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Har din nabo fødselsdag? Er din medarbejder blevet
forfremmet? Eller har du andet navnestof, du synes

skal i avisen. Så skriv til os. Vi tager imod både
færdige navneomtaler og tip til nyheder. Medsend
eller vedhæft meget gerne et foto af personen, du
ønsker omtalt.
Det er naturligvis gratis at få mærkedage, nekrolo-
ger, mindeord og omtaler af navnenyheder med på 

MENNESKER-siderne.

SKRIV TIL AVISEN

Laust Tuxen Hedegaard,
lokalredaktør
redaktion.kolding@jv.dk

POVL ERIK WOLFF,
SKOLEINSPEKTØR 
BAKKESKOLEN 
SIDE 6-7

Vi har en leveringsforsinkelse på møbler til
lærerne, og de kommer nok først om fire uger.

Det ærgrer mig, men lærerne tager det pænt.
Heldigvis har vi borde og stole tilovers fra 10.

klasse, så dem sidder lærerne ved foreløbig

S A G T,,

kurreret om broncepoint,
og de bedst placerede kun-
ne vælge mellem rødvin,
kaffe eller tre øl som præ-
mie. Resultatet blev: 

A-rækken: 1. Niels Møl-
ler og Poul Suddergaard,
2. Birgit Jensen og Karin
Korup.

B-rækken: 1. Karen Bogh
og Elif Jacobsen, 2. Kjeld

KOLDING: Bridge er for alle
aldre. Det blev understre-
get, da Leah Thrane på ni
år mødte op til tandlæge
Holgersen drop-in i Kol-
ding Bridge Center og mød-
te spillere på 90 år. Der var
76 spillere med, og det var
deltagerrekord i år.

Der blev spillet i fire
rækker, hvor der blev kon-

Reese og Egon Jensen.
C-rækken:.1. Conni Sø-

rensen og Inge Bjerre, 2.
P. Verner Nielsen og Ak-
sel Påskesen.

D-rækken: 1. Ruth og
Poul Andersen, 2. Eva
Olesen og Inge Meier.

Onsdag den 13. august
afvikles Autocentralen
drop-in klokken 18.45. Alle

bridgespillere kan møde op
til en bridgeturnering med
eller uden makker, da Kol-
ding Bridge Center har en
makker stående i kulissen,
hvis et ulige antal spillere
møder op. Der spilles altid
i seedede rækker. Handi-
cappede kan bestille handi-
cap P-plads på telefon 53
35 81 70.

Spillerne var fra ni til 90 år
BRIDGE

Leah Thrane spiller bridge og var med til at sætter delta-
gerrekord. Privatfoto

LASSE BOESEN 
GÅR TIL FILMEN
Håndboldspilleren Lasse Boe-
sen spiller en vigtig rolle i de to
små film, som skal præsentere
Kolding By for europæerne i
forbindelse med EM i speedway,
der køres lørdag den 9. august
på Holsted-banen. Kolding Kom-
mune er værtsby for EM, som
bliver vist på Europsport. Mel-
lem løbene bliver de to film vist,
og de forventeligt 20-30 millio-
ner seere kan høre Lasse Boesen
fortælle om Kolding og se ham
vise sin by frem.

40 ÅR
Rune Peitersen, forstander på
Skanderup Efterskole, fylder
søndag den 10. august 40 år.
Fødselaren er også formand for
de syd- og sønderjyske efter-
skoler.

25-ÅRS JUBILÆUM
Lone Søklint, har fredag den 8.
august, 25-års jubilæum på Alfa
Laval. Hun startede som kontor-
elev på det daværende Alfa Laval
LKM i august 1989. Efter endt

læretid var hun i
Salg Danmark i 3
år og herefter i
eksportafde-
lingen i 6 år,
hvor det specielt
var UK, nord,- og
sydamerika, hun
servicerede. I

2000 flyttede Lone med Nordic
til Vejen, og var her til 2008.
Herefter blev hun intern salgs-
chef i 4 år og arbejder nu som
Customer Support Manager.
Lone er en meget empatisk per-
son, som med årene har udviklet
sig til en fantastisk leder. Hun
har forstået, at man ofte kom-
mer længst ved at hjælpe medar-
bejdere og kolleger til at hjælpe
sig selv. Lone besidder en dejlig

sarkastisk form for humor, og er
særdeles rap i replikken. Endelig
er Lone en meget loyal og an-
svarsfuld medarbejder. Jubilæet
holdes fredag den 8. august kl.
12 med en frokost i firmaet for
medarbejdere og familie. 

DØDSFALD
Else Marie Zebis, Brogårds-
haven 120, Kolding, er efter kort
tids sygdom død på Vejle Syge-
hus, 65 år.

Else Marie Zebis kom som ung
i lære som smørrebrødsjomfru
på Hotel Saxildhus. Som rigtig
mange andre koldingensere traf
hun sin kommende mand, Keld,
på dansestedet Trocadero i Jern-
banegade. De blev gift for 47 år
siden.

Else Marie Zebis havde arbej-
det forskellige steder. Blandt
andet hos Kiels Smørrebrød på
hjørnet af Søgade og Hospitals-
gade, og en overgang var hun
leder af Elite Miljø i Kolding.
Siden blev hun tilknyttet tap-
periet hos Novodan, men de
senere år, inden hun gik på efter-
løn, var hun i cafeteriet hos
Postcentret i Erritsø.

Else Marie Zebis gik højt op i
sin have, som hun i den grad
elskede. Desuden var hun meget
fugleinteresseret og fulgte med
levende interesse fuglene i sin
have. Hun blev syg for halvan-
den måned siden.

Hun var gift med Keld Zebis,
der sluttede sit arbejdsliv hos
Novodan på grund af en alvorlig
rygskade. Han havde tidligere
været ved bryggeriet Slotsmøl-
len og Meny Kaffe.

Hun efterlader foruden man-
den en datter og en søn, som
begge bor i Kolding. Desuden
fire børnebørn. -gan

Tommy Kristensen, Egtved, 50
år. 

NAVNENYT

Fitness Classic. Træner i
Fitness Classis, Frank
Nielsen, havde sammen-
sat et program, som nok
kunne give kickbokserne
sved på banen. De blev
budt på øvelser med blandt
andet kettleballs, box-
jumps, situps og prowler.

Trænerne fra Fighters
deltager et par gange årligt

i forskellige kompetence-
udviklende træninger, og
med på holdet i Fitness
Classic var forrest fra ven-
stre Marck Laursen, Ja-
cob Lange og Thomas
Jensen. Bagest fra venstre
Frederik Skov-Larsen og
fitness-træner Frank Niel-
sen.

KOLDING: Fighters i Kol-
ding er Danmarks mest
vindende klub indenfor
kampsport som kickboxing
og Kung Fu, men derfor
kan trænerne godt ind
imellem trænge til ny in-
spiration.

Det fik de forleden, da de
indtog træningslokalet i
Pakhuset, som hører under

Kickboksere fik ny inspiration
TRÆNING

Trænerne fra
Fighters blev
udfordret med
nye redskaber og
nye øvelser.Privat-

foto

Det er ikke sådan, at 48-
årige Bettina Therese altid
har vidst, at hun skulle
være selvstændig. Hun blev
faktisk mere eller mindre
tvunget ud i disciplinen
efter at have boet i England
med sin daværende mand i
fire år og i 2004 kom til-
bage til Danmark uden et
job i ærmet.

– Det arbejde, jeg godt
kunne tænke mig, eksi-
sterede simpelthen ikke, så
jeg var nødt til at skabe mit
eget job, siger Bettina The-
rese, der har en HA og HD i
afsætning og i en årrække
har arbejdet som design-
konsulent for Lego.

Trivsel og nærvær
Drømmejobbet var at kom-
me til at arbejde med ind-
retning for virksomheder,
og lidt tilfældigt fik hun
øjnene op for House of

Innovation i Jernbanegade,
som var med til at få hende
ud over stepperne med
hendes forretningsplan; at
designe omgivelser for
virksomheder, der skaber
trivsel, nærvær, effektivitet
og optimal branding. 

– Der skal være sjæl og
nærvær i indretningen.
Man kan for eksempel
trække noget af det, som
gør, at vi trives i naturen,
ind bag husets fire vægge,
forklarer Bettina Therese,
der startede sit firma i
2007.

De første fem år kunne
hun dog ikke leve af sin
forretning, men måtte
bijobbe ved siden af som
sælger i en interiørbutik.

– Jeg startede jo helt fra
scratch, og de første mange
år læste jeg da også job-
opslag i avisen, siger hun.

Det helt store gennem-
brud kom, da hun i 2012
indrettede det nye domicil
i Odense for Kokken og
Jomfruen, der er et af Dan-

marks største catering-
firmaer.

– Jeg skulle stå for at
indrette 1000 kvadrat-
meter, hvor jeg fik lov til at
bestemme alt lige fra farve-
sammensætning til vægud-
smykning og møbler. De
farver, jeg valgte, blev
senere en del af virksom-
hedens identitet og bruges
nu i både logo og på visit-
kort, siger Bettina Therese.

For hende har House of

Innovation betydet alt i
kampen om at få succes:

– Man sidder i starten og
tænker "er det kun mig, der
synes, det er svært med
moms og skat?". Men ved
at komme her i huset fin-
der man ud af, at alle de
andre har stået med præcis
de samme udfordringer. Og
så er det også rigtig hygge-
ligt at have nogle kollegaer,
man kan drikke en øl med
om fredagen.

DAGENSPORTRÆT

Bettina
skabte sit
eget job
Iværksætter: Bettina Therese ville skabe
optimale indretninger for virksomheder.
Men da jobbet ikke fandtes, måtte 
hun lave det selv.

Tekst og foto: 
Anders Hjelmer Paulsen,
vik_kolding@jv.dk

FA K TA

Serie om iværksættere
■ Hvad får folk til at springe ud som selvstændig?
Det spørger vi fire forskellige iværksættere om fra House of
Innovation, der er et kontorfællesskab og rådgivningshus for
selvstændige i Kolding.
■ Dette er anden artikel i serien. De kommende dage kan du
møde 54-årige Jane Stewart, der oprindeligt er fra England,
men i dag bor i Kolding, hvor hun lever af at oversætte tekster
for virksomheder, og 41-årige Thomas Fisker, der har opfundet
et nyt "kasseapparat", som kører udelukkende på iPad eller
iPhone.

Bettina Therese står her foran sin egen behovspyramide for arbejdsmiljø. Hun beskæftiger sig især med toppen af
pyramiden, der blandt andet handler om indretning med sjæl, sundhed, integritet og branding.

Bettina Therese indrettede sidste år Kokken og Jomfruens
nye domicil i Odense på 1000 kvm. Hun har også indrettet
borgmesterkontoret for Jørn Pedersen.
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