen, der pressede mig, og jeg fik masser af 

tid til at tænke på, hvad jeg ville”, siger Ephraim Duncan.

Han måtte kun høre kirkelig musik som orgel og gospel, og det var 

træls, for Ephraim ville bare gerne have friheden til at høre den musik, 

han holdt af. 

Til Danmark
Da Ephraim var 16 år, besluttede forældrene at rykke fra London 

til Kolding, idet hans mor ville gerne læse til lærer i Danmark, og 

samtidig skulle Ephraim på et IB-gymnasium. Det kunne han komme 

på Kolding Gymnasium, mens hans mor i Haderslev kunne tage 

læreruddannelsen, som hun har afsluttet denne sommer. Hun har godt 

nok brugt lidt ekstra tid undervejs, for der kom lige et barn mere, og nu 

har Ephraim seks søskende. 

Han lægger på ingen måde skjul på, at han er vildt imponeret af sin 

mor. Mens hun har fået et barn mere og har læst til lærer, har hun også 

gjort rent og undervist i Odense! Hans far, der oprindeligt kommer fra 

Ghana, arbejder om natten inden for logistik.

Duncan var slet ikke i tvivl. Da han for tre år siden for første gang var 

med på Roskilde Festival, sagde han: ”Næste gang kommer jeg for 

selv at optræde”. 

Året efter optrådte han og hans bror Joshua som duoen ”Rosegold” ved 

"Hej" eventen i A.L. Passagen, men Roskilde Festival var stadig drømmen.

I år blev drøm til virkelighed. Sommeren 2019 stod Ephraim med sin bror på en scene på Roskilde 

Festival. Og ikke nok med det. De to brødre var også på plakaten til Distortion, Jelling Festival og 

Smuk Festival. En drøm er blevet til virkelighed, men Ephraims ambitioner rækker mod langt højere 

mål. Derfor pakkede han i maj kufferten for at flytte til København og koncentrere sig om musikken, 

i første omgang med sin bror, men senere også solo. 

Af Cathrine Reinert

5 HURTIGE
Drink: Fanta orange

Idol: Donald Glover
skuespiller, forfatter, producent, 

instruktør, komiker, rapper

Favoritfilm/serie: Trust 
på Netflix godt filmet 

og godt skuespil

Favoritcafé: 
Vinbaren/Mokka

Favorit tøjmærke: 
Calm/Adidas
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FRA A.L. 
PASSAGEN 
TIL ROSKILDE 
FESTIVAL
Ephraim Duncan, musiker, model og film-
mand, har sagt sit job op hos Bar Sushi for 
at flytte til København og satse på musikken.
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Ephraim var glad for at komme til Kolding, for som han siger: ”Jeg 

vidste, at der var skolefester på de danske skoler”. På IB mødte 

han Sean Frankie, som var med i musikkollektivet Rose Music 

i Kolding. Han overbeviste Ephraim om, at han skulle satse på 

musikken lige som sin lillebror Joshua, der allerede var i gang med 

at producere og skrive musik. 

Sammen med sin bror dannede Ephraim ”rosegold”, og de udgav 

i 2017 deres første nummer ”Mrs. 123”, som er blevet streamet 

knap 700.000 gange. Det er med Ephraims ord: ”OK, men vi 

vil gerne have mange flere”. Det er blevet til i alt 16 sange fra 

”rosegold” i en stil, som i programmet til Roskilde Festival blev 

omtalt som  ”Dark, dancibal R&B”. 

Nu er Ephraim rykket til København, hvor hans lillebror allerede 

producerer og skriver for andre. Ephraim  håber at kunne blive 

et brand som musiker, der kan blive et springbræt til mere 

modelarbejde og gerne skuespil. Samtidig vil han arbejde mere 

med musik- og modevideo.

Hjemme i Dalby er mor faktisk stolt. Meget stolt. 

”Da vi kom til Danmark, blev hun realistisk og indså, at hun ikke 

kunne blive ved med at kontrollere os. Hun kan selvfølgelig ikke 

li’, når vi bander i sangene, men vi prøver faktisk ikke at bande så 

meget. Vi tager mere fat i reelle problemer og egne erfaringer. Vi 

prøver at fange en følelse”, siger Ephraim Duncan.

”Jeg er ikke religiøs, men jeg er kristen. Jeg vil ikke 
pådutte andre en religiøs holdning, men som kristen 
prøver jeg hele tiden selv at blive et bedre menneske”.

Ephraim Duncan om påvirkningen fra et religiøst hjem

spis til 
pindene 

knækker
Bestiller du ’Spis til pindene knækker’ hos bar’sushi skal du nok blive mæt af sushi. 

Og samtidig er der en god sandsynlighed for, at du får prøvet nogle af den slags sushi, du normalt ikke bestiller. 

Det er nemlig kokken der vælger, hvad man skal have serveret. 

Selvfølgelig bliver der taget højde for, hvis der er ingredienser, man ikke bryder sig om, eller er allergisk overfor. 

Dette skal du blot sige, når du bestiller.

- og bringer gerne ud til Vinbaren

T 55 55 60 00    www.barsushi.dk

BLÅ BOG

Ephraim Duncan
21 år og født i London

Kom til Kolding som 16-årig, har gået på IB på 
Kolding Gymnasium

Har arbejdet på Bar Sushi til maj 2019.

Danner hiphop/R&B-duoen ”Rosegold” med sin bror 
Joshua.

Kæreste med Melissa.
 



Brød med  
en stærk 

SIGNATUR

Läntmannen Unibake, Oensvej 28, Hatting, DK-8700 Horsens, tlf.: 7628 5000, www.schulstadbakerysolutions.dk

NYHED

Signaturbrød er udviklet og bagt af mennesker, som brænder for  håndværket og den gode 
smag. Ligesom Viggo Schulstad, der i 1897, udviklede det maltsyrnede rugbrød til danskerne.

Bag lanceringen Signaturbrød står to ægte rugbrødsentusiaster: kok og restauratør Annette 
Bylov Sørensen, Restaurant Gilleleje Havn, og Schulstads egen produkt-

udvikler og bager Henrik Hemmingsen. De har sammen bagt  og smagt sig til en helt ny ud-
gave af det traditionsrige, mørke rugbrød.

Signaturbrødet er bagt med poppende durumkerner, der giver en god smag, et flot rustikt 
udseende og et fast saftigt bid. Perfekt til det kolde bord om det er klassisk smørrebrød, eller 

som her med et strejf af  fornyelse og en stor kærlighed til den 
danske frokostspise.

For yderligere information kontakt Lotti Kaibinger
Mobil 2012 6925

lotti.kaibinger@lantmannen.com
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www.kif.dk

Vi har et mål og det er at vinde hver gang både på og udenfor 

banen. Alle vil gerne vinde, men vi skal vinde. Vi vil være hele 

Danmarks håndboldfyrtårn herhjemme såvel som internationalt. 

Én ambition udspringer fra vores historie og flyder i vores blod. 

Og ikke mindst ambitionen vi ikke kun forventer af os selv, 

men som vi også ved, vores omgivelser forventer af os.

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

SAMMEN VINDER VI!



Af Anette Jorsal 
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Kosmetikdronningen 
svarer på syv spørgsmål

Hvad er det, du kan med dufte?
”Jeg er født med en næse, hvor jeg kan skille duftene ad. Jeg kan 

faktisk også skille dufte ad i vin og kan som regel dufte tre-fire 

ting i et glas vin. Min mor har fortalt mig, at jeg allerede som helt 

lille havde en særlig duftesans og kunne sige: ”Den dame har fem 

forskellige dufte”. Jeg kunne også dufte, når et brød var ved at 

mugne, inden man kunne se skimmel”. 

Men du kan mere en det. 
Har du næse for økonomi, 
markedsføring, drift?
”Nej, det har jeg ikke. Min force 

er, at jeg har en anderledes 

tankegang. Jeg angriber tingene 

med en skæv vinkel. Her i huset 

siger de, jeg har en ”krøllet 

hjerne”.

”Og så er jeg vedholdende. 

Der skal rigtig mange nej’er til, 

før jeg giver op. Derfor betyder 

det også meget for mig at være 

selvstændig. Hvis jeg får en ide 

og tror på den, så går jeg i gang. 

Den vedholdenhed kan give 

bagslag, og det har det også 

gjort. Der er da ting, der ikke er 

lykkedes”.

Hvorfor har du valgt, 
at Ecooking har et lidt 
apotekeragtigt præg?
”Når du kommer ind i en Matas, 

så kan du på lang afstand se 

Chanel og Dior på hylderne 

på grund af deres design, 

men jeg vil gerne gøre det 

nemmere for dem, der skal 

bruge vores produkter. De skal 

kunne se, hvad der er i, om det 

er dagcreme, rensegel eller 

bodylotion, og indholdet står på forsiden”. 

”Vi får at vide, at det virker troværdigt. Første gang jeg oplevede 

det, var for tre år siden på en messe i Bologna med 3.000 udstillere. 

Jeg blev kontaktet af arrangørerne, fordi de havde en hal med 

50 upcoming brands. De inviterede mig, og jeg sagde ja, men da 

jeg kørte derned, tænkte jeg: ”Tina, hvad har du sagt ja til?!” Det 

kostede jo en krig at være med!!! Men der gik ikke lang tid, før folk 

stod i kø i tre rækker fra morgen til aften ved vores stand. Da vidste 

jeg, at vi havde ramt noget. Det er svært at sige, hvad det præcist er, 

men det har et lidt mærkeligt navn, og det skal man ikke tage fejl af. 

Det er kosmetik, men det hedder noget med ”cooking”. Det ligner 

mere noget fra et apotek, det ser lidt teknisk ud, men folk siger, at 

det virker troværdigt og giver indtryk af, at der er styr på indholdet”.

Du startede som typograf. Hvor kom det fra?
”Jeg boede i Vivild, en lille by på Djursland, hvor et af Danmarks 

største trykkerier dengang lå, og hvor 

jeg havde været i erhvervspraktik. 

Jeg gik på handelsskolen og ville 

egentlig gerne til USA og havde 

gennem en kontakt et tilbud om at 

blive au pair-pige hos Kevin Costners 

eks-kone. Men en dag ringede 

bogtrykkeren og spurgte, om jeg ville 

have en elevplads. Jeg sagde ja og 

droppede USA”. 

”Min far tog med mig ind på 

handelsskolen for at melde mig ud, 

og min mor var RASENDE! Hun satte 

mig, min far OG mit fuglebur ud på 

trappen, og hun talte ikke til os i flere 

dage. Der var jo kun få måneder til 

eksamen”.

Hvad er det bedste ved dit 
arbejde?
”Friheden. Ja, ja, det er også 

friheden til at arbejde 70 timer om 

ugen, men jeg har friheden til at 

vælge alt – fra projekter til, hvordan 

der ser ud i firmaet, og jeg er en 

del af noget, som gør mig glad. Jeg 

havde et godt job, inden jeg sagde 

op og begyndte med Ecooking. 

Jeg havde penge på kontoen, 

pensionsopsparing og bil i garagen, 

og jeg blev virkelig behandlet godt, 

men jeg var ikke rigtig glad. Jeg 

havde masser af ideer til de brands, 

jeg arbejdede med, men mange af dem blev ikke til noget”.

”Jeg glemmer aldrig, da jeg fortalte familien, at jeg havde sagt op. 

Min mor blev tosset, den yngste datter sagde ikke noget, den ældste 

talte ikke til mig, men min far sagde: ”Hvornår skal vi i gang? Min far 

har ALTID støttet mig 100 procent i mine valg, og han og min mor 

har været en uvurderlig støtte i alt det her. Jeg ville ønske af hele mit 

hjerte, at han stadig var iblandt os”.

Hun lever af sin 
krøllede hjerne
Tina Søgaard har en særlig næse 

for dufte. I 2015 etablerede hun 

Ecooking, og i dag sælges Ecooking 

i 24 lande, takket være en krøllet 

hjerne og vedholdenhed. Til gengæld 

er hun ikke superkompetent til at 

nyde succesen. Måske lige bortset 

fra, når hun dyrker passionen for 

høje hæle og tasker. 
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Du har en millionforretning. Kan du nyde din succes?
”Hvis du spørger andre, siger de nej, men jeg synes godt, jeg kan nyde 

det. Jeg har fået en kæreste (i 2018, red.), og han kan få mig til at lægge 

telefon og pc. Sammen med ham kan jeg nyde et glas vin, livet og ham 

og glemme arbejdet. Han gør mig glad, vi griner en masse, og han er 

både min ven, kæreste og sparringspartner”. 

”Jeg er stadig ikke god til at tage på ferie. Alene i årets fire første 

måneder har jeg været i ti lande med firmaet. Jeg nyder at gå ud at spise, 

men det er egentlig mere samværet end gastronomien, jeg nyder. Det 

kan sagtens være samvær over en pizza”.

”Jeg har jo en passion for høje hæle og tasker, og så er jeg ret vild med 

biler. Jeg kører meget, og jeg vælger derfor at have en god bil (en BMW 

X3, red.)

Til sidst - hvad er det med dig og leopardpletter?
”Ha-ha. Ja, jeg elsker tøj med leopardpletter. Jeg tror, det har noget at 

gøre med mit røde hår. Der er ikke mange farver, der er gode op mod mit 

ansigt, men jeg har bare altid været vild med leopardpletter. 

Jeg skulle engang undervise sælgerne på det Hong Kong-kontor, som 

sælger vores produkter til det kinesiske marked, og da jeg mødte dem, 

kunne jeg se, at de alle havde et eller andet på med leopardpletter, for de 

havde set mange billeder af mig med leopardplettet tøj!!”

Kort om Tina
Da Tina Søgaard denne sommer pakkede kufferten for at tage 

på messe i Las Vegas, tog hun også en gryde og en kogeplade 

med. Hun skulle nemlig stå på messen og vise, hvordan hun 

startede med at fremstille Ecooking hjemme i køkkenet.

Hun etablerede i 2013 House of Cosmetics, som fremstiller 

private label produkter til kendte og ukendte.  Året efter kom 

hendes eget kosmetikprodukt Ecooking på markedet. 

Der er 24 ansatte i de to firmaer, og  virksomheden ligger i 

Skartved mellem Sdr. Bjert og Dalby og blev kåret som 

Årets Iværksætter i Kolding Kommune i 2017.

Ecooking sælges i 24 lande. I House of Cosmetics 

produceres f.eks. Aquarius, som er en duft for sangeren 

Christopher, en serie sammen med skuespiller 

Mille Dinesen, og en baby- og børneserie sammen med 

Christiane Schaumburg Müller og produkter for Gun-Britt.

Flere nye produkter er på vej bl.a. Lucifax & Lucifine, 

som er en serie uden kemi mod lus. Produktet nærmest 

kvæler lusene ved at kapsle dem ind.

Kæreste med Lars, som hun bor sammen med i Kolding, 

to døtre Katharina på 27 og Sille-Emilia på 20 samt to 

bonusbørn, Martin på 19 år og Maria på 23 år.

Måske har vi det ikke i morgen...
”Dét, vi har i dag, har vi måske ikke i morgen”. 

Sådan lyder et Tina Søgaard-citat, og hun forklarer: ”Da jeg var ung, 

kunne der komme et nyt mærke i Sverige eller Tyskland, men vi hørte 

aldrig om det. I dag kan der komme et nyt mærke på gaden i Japan. 

Vi hører om det i aften, og du kan købe det online i morgen. Samtidig er 

de unge ikke så trofaste over for produkter, og derfor skal vi nyde rejsen, 

mens vi er med, og derfor skal vi gøre os umage”.

198 kr. eller 298 kr. pr. måned (enkelt/flerstyrke)* 

Vælg alle de briller du har lyst til blandt vores eksklusive, 
kvalitetsmærker til en fordelagtig månedlig ydelse 

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

*For hver brille du vælger, betaler du 30% af den komplette brilles pris - dvs. stel og glas. 



Autocentralens flexløsning henvender sig til dig, der ønsker at udleve drømmen 
om, at blive kørende i en nyere og veludstyret Premium bil.  

Vi er garant for et seriøst leasing-setup, hvor førstegangsbetalinger og restværdier 
er markedskonforme – cowboy og indianerleasing kan du ikke få hos os.

Sådan kommer du igang med Flexleasing.
Kontakt Michael Bjørn der har mange års erfaring med flexleasing, og som har et 
bredt netværk indenfor anskaffelse af premium biler.

Michael Bjørn, tlf. 27 53 75 15  
mb@autocentralen.com 
 

Autocentralen Flexlesing - Fynsvej 21-25 - 6000 Kolding

Flexleasing
- gør bildrømme til virkelighed

19050 - Vinbaren annonce 220_297_AC_Flexleasing_0519_final.indd   1 02-05-2019   10:50:34

SUPERHERO Vinbaren 3736 Vinbaren SUPERHERO

Se mere på deloitte.dk

Nyd din vin, og lad 
os sikre din økonomi
Deloitte er et videnshus, der tilbyder full service løsninger, både 
når det gælder revision og konsulentrådgivning. Vi kigger ikke kun 
bagud men også fremad, og vi samarbejder med dig for at sikre, 
at din virksomhed står sikkert i fremtiden.



Af Anette Jorsal 
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PASSAGENS 
TO DRILLEPINDE
De har for længst forladt arbejdsmarkedet, 

men de går stadig på arbejde, nu hos 

sønnerne i A.L. Passagen. 

De elsker miljøet omkring Den Engelske Pub, 

The Mokka Café og Vinbaren.

Det er ikke tit, man ser, at en velvoksen mand har sin far med på 

arbejde. Men i A.L. Passagen er det faktisk tilfældet. Både Morten 

Strøh (Vinbaren og The Mokka Café) og Torben Mathews (Den 

Engelske Pub) får ofte besøg af deres fædre. Og vel at mærke 

ikke bare for at drikke en billig kop øl eller kaffe. Næh, de arbejder 

skam. Både Derek Mathews og Henning Strøh.

De er lige fyldt henholdsvis 90 og 70 år, men alderen er ingen 

hindring. Derek Mathews kommer på pubben to til fire gange 

om ugen, og det er ham, der står for bestilling og fragt af øl til 

pubben. Henning Strøh kommer stort set hver dag for at rydde 

op og sørge for, at det ser godt ud i gården f.eks. med fine 

blomsterarrangementer.

Men helt ærligt. Var det ikke på tide at lade sønnerne passe deres 

arbejde, uden at farmand jævnligt puster dem i nakken?

”Jamen, vi er da ligeglade med, hvad de siger! Vi kommer 

alligevel!”, lyder det prompte fra Derek Mathews.

Både han og Henning Strøh kunne faktisk slet ikke forestille sig, 

at de skulle sidde derhjemme og trille tommelfingre, og så har de 

altid været flittige. Som Henning Strøh siger:

”Jeg har lært hjemmefra, at der er to sæt tøj, jeg skal være glad 

for. Arbejdstøj og sengetøj!”

Og så griner de to fædre. Det gør de tit, når de mødes. De får en 

god snak, og den er bedst, når der er plads til drillerier.

”Jeg har lært hjemmefra, 
at der er to sæt tøj, jeg skal være glad for. 

Arbejdstøj og sengetøj!”
Henning Strøh

”Hvis jeg ikke er her om lørdagen, 
ringer Torben til mig og siger: 
”Far kommer du ikke herned. 

Alle spørger, hvor den gamle er?
Derek Mathews

Foto: Lasse Lagoni
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De roser begge naboskabet mellem caféen og pubben.  

Derek kalder det ligefrem ”fænomenalt”. Ja, selv 

fodboldstriden mellem KB og KIF kan de overvinde. 

Med Henning Strøhs ord er Torben Mathews ”desværre 

KIF’er”, mens Strøherne naturligvis forbliver fans af KB, 

hvor Morten Strøh har spillet fodbold helt frem til, han var 

med på topplan.

”Jeg tror ikke, at der findes den fodboldspiller i Kolding, 

der ikke har været omkring stedet her”, siger Henning 

Strøh.

D’herrer har drukket deres kaffe. Dagens opgaver venter. 

Og inden de rejser sig, giver de hinanden hånd, og 

Henning Strøh siger med et skævt smil til Derek: ”Skal vi 

være enige om, at næste gang vi skal interviewes, er vi 

ærlige!”

Når sandheden skal frem, så synes sønnerne faktisk, det 

er helt ok, at deres fædre kommer forbi. Ja, de sætter 

såmænd stor pris på deres indsats. Og som Torben 

Mathews siger: ”Min far er jo et lysende forbillede 

på, at man ikke skal gå i stå, når man stopper på 

arbejdsmarkedet”.

Ja, det er lige før, at hans far, Derek Mathews, er blevet 

fast inventar på Den Engelske Pub. Han var med lige fra 

begyndelsen for 28 år siden. 

”Hvis jeg ikke er her om lørdagen, ringer Torben tit til mig 

og siger: ”Far kommer du ikke lige herned. Alle spørger, 

hvor den gamle er?”, fortæller Derek Mathews. Og så 

starter han bilen i Strandhuse og kører ned til pubben.

For han kommer gerne, lige som Henning Strøh.

”Jeg kom her allerede, inden Morten købte The Mokka 

Café for otte år siden. Der kommer utroligt mange gode 

mennesker her. Det er et mødested for rigtig mange 

mennesker, og der er en god stemning”, siger Henning 

Strøh, og Derek supplerer:

”Rigtig mange venskaber er opstået her. Det er jo helt 

fantastisk”.

De er begge enige om, at de også kommer, fordi det er 

sjovt at følge sønnerne og deres succes. Som Henning 

siger:

«Det er jo berigende at følge sin søn – og sjovt at se, at 

dét, som vi har fortalt dem, de skal gøre, var det rigtige”

Og så klukker de to fædre igen, indtil Derek løfter 

pegefingeren og lige vil sige et alvorsord:

”Det kan godt være, at mange siger, at man ikke skal 

blande familie og forretning, for det kan give problemer, 

men man skal omvendt bare være fleksibel fra begge 

sider, og hvis der er noget at sige, så skal man sige det”.

Henning, der er elektriker, oplever ofte at blive spurgt til 

råds. Han var de sidste 20 år, inden han gik på efterløn, 

ejendomschef for Hotel Comwell og han har dermed 

rygsækken fuld af erfaring med bygninger og vedligehold. 

Han havde kontor på Hotel Comwell i Kolding, og her 

kom sønnen Morten jævnligt og fik en kop kaffe. Her 

mødte han Comwells køkkenchef Tom Forsberg, og den 

forbindelse blev faktisk starten på overtagelsen af The 

Mokka Café. For da Henning Strøh en dag sad og nød 

solen på en ferie i Costa Rica, fik han pludselig en melding 

om, at nu havde Morten købt The Mokka Café sammen 

med Tom Forsberg. 

Derek Mathews var for små 30 år siden på vej til Spanien, 

hvor han ville nyde alderdommen med sin kone efter 

mange år med lange arbejdsdage inden for salg, men 

en dag ringede sønnen Torben og sagde: ”Far, du skal 

komme til Kolding og hjælpe med at åbne Den Engelske 

Pub”. Derek lod sig overtale, og fra den første dag og 

mange år frem stod han bag baren og tog sig også af 

import af øl. 

Thailand    Vietnam    Maldiverne    Bali    Sri Lanka    Cambodia    Kina    Japan    Indien    Tibet    Laos    Indonesien    Nepal    Malaysia
Singapore    Kenya    Sydafrika    Tanzania    Rwanda    USA    Dubai    Quatar    Australien    New Zealand    Din drømmedestination

Marcus Allé 11    
6000 Kolding    
T: 41 11 88 44    
amazing@amazingtours.dk    
amazingtours.dk

Uforglemmeligt...Uforglemmeligt...

Lad fascinerende Afrika folde sig ud med de helt store, autentiske safarioplevelser – store brøl og gungrende 
hove. Se solen gå ned fra en lille, eksklusiv lodge, oplev dyrene samle sig foran dit private safaritelt, mærk 
kolonitidens charme – helt tæt på naturen.

Lyt, se, duft…oplev!

Hos Amazing Tours åbner vi en verden af muligheder, lader de individuelle rejsedrømme erstatte pakkerejsen  
– og sender dig ud i ‘Our World Your Way’. Vi krydrer de store naturoplevelser med store seværdigheder,  
håndplukkede lokaloplevelser, roen på en afsides strand, uforglemmelige gourmetoplevelser – og metropolernes 
fascinerende energi.

Mød os, lad os vise dig den personlige rejses mange muligheder – og lad vores lokalkendskab og erfaring sikre 
den nuancerede, unikke rejse. Fordi rejsedrømme er individuelle…

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

Velkommen hos Amazing Tours: 

Gør 
drømmen 

til virkelighed 

– book et 

inspirationsmøde!
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Skamlingvejen 5
6000 Kolding
mail@marinaen.dk
 tel. 75 53 15 15
www.marinaenkolding.dk

m a r i n a e n
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.
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En af verdens fineste
single malt whiskies
laves her i Kolding.

Whiskyskribenten Jim Murray giver den 94 point 
og kalder den “Superstarwhiskies that give us all 
a reason to live”.

Vil du se hvordan vi laver Nimbus Single Malt Whisky,
specialøl og spændende gin, så book en ølsmagning eller en 
ginsmagning og få en rundtur på bryghuset og i destilleriet.

Vi er fra Kolding.

www.trolden.com



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! 

GOD FINANSIERING
SIKKERT SALG

Adelgade 14 I 6000 Kolding I Tel. 44 56 46 50 I www.handelsbanken.dk Vejlevej 130 I 6000 Kolding I Tel. 76 30 19 88 I www.lokalbolig.dk

LokalBolig & Handelsbanken

SOLIDT BOLIG
SAMARBEJDE



Nikolaj Enderleit var med da Danmarks U21 landshold mødte 

Rusland i kvartfinalen til VM i Algeriet. Det var en kamp, han 

havde set frem til, og holdet klarede sig også rigtig godt. 

Danmark er på det tidspunkt foran med 8 mål. Efter 50 minutters 

spil får Nikolaj en formidabel skudchance, han rykker helt frem 

til tremeteren, men bliver pludselig stoppet af et skub i brystet. 

Derefter er alt sort. 

Han vågner ved, at der er folk ude på hospitalsgangen, der 

råber og skælder ud. Han ser sig omkring. Lyset er så skarpt, at 

han knap kan se noget. Han ligger i en hospitalsseng, men han 

ved endnu ikke, hvad der er sket. Ved siden af sidder holdets 

fysioterapeut med en alvorlig mine. Han fortæller stille og 

roligt, at Nikolaj efter tacklingen væltede bagover og knaldede 

baghovedet ned i det hårde halgulv. Han fik blackout. 

Ude på hospitalsgangen er der postyr. Folk har siddet i timevis 

og ventet på behandling, og Nikolaj er tilsyneladende strøget 

direkte forbi de andre patienter, og han har fået sin egen stue. På 

hospitalet i Algeriet tør de ikke risikere kritik for, at de som værter 

ikke har taget sig godt af de udenlandske spillere. Så Nikolaj får 

en førsteklasses behandling og bliver grundigt undersøgt.

Efter seks timer på hospitalet får han lov til at komme hjem til 

spillernes hotel. Han har meget kraftig hovedpine og føler sig 

helt ør. Hans værelseskammerat, Aaron Mensing (Sønderjyske), 

flytter ud, så Nikolaj kan få værelset for sig selv, og den ro som 

lægerne har ordineret. Her ligger han så de næste par dage, han 

sover stort set hele døgnet væk, og han bliver fritaget for den 

traditionelle spillerkost med faste spisetider. Det er vigtigt med ro.

Danmarks hold fortsætter i højt gear. De vinder kvartfinalen og 

skal spille semifinale mod Frankrig – uden Nikolaj på holdet. 

Han ærgrer sig, han ville gerne have været med, men hovedet 

vil noget andet. Han ville slet ikke kunne klare det høje tempo. 

I semifinalen går holdkammeraterne videre til finalen, og 

finalekampen ser Nikolaj i hallen. Men det skarpe lys i hallen 

generer ham, og han er ikke helt sig selv. Desværre taber 

Danmark mod Spanien.

Hjemme i Danmark rykker Nikolaj ind på sit værelse i forældrenes 

hus. Han har hovedpine og er svimmel. Det første døgn sover 

han 20 timer. Og de næste uger består hans liv kun af at sove og 

stå op for at spise. Han orker ikke at få besøg, selvom vennerne 

ringer og i god mening foreslår en gåtur. Først efter 3 måneder 

kommer han afsted. Det bliver til en lille gåtur i skoven tæt på, 

men hovedpinen og spændingerne i nakken er der stadig.

Skoven omkring Dalby Mølle bliver en slags meditation. Han 

forsøger at komme derned hver dag, men nogen dage er turen 

ned til skoven så anstrengende, at han kun ender på en træstub, 

hvor han kan sidde og se på skoven og søen. Der er heldigvis 

fremgang i hans tilstand, men det går meget langsomt.

Alt tegnede ellers så godt. Han tegnede kontrakt med Ribe-

Esbjerg 1. juli 2017, 27 dage senere under VM skete faldet, 

der fik ham på en længere sygemelding. ”Men Ribe-Esbjerg 

har virkelig behandlet mig godt, og de har været forstående 

undervejs”, fortæller Nikolaj, da han sidder på samme sted i 

skoven og genfortæller sin historie. Efter et halvt års sygemelding 

siger han sin lejlighed i Esbjerg op. Han er også nødt til at droppe 

sit HA studie. Han har nemlig slet ikke deltaget i undervisningen. 

Sygemeldingen irriterer ham. Han har ikke noget overblik over, 

om han nogensinde bliver i stand til at spille håndbold igen. Hans 

drøm om en professionel karriere falmer.

I Juni 2018, næsten et år efter han fik hjernerystelse, begynder 

han at træne sig op igen. Han styrketræner og begynder at løbe. 

Efter et par måneder begynder han så småt at træne med, og han 

forbereder sig til den nye sæson. I starten af november spiller 

han sin første kamp, efter en skadespause på 1 år og 4 måneder. 

Debutkampen bliver med Ribe-Esbjergs 2.hold, og holdet vinder 

kampen.

 ”Det var en sejr for mig personligt, - ikke at vi vandt kampen – 

men at jeg spillede en kamp igen”, fortæller Nikolaj, mens han 

sidder på sin vante træstub og kigger ud på Dalby Møllesø. 

Han kommer tilbage på førsteholdet. Han kan godt mærke, at 

tempoet stiger, og han får også begrænset spilletid. De passer 

godt på ham. Men han kan mærke gejsten i kroppen ved at være 

tilbage på banen. Endnu en kamp afvikles med Nikolaj på banen, 

og han udråbes til kampens spiller. 

Af Cathrine Reinert

Foto: Photo-Andersen.dk
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Skade på skade har holdt Nikolaj Enderleit 
ude af håndbold i lang tid, men nu er han 
tilbage. En kraftig hjernerystelse var 
ellers lige ved at tage modet fra det unge 
håndboldtalent.

NIKOLAJ 
ENDERLEIT



”Det var et kæmpe skulderklap og en milepæl for mig. Alle de 

tanker i mit hoved, omkring hvad der skulle ske med mig, de 

blev ændret til tanker om, at det nok skulle gå. Det var en stor 

forløsning”, fortæller han.

Nikolaj var tilbage i sit rette element. Han 

spiller flere kampe, og i tredje kamp vrider 

han rundt på foden. Det gør ondt, men 

ikke mere ondt end at han spiller endnu 

en kamp ugen efter. Han er, som han selv 

beskriver, en ”spiller på piller”. Han kæmper 

sig gennem et par kampe og tror, at det er 

et beskadiget ledbånd. Men da smerterne 

tager til og også tæerne begynder at sove, 

erkender han, at han nok hellere må blive 

scannet. Resultatet er et slag i ansigtet 

på Nikolaj. Foden er brækket, og han skal 

sygemeldes igen. Ydersiden af mellemfoden 

skal opereres, og i januar i år får han sat en 

skrue ind. 

”Fordelen ved denne skade var, at lægerne 

kunne sætte uger på. De vidste, hvornår 

jeg var rask, så der var et fast forløb, som 

jeg bare skulle igennem. Uvisheden fra min 

sygemelding med hjernerystelse var noget helt andet”, husker 

Nikolaj. 

Klubben Ribe-Esbjerg havde været tålmodig. Kontrakten med 

Nikolaj havde indtil videre kun givet få reelle kampe, og ellers 

havde de kun haft ham aktiv på skadeslisten. Kort tid efter kom 

en ny klub på banen. TTH Holstebro var interesseret i den dygtige 

spiller, og udsigten til at foden var i bedring 

kastede et tilbud af sig. Nikolaj stod nu foran 

et meget svært valg. Skulle han skifte klub, 

eller blive for at råde bod på den manglende 

spilletid i Esbjerg. Han valgte at skifte klub. 

Hvilket skabte en del frustration blandt 

sponsorer og fans, og gav overskrifter. 

Siden 1. juli 2019 har han haft kontrakt i 

TTH Holstebro. Hans klubskifte har samtidig 

betydet, at han kan bo i Århus, hvor han 

gerne vil studere idræt. Så fremtiden i 

håndboldbranchen ser lys ud, og Nikolaj 

håber, at der ikke kommer flere skader. 

”Jeg var spændt på, om mit spil ville være 

for forsigtigt, af frygt for at jeg kunne komme 

til skade. Men jeg spiller, som jeg gjorde 

før, så heldigvis har skaderne ikke givet mig 

mén i forhold til frygten for at spille”, siger 

Nikolaj forsigtigt, samtidig med at han med 

hænderne banker 7-9-13, og smiler.

FAKTA 
Nikolaj Enderleit

Født: 21. juni 1997

Tidligere klubber: 
KIF Kolding

Tønder
Ribe-Esbjerg

Siden 1. juli 2019 
TTH Holstebro.
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OLD 
CUBAN
Ingredienser 
2 cl. Mørk rom

2 cl peachsirup

1 cl limesaft, 

1 Dash Angostura 

5 mynteblade

Toppes med cremant 

  

115

A cocktail 
more specifically 

may mean a beverage 
with at least three 

flavors, one of 
which is alcohol

COCKTAILS & DRINKS
APEROL SPRITZ 95

Aperol, Prosecco, soda

LILLET VIVE 95
Lillet, Syndrome Raw tonic

QUEENS PARK SWIZZLE 95
Havana Club 7 års rom, rørsukker, 

mynte, lime, Angostura

OLD FASHIONED 110
Whiskey, sukkersirup, Angostura

NEGRONI 110
Circus Gin, Vermouth rosso, 

Campari

BASIL SMASH 95
Circus Gin, citronsaft, 

basilikum, sukkersirup

OLD CUBAN 115
Mørk rom, mynte, peachsirup, 

limesaft, Angostura, cremant

STRAIGHT UP DAIQUIRI 95
Havana 3 års, limesaft, sukkersirup

ORANGE & MINT SMASH 95
Olmeca Tequila, appelsin, 

mynte, sukkersirup

ESPRESSO MARTINI 95
Absolut Vodka, Kahlua, espresso

ESPRESSO MARTINI DELUXE 115 
(For en dybere og mere intens smag)

Den Klodsede Bjørn vodka, 

Akmel Nuri kaffelikør, 

karamel, espresso

LYCHEE ELYX 110
Absolut Elyx Vodka, Lichee Liqueur, 

citronsaft, hyldeblomst cordial, 

orange bitter, gingerbeer

PORNSTAR MARTINI 95
Absolut Vodka, Passoã, vaniljesirup, 

passionsfrugt, limesaft

DON PHILLIPE 110
Mørk rom, kanelsirup, 

limesaft, ananasjuice.

SJUS MED VAND 95

aperitif 
Aperitif er en drik der 

nydes før et måltid. 
Det er vigtigt at finde en drik 
som kan “vække”smagssanserne 

og ”pirre” appetitten.

Laves med min 4 cl. spiritus - spørg endelig personalet 

hvis du skulle have spørgsmål vedrørende vores cocktails.



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

Torp_annonce-rum_225x298.indd   2 29/09/15   09:05

- også med afdelinger i Vejle, Fredericia og Vejen

Kolding Åpark
Kolding Åpark 8N, 6000 Kolding

Tel. 75 52 09 33 / kolding.aapark@home.dk

home v/ Lynggaard & Hansen
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 - Kokbjerg 29A - 6000 Kolding - Tlf. 75 53 01 22 - www.prchokolade.dk - salg@prchokolade.dk

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 26 14 15 91

y-design.dk
valggaveshop.dk



www.dole.eu

VIDTSKUEVEJ 20  I  DK-7100 VEJLE
Tlf. 76 42 57 00  I  Fax 76 42 57 01
hp@hpfrugt.dk  I  www.hpfrugt.dk

H & P FRUGT A/S

❙	❙	

www.from-grafisk.dk

...dit grønne trykkeri
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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

Vi gør det enkelt … 
mød os på house4it.com!

ANNONCØRLISTE 
KUL OG KOKS

KJÆR OG SOMMERFELDT

JDE KAFFE

HANS JUST

CIRCUS GIN

AMAZING TOURS

PERNOD RICARD

BAR´SUSHI

BC CATERING

KIF HÅNDBOLD

ØJESTEN

DELOITTE

AUTOCENTRALEN

H2O SPORTSWEAR

RADIO VIVA

B.E.G DANMARK

RESTAURANT MARINAEN

A HEREFORD BEEFSTOUW

TROLDEN BRYGHUS

HANDELSBANKEN

STRØH A/S

POLAR SEAFOOD

THE MOKKA CAFE

TORP GULVE

Y-DESIGN

PR CHOKOLADE

HOME V/ LYNGGAARD & HANSEN, KOLDING ÅPARK

HP FRUGT
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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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